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ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ВЪОДУШЕВЕНО ПОСРЕЩНАТ В БЕЛГРАД

УКРЕПНА ДЕЕСПОСОБНОСТТА 

НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ
ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА 

— ЙОСИП БРОЗ ТИТО 
БЕЛГРАД

Скъпи другарю Тито, 
Ние, участниците на тържественото 

събрание, организирано по повод Осми 
септември — деня на освобождението 
на Димитровград, бройните гости от 
съседните общини и делегацията на 
сбратимения ни град Александровац — 
Жупски, Ти изпращаме своите най-съР 
дечни пожелания за крепко здраве и 
още дълги години плодотворна дейност 
за щастието и благоденствието на на
шите народи и народности, за нови и 
все по-големи победи в изграждането на 
социалистическата и самоуправителна 
братска югославска общност.

С особен интерес следим Твоите на
стоявалия в Хавана за

Белградчани на 10 септем
ври. б следобедните часове 
устроиха величествено пос-

зулта-рите от «конференцията.
На Конференцията 

Дя, колко силно се разраст 
нашето движение. Сега 

към него се числят или сът 
рудничат с него в различно

качество, над две трети от 
страните на света, след това 
освободителните движения и 
множество 
организации. От значение е, 
че към движението се при
общиха нови страни от Ла 
тннска Америка и Азия. По 
литнката на необвързване е 
все по-присъшз и в Евро
па, което е твърде важно. 
Воичко това потвърждава 
нейния универсален харак
тер.

се ви-
срещакг на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито, 
йто след няколкодневно

на международн ико

опазване утвър
дените принципи на необвръзаността за 
мир и разбиратеслтво в света, за което 
имаш нашата и световна признателност.ПОСТОЯННО СЕ СТЕСНЯ 

ВА ПРОСТОРА ЗА ДЕЙСТ 
ВУВАНЕ НА БЛОКОВЕТЕ

Тазгодишният Осми септември за 
българската народност в Димитровград 
ско е още по-тържествен, защото заед- 

с деня на освобождението си че
ства и 60-години революционна борба 
на Съюза и а комунистите на Югосла
вия, СКОЮ, Синдиката и 35 години от 
освобождението на Димитровград от 
българския фашистки окупатор.

Българската народност, заедно с ос
таналите югославски народи и народно 
сти, ангажирана в широкия фронт на 
социалистическите сили, ежедневно по
твърждава твърдата си решимост да 
брани до край придобивките на рево
люцията, борейки се за тяхното по- 
-нататъшно развитие и против всяко 
посегателство върху свободата, брат
ството и единството на независима и 
необвързана социалистическа самоупра 
вителма Югославия.

ноКонференцията в Хавана 
яоно показа, че политиката 
п движението на необвъР- 
зването са независим извън 
блоков световен фактор, ма 
кар че имаше опити те да 
се представят в друга свет
лика. Постоянно се стесня-

И. Б. Тито говори в Хавана (На 2-ра стр.)
пребиваване в Хавана, къ- 
дето оглавяваше югославс
ката делегация на Шестата 
конференция на шефовете 
на държавите и правителст
вата на необвързаните стра
ни се завърна в родината. 
Над 600 000 трудещи се, гра 
ждани, младежи и девойки 
и пионери, изпълниха слън
чевите булеварди и улици 
на трасето от аерогарата в 
Сурчин до Топчидер, в дъл 
жина от 20 километра, же
лаейки добредошли на своя 
най-мил съгражданин. На 
10 септември Белград праз
нуваше, «като изразяваше 
своята благодарност към 
президента Тито за негова
та храброст, упоритост и 
приемственост в отбраната, 
запазването и укрепването 
на единството на движение
то ма необвързапостта, ос
новано върху коренните 
принципи.

На аерогарата в Сурчин, 
тържествено украсен с юго 
славски знамена и транспа- 
ренти президента Тито пое 
срещнаха и поздравиха най- 
високите дейни от Федера
цията, СР Сърбия и Белград. 
Другарят Тито направи пре 
глед на почетния батальон 
на гвардията, поздрави се с 
членовете на дипломатичес 
ките мисии, акредитирани в 
Югославия, а след това шап 
рйви изявление, в което ка-

РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ПРИЗНАНИЕТО, НЕГОВА 
ЕКСЕЛЕНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТА 

ЙОСИП БРОЗ ТИТО
Всички наши усилия и постижения, 

целият ни творчески и трудов ентусиа
зъм в последните ни три и половина 
десетилетия са израз на твърда реши
мост и в бъдеще да следваме револю
ционния път, посочен от Теб, другарю 
Тито, и с Теб начело да изграждаме 
нови обществени отношения, достойни 
за името и съдържанието на думата 
човек.

ОТ ИМЕТО на Социалистическа република Гви
нея, в името на делегациите на Алжир, Бангла
деш, Кипър, Мали Перу, Палестинската освободи
телна организация, Шри Лаика, Сирия, Танзания, 
Заир, Замбия, Либерия, Гвинея Бисау, Бряг на сло
новата кост, Бснипа, с една дума, от името на 
всички ония делегации, присъствуващи —
Туре предложи следната резолюция-

Шестата конференция на шефовете па дър
жавите или правителствата на необвързаните стра
ни на 10 септември единодушно, с бурми аплоди
сменти, прие резолюция за отдаване на признание 
на президента Тито.

Текстът ма резолюцията па тържествената за
ключителна сесия иа Шестата конференция проче
те председателят па Гвинея Сску Туре.

Предложение за тази резолюНия съвместно 
поднесоха делегациите иа Алжир, Бангладеш, Ки- 

Ипдия, Индонезия, Мали, Панама, Перу, Па-
___ ____ освободителна организация, Шри Лап-
Замбия, Сингапур, Сирия, Танзания, Заир, Гви- 
Бисау, Либерия, Бряг па слоновата кост и

Текстът гласи така:

РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ПРИЗИАНИНЕ ИА НЕГОВА ЕК
СЕЛЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЙОСИП БРОЗ ТИТО

Секу

Уважаеми другарю Тито,

В този тържествен момент ние Ти 
изказваме нашите най-искрени чувства 
на уважение и обич и обещение пред 
Теб и родината, че ще вложим целия 
си трудов жар и ентусиазъм, всичките 
си сили и умения да претворим в дело 
целите, за конто Ти се бориш десети
летия наред. Неотклонно ще следваме 
пътя показан ни от Теб! Твоя пример 
на вожд верен на своя народ и него
вите идеали ще ни вдъхновява за нови, 
по-големи успехи!

7 септември 1979 год 
Димитровград

От участниците в Тържественото 
събрание по случай 35-годншннната от 
особожденнето на Димитровград

пъР, 
лсетилеката
ка,
нея 
Бенин.

Шестата конференция па шефовете иа ДъРжа- 
правитслствата ма необвързаните страни, 

Хавана, Куба, топло приветствувп 
Негова окселеиция Йосип Броз

вите или 
състояла сс в 
приет,ст-вието на 
Тито, президент иа Социалистическа федеративна 
република Югославия, един от бащите — основа- 
тели иа нашето движение и негов пръв предсе-за:

Конференцията изразява своята дълбока бла- 
президеита Тито за неговия принос колективнотоИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИ

ДЕНТА ТИТО годариост на
към формулирането па принципите и целите 
пеобвързването, за неговите неуморни усилия за 

укрепването иа единството и соли
дарността па необвързаните страни и за неговия 
личен принос към установяването хва ггсиравно- 
правен, по-правдив и мирен порядък в свега.

В злак па признателност за посоченото, 
форспцмя'1'а изразява специално признание па пре
зидента Тито. —

ка

„Завръщаме се от Шеста
та конференция па шефове 
те иа държавите или прави 
телствата на необвързаните 

която

запазването и

приключватв Хавана, кон-страни
вчера с испех завърши 
ботата си.

Желая веднага да гюдчер 
тая, че сме доволни от ре-

ра
(На 3-тп стр.)



УКРЕПНА ДЕЕСПОСОБНОСТТА, 
НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

1

4
прим®Р наДемо.с,^и-

„е голямо внимание. Аз със 
апповолство цокам ма И31 ьк 

Д че огромно болшинство 
активно учасгпу- 

Кошфс

иообвъР- датнеобходимо
и развивашите се 

страни, облагайки се върху 
Съвместната стратегия, ма 
насочат овопте усилия гьк 

към разрешаването

%там за 
заиите(От 1-ва стр.)

за действуваме 
одоколете и олоковата 
антика, което е от огромно 
значение за всеоощите меж 
дуиародни отношения и от,-
дешето иа човечеството.

иошо взето, може свооод 
че от ьел-

ва простора но

тамо проблеми, 
възможно по 

И ПО-

икоиомичеекдае
Необходимо е
■&ЖГ2а вече 
приетите решения и заклю-

1СПоЯоснов1Ште въпроси, ко 
обсъли Конференцията, 

изява същинското 
основано

ат,дю да се каже, 
градската конференция мико- 

«е Ояха
делегации 
вайки-с 13 работата 
ремцията, изяви 
пеи на зачитаме ш 
тслство за становищата 
други, стремейки решения

тага така решителшо 
охбарвдвшш и афирмирани 
принципите и основната а1а_ 
соченост иа политиката и 

иа иеобвързва- 
Хова дойде до израз 

твъРДе добрата попити 
икономическа дек- 

конференцията.
се потвърди,

висока сте 
разби ра- и 3. Б. ТитоФ. М. Бермундес

па числимито 
дойде ДО
единство,

ки нас, които се 
към движението лежи огро 

отговорност за тюеледо
отноше-и международните

пия изобщо- Съгласихме 
че е необходимо по-тясно с-ь 

ша нашите две 
междудъ рясавен

поли на

въРХУ се,движението 
нето. 
и в
ческа и 
лерация на 
Още веднаж 
че политиката на необвърз- 
валето е незаменима предпо 
ставка на независимостта и 
равноправието иа страните, 
осъществяването на тех
ните стремежи към по-уско 
реното развитие в мир и 
свобода, и тяхното активно 
участие в по-широките 
дунвародни активности. 
Политиката на необвързва- 
не е силна опора на освобо 
дителните движения- 

Днес политиката иа неоо- 
вързване е съш1ШСКа Д311' 
гателна сила на положител
ните

мна
вателното провеждане 
литиката иа неоовързвале и 

всички приети принципи, 
както и декларациите и 

от Кон

но
■I руди и чества 
страни па
план л осъществяване

аюобв-ьрзване, ко 
ПО-ПШ-

тиката на
сто с от взаимен и 
рок интерес.

На Конференцията и в ра 
можеха да се чу

ла ма-

другите документи 
ференцията. А това подраз 
бира и по-широкото сътруд 
пичество на нашето движе- 

другите фактори вз говорите
ят много признания 
шата принципна 

Иокам накрая ДД кажа, 
че и занапред съвместно с 
другите необвързани стра- 
,ни ше допринасяме колкото 
може повече къ-м укрепва
нето престижа и ролята иа 
политиката 
на необвързването. На всич

ние с
света в борбата за мир,

'независимост и сво
си-лолитяка.

гурлост. 
бодно развитие, тоест, за 
интересите иа цялото чове- 

Само така можем 
на сложните

МОК

чество. 
да отговори 
задачи, които историческо
то развитие поставя пред 
всички нас".

и движението

ТИТОРЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТАпромени в междунаро 
политически и иконо

отношения. в пол* всички страни и наро
дните 
мически РЕШЕНИЯ ОТ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕКаунда и Тито
за иа _ди. В това е и нейната прог
ресивна роля, но и голяма
та отговорност.

И този път
подчертан антиколониални- 

антиимпериалистичес-

съвместните интереси. Укре та да се приемат чрез демо
кратически консенсус.

СРЕЩИ С ОКОЛО 30 ШЕ
ФОВЕ НА ДЪРЖАВИ ИЛИ 

ПРАВИТЕЛСТВА

люции , но трябва да ги пре 
творяваме в живота.

Този форум, по мое мне- 
прези- ние, има огромно, може да 

се каже историческо значе
ние за по-нататъшното раз
витие на движението. Цели
ят свят, както никога досе
га, следеше този форум, 
очаквайки от нас да запа
зих! единството, да запазим 
коренните принципи на по
литиката на необвързването.

Всред необвързаните стра- 
ни имаше слабости. Аз счи
там, че тази среща много 
неща ще поправи, че ще 
има повече единство, пове- 

не че взаимна търпимост, от- 
колкото досега.

Що се касае до мен, аз 
своите и физичкески и ум- 

из' ствени способности винаги 
ще влагам в интересите на 
единството на нашето дви
жение и приемственото во
дене на политиката на необ 
вързване.

Имаше в света и доста ра 
злични спекули за това, че 
уж движението е пред раз
лагане, че ще се стигне до 
разногласия и така нататък. 
Но аз винаги вярвах, през 
цялото време вярвах, както 
и моите другари, че до то
ва няма да се стигне, и не 
смее да стигне, че в тази на 
сока трябва да се действу
ва. Ние сме щастливи, че на 
този форум успяхме да за
пазим единството. Приехме 
решения от огромно значе
ние за по-нататъшното раз
витие на движението и ук
репване на политиката на 
необвързваността.

Скъпи приятели и друга
ри, искам накрая 01Де вед‘ 
наж на вас най-топло да ви 
благодаря за това високо 
признание, което аз деля с 
всички ония, които заедно 
с мене работиха върху съ3 
даването и укрепването на 
необвързването, върху ук
репването на единството и 
развитието на движението 
до онова, което то днес пред 
ставлява. Благодаря.”

дееспособността на :не 
пие След като президентът Се- 

ку Ту ре прочете текстът на 
резолюцията, с който се от
дава признание на 
дента Тито за заслуги в съз 
даването на движението на 
необвързването, неговото ра 
звитие и укрепепване, прези 
дентът Тито благодари със 
следните думи:

„Разрешете ми, на това ви 
соко събрание да изразя сво 
ята най-голяма благодарност 
за признанието, което 
мен тук ми отдадохте, 
аз считам, че това призна
ние принадлежни и на всич 
ки основатели на движение
то, от които повечето 
са вече всред живите.

Считам, че движението на 
необвързваненето през 
теклите осемнадесет години 
доживя оргомен възход. От 
25 страни, представени

пна
оовързаните страни.

това никога не губехме
силно беше

при
от предвид, че движението 
на необвързването съчиня
ват малки и големи страни, 
които се различават по от
ношение историческото си 
развитие, степента на разви 
тост и обществена система. 
Поради това е съвоем есте 
ствено, че възникваха и ра 
злични гледища по отделни 
въпроси. С това се срещах
ме и досега, а ще се стъл- 
кновЯваме вероятно и зана 
пред. не смеем само да тъР 
пим непринципностите, 
щото това е чуждо на съш 
ността на движението и му

ят Цкият характер на политика- 
необвързване и нейна 

та насоченост срещу всич
ки видове на чуждестранна 
намеса, доминация»

и икономическа хеге-

та на
има

твърде голям брой контак
ти и разговори, 
както на актуалните въпро 
си на необвързването, така 
и на развитието на между
държавните отношения- Аз 
се срещнах и направих при 
ятелока размяна на мнения 
с около 30 шефове ка Дър
жави или правителства на 
необвързани страни. Също 
така членове на (нашата де
легация имаха срещи с мно 
зина шефове (на други деле 
гации и освободителни дви
жения- Във всички тези сре 
ши се изяви голямото сход 
ство иа основните станови-

Нашата делегация
полити- пооветени

ческа 
мония-

Желая отделно да ^изтък
на значението на общото 
съгласие за по-нататъшните 

коитопътища и крачки, 
трябва да дадат възможност 
за преминаване към конкре 
тни мерки в изграждането 
на нов, по-правдив между
народен икономически поря 

Тук е много важен

на

за-

Дък-
проблема за енергията и тех 
нологията. Всичко това изи 
еква конструктивни прегово 
ри измежду развитите и ра 
звиващите се страни. Счи-

нанася голяма вреда.
Разбира се, върху движе 

нието действуват и различ
ни неблагоприятни обстоя
телства в целокупните меж
дународни отношения- Той 

, е изложен на натиска 
блоковете. Обаче съществе 
но е, че необвързаните стр а 
пи доброволно ое обединя
ват около по-широките съв 
местни интереси, върху съв 
местните принципи и цели. 
Съществено е, че насочват 
своята активност към изгра 
ждането на по-правдиви по
литически и икономически 
отношения в света В това 
са предимствата и силата иа 
нашето движение. Тук е и 
един от най-важните резул 
тати на настоящата Конфе 
ренция.

Искам отделно да изтък
на необходимостта от поето 
янно укрепване на демокра 
тичните отношения и прак
тика вътре в нашето дви
жение. Практиката винаги

пта по най-важните въпро-на
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Югославската делегация в Хавана

си в международните отно
шения, както и взаимната 
решимост всестранно да по 
добрдваме междудържавно
то сътрудничество.

Бих иокам отделно 
соча твърде полезните 
говори, които заедно 
новете на делегацията имах 
с председателя Фидел Кас- 
тро и най-близките

Белградската конференция 
през 1961 година, днес

показваше, че недемократи
чните постъпки могат оамо 
да отслабват единството, с 
солидарността и дееспособ
ността на движението.

Политиката и движение
то на необвързването не мо 
гат да бъдат фактор в бор 
бата за

_ дви
жението наброява над 100 
членове и наблюдатели. То
ва е огромен брой и толко
ва е по-голяма и нашата 
говорност. Аз

Да по- 
раз- 

с чле

от-
считам, че

всички резолюции 
ння, които взехме 
форум трябва

и реше- 
на този

демократизация на 
международните отношения, 
нито привлекателна сила за 
други страни, движения и 
партии, ако и сами не бъ-

Иадатея- 
29 докем-*р- мЪството: да се осъще 

ствяват, от думи да се мине 
към дела. Не е 
вербално да

му сът
рудници, по въпроси от дп е 
вкия ред на Конференцията достатъчно 

приемаме резо-
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СКС НА СЪРБИЯ

Цз Защитим виеокодоходните
Председателят на Централ

ния комитет на СКС д-р Ти
хомир Влашкалич 
то на заседанието на ЦК на 
СКС от 10 септември тази 
година на Председателство
то на ЦК отправи сърдечни 
думи и добре-дошли на дру
гаря Тито от името на Пред 
седателството на СКС. Той 
подчерта, че целият Съюз 
на комунистите 
роди и народности

ИН МЕМОРИАМ

Почина Видов Смилевски
ЧссРтити«РтД„ОСдТр“И Тито даП^праДвНаТа Г~ ^ва 
на това заслужено и истопи нп “аправим всичко възмож 
чески изключително призна- слеп „Т започнат Да вървят 
ние. Добре дошъл скъ™, “3*'1ас год™и на високи 
другарю, Тито!" рааме1>и на промишленото

Подготовката на резолюци ™™В1дство' обосновани вър 
ята за обидествено-иконоъш- домашното^ппп раздуха от
заС,К9°ХП°тРаЗВИТИе ™ Сърбия пре^мер °иД°Г03сВодстао и 
за 1980 година е в пълен раз зането в Я ВНОС’ С 
гар. Председателството 
ЦК на СКС обсъди 
заседание изработката на 
този документ и утвържда
ването на задачите на 
номическата политика за ид 
ната година.

ПО-СПОКОЕН РАСТЕЖ

Д° края на настоящата

На 8 септември 
внезапно почина от сърде- 
чеп удар на 64 годишна вт,з 
ра^ ВиДое Смилевски, пред-
г0АГ7аеЛГР1амПреДСеДателство- ГО на СР Македония

Нредседателствотона СК на 
от изтъкнатите 
и югославски 
Ри. Тй е работил 
тиен деец

т.г.
в начало-

и член 
на ЦК 

един 
македонски 

революционе- 
- като пар- 

т- Маврово, Гости
плща. РаД' Лесковац' То-

на
Македония, ж а.■йИ'-. ^ ' ? 'Ч Шнавли-

„„ новия оредносро-

НО за да обезпечим по-спо- 
коеи растеж ,в който по-по- 
следователно да 
разрешаваме проблемите по 
качеството на 
то, стопанската

на
и-,всички на- 

тези дни 
внимателно следяха работа
та на Шестата конференция 
на необвързаните в Хавана 
и активността на др. Тито 
„Признанието , 
дадено на др. Тито във вид 
на отделна резолюция наШе 
стид форум изпълни с без

в 1иа това
В

Видое Смилевски 
аа 14 авгУСт 1915 в село Ни- 
кифорово Гоставарско, СР 
Македония. Още 
започва да работи 
стилничарски работник 
тгилницата на своя баща в 
Белград. По това време той
класа!°Запознаваме с^пяКп31“1™76 На рабо™ическата 
движение Започвя пя Работническото и студентско

ЗД5Г“ МЛаДеЖ' Най'ак™» ^е по^Гна

то- ™ДТ° чииовник в хипотекарната банка в Белград 
активен синдикален деец. Той изучава марк- 

ммто своите знания успешно пренася на работни
ците, които също изучават учението на Маркс и Ен 
т~яВ ?еГ°ВаТа КВартира в Белград раб"иРпаР™йна 
техника. Смилевски проявява организационни сопсобно- ‘ 
ти и през февруари 1940 година става кандидат за

вЛпаптиат5р1гйоИ 1М1 8 април същата година бе приет в партията. През 1941 година вече става член на Окр-кж- 
ния комитет на ЮКП за Белград 
галност.

ико- можем е роденда

производство- 
структура и 

всеобщата обществено-ико
номическа

което е от-
като дете 

като го- 
в го щефективност

изтъкна в уводната си реч 
председателят иа Изпълни
телния съвет на СР Сърбия 
Иван Стамболич.

Сега ние се
Подготовките приключват

намираме в 
наистина големи противоре
чия запазване нд опреде 
лени структури в материал
ното производство за нас 
щевременно означава

Осъществяване инициати
вата на другаря Тито и зак
люченията на 
ството на ЦК на СЮК 
лективна работа, ръководене 
и отговорност в организация 
та на ССРН в Нишки

слабости в досегашната 
бота. Въвеждането 
ктивната работа и ръково
дене — изтъквано е на мно 
го сборове — трябва да за
даде решителен удар на фор 
мализма в работата, техио- 
бюрократичните 
вербализма, 
работата на 
литическите 
неотговорността и 
та в развитие на секциите 
в местните организации.

Всички общински и меж 
дуобщинската конференция 
в региона са приели

ра
на колепредседател- 

за асо съ-
и спъ

ване на ония организации и 
отрасли, които имат най-ви
сока акумулативност — 
черта Стамболич. Затова от
делно внимание трябва 
отделим на . проблемите 
структурата на доходността, 
защото това нещо е тясно 
свързано с първичното раз
пределение.

Анализите

реги
он се провежда според прие
тите програми и при пълна 
масова подкрепа на трудещи 
те се и гражданите. Подго
товките приключиха 
септември, а най-късно в на
чалото на октомври общин 
ските конференции гга ССРН 
ще изберат първите предсе
датели с едногодишен ман
дат. Това бе константирано 
на заседанието на председа
телството на МОК на ССРН, 
проведено през миналата се
дмица в Ниш, на което бе 
обсъждана информацията за 
досегашната активност в та 
зи насока.

Всички общински конфе
ренции на ССРН през тече
ние на юни са приели пред 
ложение на програмите за

под-тендеицин, 
паралелизма в 
обществоло-по Да

наорганизации, 
бавност-през

и преминава в неле-

През 1943 година Видое Смилевски става секретар 
на Окръжния комитет на ЮКП за Лесковашки скръг. 
Населението и бойците от партизанските отряди в Юго
източна Сърбия го знаят като прекаден боец и рево
люционер. Той винаги успешно изпълнява задачите на 
Партията. През февруари 1944 година става секретар на 
Окръжния комг^ет на ЮКП за Врански окръг, а през 
Юлй 1944 година по партидни задачи заминава за Ма
кедония. След това се намира на още много партийни 
длъжности. Бе член на Централния комитет на ЮКП 
за Македония. От Петия До Осмия конгрес е член на 
Централния комитет, а от 1969 член на Председател
ството на ЮКП. Избиран е в най-висшите форуми на 
-Народния пронт, Съюза на бойците и Съвета на Феде
рацията. ■

показват, че ор
ганизациите, които ангажи- 

пред- рат п°-г°леми средства имат 
ложенията за изменете и п°'малка акумулативност и 
допълнение на правилата и ооратно. Обаче, 
решенията, с коит0 норма- Рр°и °Рганизации, 
тивно се урежда работата и гажират големи средства, са 
организацията «а органите ИЛ1е>нно от Дейностите, кон
на ССРН в местните, общин то назиачихме като предим- 
ските и междуобщинската ствешг- Но доколкото нищо 
организации. Има повече ра съшествено не променим по 
злики, но главна дилема е отношение на плана, трябва 
изборът и времетраенето на да се види’ Дали изобщо да 
мандата на секретаря. В Ди насърчаваме развитието на 
митровград, например, този такива, или да защитим и 
вт-поос е решен (предложе- осигурим развитието на ви- 
ние) на сладния начин: пред сокодоходните трудови орга 
седателството от членове на низации. Това е 
конференцията избира сек- иащважните вт.проси. кои- 
ретар с мандат 2 (алтернати- то Резолюцията конкретно 
ва 4) години. В Бабушиица, ше тРябва да разреши. За-

1»тОТ'~' Г П.ППСТЛ ППр1ПРЖ1|С11Тте

на папите от вис.окоякумула- 
тивните организации в ония 
които не ся а кумулативни, 
постепенно бихме пресекли 
и без това ниските източни
ци на акумулация — подчер 
та Стамболич.

най-голям 
които ан-

Ви?о е Смилевски е носител на „Партизанска спо- 
меница 1941 , Орден на народен герой, Орден на соци
алистическия труд и други високи, наши и чуждестра- 
ни отличия и на многобройни обществени признания.

0 в еъболезнователната телеграма по случай смъртта 
на Видое Смилевски другарят Тито казва, че „Смилев- 
ски винаги изпъквал със своята последователност, прин- 
ципелност при изпълнение на най-отговорните задачи 
които му постави нашата партая и социалистическата 
оощност , а Ангел Чемерски, председател на ЦК 
СК иа ^Македония охарактеризира Смилевски като 
поколеоим боец на партията, който даде голям при
нос в победата на работническата класа, боец израста- 
иал под ръководството на Тито.

активност върху реализаци 
ята .на Титовата инициатива 
и съшите пуснали на пуб
лично обсъждане по местни
те организации. Обсъждане 
то на. тези документи е ста 
нало според утвърдените сро 
кове и тези дни се провеж 
дат последните сборове.

Обща характеристика на 
разискванията в местните оо 
ганизации. покрай масовост-

един от

пък, предлагат мандатът <на 
секретаря да бъде колко и 
мандата на председателство 
то, с алтернатива 2 години.

на
не-

Председателството на МОК 
на ССРН в Нишки регион 
предложи консултациите и

та е и това. че тоалетните 
Титоватасе и гражданите 

инициатива поемат с <не™ня _ евидентирането иа кандида
та пълна идейно-политическа 
сътт^естветтост и значение за 
по-нататъшчото развитие на 

самоуп

ти да отпочиат за П7,рвите 
предссдателствуващи в Об
щинските коиферегпцш. Из 
тъкнато е, че е необходимо Две признания на Издателство 

»Братотво« по случай юубилея
со! [иалисптческатя 
равителня 
икоепвяне 
ботнтескята 
стря.нн^ 
посоч^ши 
зултати. но

и спазване критериумите па 
т- кадровата политика и сро- 

Все- ковете. Някои Коиферсп-

демокрация
властта на. 

класа.
и критически

постиг" ати-т-е, пе- 
и зябележечите

са ции вече са определили и 
датите на изборните заседа 
пия- К. Г.

* ПЕТОСЕПТЕМВРИЙСКО ПУБЛИЧНО ПРИЗНА
НИЕ ОТ СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

* ЕМБЛЕМА ОТ СТРОИТЕЛНА ТРУДОВА ОРГА
НИЗАЦИЯ „ГРАДНЯ"

Тези признания са още по- 
ценни, понеже се дават в 
годината на забележителни
те юбилеи — 60-годишнина- 
та от създаването на ЮКП 
(СЮК), СКОЮ» революшю- 
нните синдикати и прогре
сивното движение на жени-

В разговорите бе изтъкна 
то, че инициативата иа дру 
гаря Тито е приета сдиоду- 
шно навсякъде и сега се 
изнамират най-под одящи 

рспюния за осъшсствязапе По случай 30-годи шиш пата 
на ст.щата, които пък . ще па издателската дейност на 
бъдат записани. в докумот- българската народност и 

ССРН т.е. в Стату двадесетгодишния юбилеи 
та зга ССРН па СРС. в пра- па „Братство,", а в чест деня 

МОК на ССРН и на освобождението на Сурду 
лишка община — 5 септем
ври и 35- годишнината на 
освобождението от фашист
ка окупация, Общинската 
скупщина, в Сурдулица при
съди на издателство „Брат
ство" диплома на петосеп- 
темврийско1 публично призна 
ние.

Признанието се дава като 
израз иа обществено призна 
мие за изключителни резул-

БОСИЛЕГРАД

През миналата седмица в 
Босилеград бе проведено съ
вещание с председателите 
на общинските конферен
ции от всички общини в 
Южломоравски регион. На 
същото бе водем

вр7,зка с активността в 
организациите на ССРН във 
вр7>зка
ктивиото
бота и отговор!юст.

тати в развитието иа брат
ството и единството между 
народите и народностите в 
областта на информирането 
и останалите . дейности на 
български език.

По повод 20-годщшгамата Признанията на издател- 
иа .-Градля", и 30-годншшгпа ство „Братство” бяха връче- 
та па стронтелиата оргапиза 11ГЛ ■
цмя, и в чест иа 8 септам- ™ на тържествена сесия на 
ври — дена иа освобожде- в Сурдулица и търже-
името иа Димитровград и ствеио събрание на трудещи 
35-годишнииата от победата 
пад фашизма, „Градня" при
съди на „Братство" емблема 
за делово сътрудничество, 
трудови усилия и заслуги в 
изграждането и преуспяване 
то на предприятието.

гите паразговор
те.във вилата па 

В7,в всички общински 
ференции па ССРН. 

Активносгга
всички 13 общипш

кон-В7,веждаие ига коле 
ръководене, ра-

ССРНиа
лглвъв
щеЮжиоморавския регион 

се отвива в подготовка
в които ще 67,

Всч.птиосг .бе проведен ра 
се до доку- 

Републикаиска- 
ССРН 

/щи

пазговор ОГГНЪСЯТГТ 
мситите на те се от строителна органи

зация „Градня"
докултеитите, 
дат С7> гласуван и с докумои- 

РК на ССРН ша СРС, 
и иа подготовките за 

конференции

та конференция 
и Междуобщинската
феранция ,га ССРН в Южно 

отнася-

Димн-7 а на 
както
предстоящите 
на ССРН в общините.

В, Б.

тровград.
регион,мс/равски

п ги се до инициативата
другаря Тито.

Ст. Н.да
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ОСВОБОЖДЕНИЕТО В СУРДУ
ЧЕСТВУВЛИЕ ДЕНЯ НА 
ЛИШКА ОБЩИНА

Предадеш на употреба 

нянолно обекта
_ митинг шинякошсс> ™мдавй;в

ГиЖ™™“™и®‘Жади и признания
за 35-годишио- 
на Сурдулиш-Говорейкя 

то развитие 
ка община между другото 
ТОЙ изтъкна огромният сто- 

обществец напре 
постигнат в 
освобождението.

чсствуванс 
освобождението

Тазгодишното
Деня на .ггг“ «"г ““™
зни манифестации. Преди ® ™ Спомняйки се п-цк за ре
чно бяха положени оеиошш вод" цио1шите дни и участи 
камъни на «яколко обекта. иа сурдулишка община

бяха (нредадепи завър Народоосвободителната
изградени в _ " ^жсандъР Трайко

КОЙ-

на
5 се

паяоки и
периода

ДИМИТРОВГРАДОСВОБОЖДЕНИЕТО НА
= 'присъдени СЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ

“настоящата година. война,
вич изтъкна приноса, 
рро е дало населението от 

бе тоя

презПод пека на самоуправитепно 

сощатетнвоно изграждана I свобода
започна ошеТържеството

1федадеТГаВупотр%аа0*тИм

туберкулозен диспамзер към
медицинския Ц®П'ДР ’,ЛТ/' 
лентие Попович . На съпР^я 
ден в една от най-големиге 
фабрики в Сурдулица бе по 
ложеи основен — камък 
за реконструкция на фаори 

отливки и стомано
леярна ..Мачкатица . ВсъШ" 
лост „полагането" на оонов 
ниа камък има символичен 
характер, понеже чрез пус
кането на траиспортер в 
действие започна реконегру 

на фабриката.

край за окончателното 
разгромяваме на германския 
и български фашистки оку
патор.

Именно затова опитите да 
се отрече и да се омалова- 

Народоосвободителната 
борба, да се пише и припи 

славата на други в след

жи

сва
военните и днешни дяи за 
освобождението иа 
край, република Сърбия и 
цялата страна, наистина сре 
щат решителна съпротива 
на населението от Сурдулиш 
ка община.

Като се спря по-обстойно 
върху отношението със съ
седна България, Трайкович 
изтъкна принципната и по
следователна политика на 
нашата страна тю отноше
ние правата на народнос
тите, чиито корени се на
мират още в Народоосвобо
дителната война, когато юго 
славските партизани разви- 

равенство, братство , , и 
оказват без ко

ката за този
ти.

СЛОЖЕНИ ОСНОВНИ КА 
МЪНИ ЗА БЪДЕЩИТЕ обе
кти

По повд 35 години от осво 35 години Димитровград щс 
бождеянето на Димитров- се превърне в един проммш
^ Събра- 1955 “год^ б^Па работ> ^ часове

ц^есгвсночкивггшкюките ор шжа Гс едвам 0,8 десети гос™ичарско_гурнстичес- 
панизации ттрисъегвуваха и на сто в формирането на на- ки обект на „Балкан .
^™ешоГиПУбд“ия НИна Г^^ио^раз^“ Също така по тържеотвеи 
побратимения град Алексаи- почва няколко години по-къ на™ УШ>
дровац Жупскн. сн . мещекия на конфекция „Сво

Уи2Гш11си Днес в общината има 4200 бода", с което щшключи 
Ц?-™* С заети, от които 3500 в стопан първия етап, а по официален
вТйТо^?Тъв въор;'жената егвото, които през миналата начин започна и строежа на 
«Ия ”а година осъществиха 216 втори я етап на нови помощ е
то развее на Димитров- милиона национален доход, ния в тази трудова органи- 
градска община, за успехи- или 17 хиляди по глава на зация.
те, които са постигнати през жител. ПОХОД ПО СЛЕДИТЕ НА
дещитоГзаяачи*иа трудовите След подробния анализ на ОТРЯД МОМЧИЛ ВОйВО 
хора от Димитровградска изминалия период, който на- ДА 
община, изнесе председател прави другарят Борисов, в 
ят на Общинската скупщи центъра на вниманието,

инженер Борис Борисов. За той, "в предстоящият пе 
риод трябва да бъде по-на- 
татъшното развитие ка до
ходните отношения, 
жаването на труда и сред
ствата, както и увеличаване-

на кцидта
В следобедните часове 

с. Сувойница се съст°я тъР 
жество, на което бе преда- 

употреба нова еле- 
мре-

в

дена на
ктроразпределителна
жа.

На следващия Ден — 4 се 
Сурдулица бе 

в действие трафо- 
мощност 35/10 кило-

— вптември 
пуснат 
пост с
волта, състоя се тържество 
по повод приключване вър
ху уреждането на кея на 
река Върла, а сът° бе пре
даден и нов жилищен блок.

Централното тържество 
обаче се състоя на 5 септем 
ври, когато се проведе тър
жествена сесия на Общин
ската скупщина. В присъс
твието на гости —■ АЛЕК
САНДЪР ТРАЙКОВИЧ, де
легат (на Съюзната скупщи 

ЖИКА ДЕВЕДЖИЧ, 
член ка Съвета на Републи 
ката, ДЖОРДЖЕ МИТИЧ, 
председател на МРО (Меж- 
дуобщиноката регионална 
общност СИМА ЙОВАНО- 
ВИЧ, председател на МОК 
на ССРН в Ю жноморавскп 
регион, делегати на общин
ските скупщини от Оджа- 
ци, Власотинци, Църна тра 
ва, Враня, Владичин хан. ка
кто и на автомобилните за 
води „Дървена застава" от 
Крагуевац и Първа хирур
гическа клиника от Белград, 
доклад посветен на освобож 
дението на града и 35-годиш 
ното развитие на СурдVлиш 
ка обтттина изнесе ВИДО- 
САВ ДИМИТРИЕВИЧ, под
председател иа Общинска- 
та скупщина.

Съито така бяха връчени 
петосептелсврийски награди 
и признания на най-заюлу- 
жили отделни лица, трудо 
ви и обществени 
зации, местни и трудови об 
тттности. Концерт на класи 
чеака музика изпълни Бел
градската Филхармония.

На митинг, състоял се по 
повод предаването на упо
треба на сградата 
то основно училище в Суц- 
ДVлица. пред няколко хиля 
ли граждани и ученици

по-

ват
единство и 
риетна помощ и на парти
заните от България- Именно 
тук са формирани няколко 
партизански части, които 
имаха решаваща роля в 
девегосептемврийските съ
бития и установяването вла 
стта на ОФ.

Трайкович посочи тежки
те злодеяния, които вър
шиха българските фашист 
ки окупатори над невиното 
население в сурдулшпки 
край, но те не могат ДД 
спрат революционната бор
ба на народа за освобожде 
ние.

Чествуването на празника 
на свободата сънно така бе 
повод да се организират ре 
дица спортни срещи и мани 
фестацции, както и изпъл
ни културно-забавна прог
рама от страна на самодей
ците на културно-художес
твено 
май" в Сурдулица.

Казано в най-общи черти

В рамките на юбилейните 
тържества членовете на из- 
видническия отряд, който но 
си името на Царибродекия 

сдру- партизански отряд „Момчил 
Войвода", младежите от тру 
довите организации и бой- 

то производителността на ци направиха поход от Су- 
труда, които са основното ково до Димитровград, по 
условие за бъдещия прогрес следите на отряда, 
на общината.

ка
на

Изтъкнато бе, че юбилей
ната 35-годишника от осво
бождението е удобен мо
мент да се направи обзор 
на следвоенното обществе 
но-икономическо развитие 
на комуната. Между дру 
гото другарят Борисов 
оочи, че след войната хора 
та от Димитровградска (то 
гава все още Царибродска)

на.

който
по този път е минал в деня 
на освобождението на Ди-

по-

От тържеството бе изпра 
тена приветствена телегра
ма до президента на Репуб 
ликата другаря Тиго, връче 
ни Септемврийски награди

митровград.
комуна се занимаваха 
ключително 
и стоковъдство. За някаква 
индустрия ие е могло 
дума да става, защото 
такава нямаше нито

из-
След похода, на младежи 

те и преживелите бойци за 
успехите на отряд „Момчил 
Войвода”, говори другарят 

а след това оимфешчния орке Сърба Златкович... 
стъР на „Белградската фил-

със земеделие

ни дружество „Първи
от

сле
ди. — тазгодишното чуетвуване 

на 5 септември наистина бе 
масово, тържествено и все 
обхватно. Още повече, че 
тази година чествуването но 
си белега на 60-годишнина 
та от създаването на Юго
славската комунистическа 
партия относно Съюза на 
комунистите, Съюза на ко
мунистическата младеж, ре 
волтопионните синдикати и 
прогресивното движение на 
жените.

Септемврийските тържес 
тва продължиха през месе
ца, когато на 13 септември 
в Масурица бяха 
ни спомени за злодеянията 
на българските фашистки 
окупатори и бяха положе
ни венци пред Паметника 
на загиналите бойци и жер 
твите на фашисткия терор.

Ст. Н.

След изчерпателния го
вор на другар ст Златкович. 
който можем да наречем и 
час по историст. защото по
ловината от гтрисъствуваттти 
те чя мтттчнга са роттеНи 
след вот/ната. а сега учени

Едва ли някой е могъл да хармония" изпълни под- 
си представи, че само след бран концерт.

М(С ШяД ш
ци.Iшт

След като бяха запознати
с историята "та отряд „Мом 
чил Войвода", присъствува- 
шите

органи-

бстха свидетели на
още един почит към паднали 
те жертви за бой за свобода. 
Именно бяха положени 
ци на възпоменателната пло
ча на падналите бойци, коя 
то се намира на сградата на 
Гимназията.

вен- възкресе-
на нов сг

рей
произнесе Александър Трай
кович, делегат на Съюзната 
скупщина.

IБорци от отряд „Момчил Войвода"
Т. Петров
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БАБУШНИЦА: ЧЕСТВУВАНЕ ПРАЗНИКА

ЩЕ ДОГОНИМ МЦНЕ мямру»
ОБЩИНИ грш 

Щ I 1.41%т *
— от тържеството беше изпратена 

леграма До др. Тито. приветствена те- 50 000,00 динара, 
общност в Стрелъц

самооблагане събра 
сума от 265 000,00 динара и 
Здравният дом в Бабушни- 
Ца 788 313,00 динара.

Михайло Душанович 
т-ь/кна, че от своя страна и 
строително предприятие „Ко 
муналац" е допринесло за 
успешно завръшване на обе 
кта.

В здравната станция в 
с. Стрелъц, която трябва да 
се обзаведе наскоро, 
работят 1 лекар по обща 
практика, 1 стоматолог и 
няколко медицински сестри. 
По такъв начин 
ват много по-добри условия 
за оказване на здравн-а и 
медицинска помощ на на
селението от Стрелъц, Вал- 
ашш, Студена, Масуровац, 
Раков дол, Радосин и Дър
вена ябука.

След това - председателят 
на Общинската скупщина 
в Бабушница преряза лента 
та и провъзгласи здравната 
станция за открита.

И в село Звонци, по тър
жествен начин беше започ
нато изграждането .на нова 
сграда на основното училиг 
ще. Основен камък на този 
важен обект сложи Влади
мир Танчич, представител 
на Републиканската общ
ност по основно образова
ние, а след това за значе
нието на обекта говори То 
дорка Сотирова, директор
ка на основното училище. 
Тя изказа дълбока благодар 
ност на колектива на основ 
ното училище и население 
то от този край зарад голя 
мата грижа на общността 
за създаване на по-добри ус 
ловист за обучение на деца 
та от българската народност 
от този край, както и за по 
добрение на условията за 
оживена културна дейност 
с изграждането на июв кул- 
тупен дом.

От името на Републикан
ската обшност по основно 
образование на тържество 
то говоточ Радмио Миято- 
щ!ч ко»*то подчерта, че ще 
бъдат обезпечени средства 
ча навременно и срочно из

местната
чрез

Въстаническа Лужница 
достойно чествува 35-годиш- 
нината От

местнона Лужница разпали още
повече свободолюбивия дух 
на Лужница, която в борба 
та даде 703 жертви...

Илич запозна след

освобождението 
от фашизма. На 5 и 6 сеп
тември Във всеки кът, на 
всяка крачка личеше гор
дост и слава, с която трудо 
любивите и свободолюбиви 
лужничани бяха изпълнени 
и която този път засвиде- 
телствуваха с нови трудови 
победи.

По хубав лужнишки оби
чай, за празника на свобо
дата в ОБабуишица бяха 
пристигнали всички 
първоборци от този край 

с народния герой 
Живоин Николич — Бърко. 
На тържеството приеъству- 
ваха и делегации от брат
ска Плевля в СР Черна 
ра, делегация на Севнице 
СР Словения, Бачки 
вац и Оджаци 
дина, както и делегации на 
съседните общини: Пирот, 
Димитровград, Власотинци 
и Бела паланка.

Говорейки

Iм
§Р^

това
присъствуващите и с голе
мите постижения, които Ба- 
бушнишка община е осъще 
отвила през 35-те години 
свободно

\ т X..из-

на
Ст. Васев направи първата копка

БОСИЛЕГРАД: ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАН 8 СЕП
ТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИ 
ЛЕГРАДСКИ КРАЙ

социалистическо 
развитие, като с успех вър
ви към догонване на почна- 
предналите общини в реги
она и републиката. Особени 
резултати — подчерта Илич 
— през последните години 
са постигнати в областта на

ще

СВОБОДЕН СбЦИАДИСТИЧЕСНИживи
се създа-начело сдружаването на труд и 

средства с трудови органи
зации от другите краища в 
страната. „Балкан" от В.Бо 
нинци се обедини с „Ястре 
бац" от Ниш, една част на 
„Текстилколор" — с „Лнс- 
ца" в Севнице от СР С

СТРОЕЖ
ГО- Босилеградака община тъ 

ржествено чествува 8 септе 
мври — деня на освобожде 
нието от фашистко иго и 
изминалия 35 годишен въз 
ход. Победата над фашиз
ма и постигнатото в социа
листическото самоуправите 
лно общество с братските 
народи и народности е жиз 
ианият бит и смисъл на на
селението от Босилеградс
ки край-

В училищата бе проведен 
час по история, а пионери
те и учениците от босилег- 
радското оановно училище 
заедно с представители на 
Съюза на бойците положи

брой на отговорни места — 
каза Костадинов.

След посочването на по- 
важните трудови победи в 
35 годишния период и на 
постигнатите резултати Кос 
тадинов изтъкна, че се на
мираме пред подготовките 
за изготвяне на нова средно 
срочна програма в страната 
ни, а ведно и в общината. 
Чрез тази програма Босиле 
градска община има въз
можност икономически да 
се развива по-ускорено.

— Начело със Съюза на 
комунистите, обществено-по 
логическите организации за 
едно с трудещите се и гра

в
Петро 

въз Войво- лове
ниа и така нататък. От на-
пълно западнала и изоста
нала община преди 35 го
дини — Бабушница днес има 
12 организации на сдруже
ния труд с над 2 хиляди ра 
ботници. Големи успехи са 
постигнати и в подобрение
то на

на тържестве- 
Общинска-ната сесия на 

та скупщина в Бабушница 
За 35-годишното свободно 
социалистическо развитие 
на Бабушнишка община 
председателят на ОС Стани
мир Илич обрисува накрат
ко условията, при които се 
е развивало Народоосвобо- 
дителното движение в този 
край като изтъкна:

— Само два дни след запо
чването на войната герман
ците нахлуха в Лужница, но 
не останаха за дълго, а ве 
днага я отстъпиха на бъл
гарските фашиста. Те не 
само войнишки, но инак ис 
каха да покорят Лужница. 
Заведоха своя власт, като 
не избираха средства за аси 
милацид на сръбското на
селение. Но не покориха Лу 
жница. На зов на ЮКП — 
Лужница въстана и се при
общи към партизанското 
движение... Зверските постъ 
пки на българските фашис-

обществения и лич
ен стандарт на населението.

От тържеството беше из
пратена приветствена теле
грама До ДР- Тито.

На 5 септември, в навече 
рието на празника, село 
Стрелъц чествува още една 
трудова победа. Предадена 
беше на употреба нова здра 
в на станция.

По този повод в с. Стре- 
лъП директорът на Здрав- 
ния -дом в Бабушница д-р 
Михайло Душанович ~ 
на, че .населението на район 
СтрелъП наскоро ще има 
добри възможности за подо
брение на здравната служ
ба. Той подчерта, че във 
финансирането на този 
обект са участвували Репу
бликанската общност по 
социална защита в СР Сър
бия с 1 145 569,00 основна 
та общност по соци
ална защита (в Бабушни
ца с 200,000, основно учили 
ще „Добринка Богданович" 
в Стрелъц от 30 000,00 06-

8*Г :>

изтък-

ити не сломиха народа 
броят на партизанските ча
сти от ден на ден растеше. 
Опожаряването на селища,

започнатиягояжпанеизгарянето и избиването на Б. Костадинов говори на тържеството
ха цветя на гробовете на 
падналите от Босилеград сре 
щу фашистките злодеи.

Главното тържество се 
състоя в Босилеград на ко
ето пред пионерите, младе
жите, трудещите се, войни
ците и гражданите за геро 
ичтюто минало и за непоко
лебимостта на народа от 
тоя край в следенето поли 
тшката па Съюза на комуни 
стиге н целокупното разви
тие 1га общината говори Бо
рис Костадинов, председа
тел ша ОК на ССРН в Боси 
леграл.

— През изминалия 35 го
дишен период, време ша сво 
боден социалистически ст
роеж в рамките на необвъР 
заиа СФРЮ, нашата общи
на постигна значителни ре
зултати въ® всички облас
ти на обтествено-полнтиче- 
склст и иркотго-мически жи
вот. Преди войната населе
нието от нашия тепай ипе- 
лттмгю се занимаваше само 
е нопонтобтгллю земеделие и 
жттпотгго^т. ттетво. ЕГшес т»’ пб 
ттг.ината тшом около 
гп\/ле»тт1т.т се тт мп-то^о хола 
апвт.г)тттпт-т тежеше т» тюл V ли 
гттте обппзопргтще навсякъде 
из страната, от кочто гол<тм

М. А.от обект.скупщинащшгскатана свидни синове и ДъшеРи
жданите нужно е да преце 
нят досегашната реализация 
на плана и да 
резултатите и възможности 
те за по-нататъшшгге акции 
— изтъкна Костадинов.

В чест на празника в Бо
силеград беше направена 
основната копка за нзграж 
дане на втория етап на дър 
вопреработвателния цех, ко
йто работи в състав на Гор 
оката секция. Беше напраове 
на и първата копка за из
граждане на централен ма
газин за стоки с широко по 
треблешге, който ще рабо
ти в състав на ООСТ „Сло
га". Тези два обекта, в кой 
то ще бъдат изразходвани 
31 милион динара, с още ня 
колко, които’ ще бъдат на 
скоро започнати, ще имат 
голямо стопанскочжономи- 
ческо значение за община
та. Чествуването на празни
ка е увеличено ат със започ 
валето на втория етап в из 
граждането на пътя Две-ре- 
ки — с. Дукат.

На тържеството беше из 
пт.лЕгена подбрана културно 
-художествена програма, а 
през деня проведени разли 
чии спортни състезания*

В. В.

анализират

1300
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Дмгом I ДРУГ1МИ** « радмк'

Из дейността на революцио 

нните синдикати Яж:: 5вЗ »гяе «чтекг
"4'лно? и **'»'* 'ЛЧУ*"-» г7 *- *"в' *

чг>»1»г*«. *1 и ” лишили о. г.у гргду •дкоднккнн
ГЕНЕРАЛНИ

ШТРА.Ш
■нисто Хусимоки бунт Дойда 
като .реакция «а злодеяния 
които жандармите извърши 
ха вт,рху железничари гс и 
техните семейства, а и пора 
ди недоволството па миньо
рите от ниските надници.

он. Зато
повереиство
да пусне е-

воеашите
хора

пътуванетодължат
ва партийното 
взело решение 
дин влак само за 
пмпя Много цивилни

военните на гарата 
пя ги приемат в техния 
влак. Както пише Лазар Де 

старите революШ-ю 
Ниш, войниците от 

гражданите еге

МИЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ И
НГьвНПРЕ?19Ч20АГОНДИНА

Рл-ПИЛИ »» У/’ИЧН.'»А К Ч- 1.И .

Х!:' •"'■■■ •• даяхг,'^'.... .
Радиа» » радамсе' Д1Ром

И.<грн>м|- извршии ОД&ОРИ

молили
железничарите про-
пеша-за Вмнковци, 

останал вън вла 
от 12 часа.
било положение- 

Ниш. Тук бил ор- 
Съюзът на траи-

я догдом*шар и
ДЪЛЖИЛИ 
МИНИСТЪРЪТ
ка повече 

Съшо е 
то и въ« 
ганизиран 
спортните работници, а Р 
шемие за стачката бе прието 
в кафене „Париз в Нпш, 
която започнала на 13 ап-

Сретея Илич пръ» “ъзвес- 
па стачката

Словения
стач-

1920, а«х-
своето оясо-

икла- Миньорите ;на 
започнаха генералната 

17 декември
диер от 
пори ига 
говорили ша 
следните думи.

— Ето този оз

и Пф*., •
К Ч } I» »

I - • ■

>- г|| ..-р*ка на
миньорите на 
след това —
Стачката не спря

терор от страна

V' >■Босна три дни 
21 декември, 

и след ог
лизма и 
ми в борбата за
нчателшо освобождение.
йната борба е всъшност съ 
™ част па рЛижче^ 
ката класа в цял свят и има 
дълбок интернационален и 
класов характер.

Така след стачките през 
1919 година, СъЮ3Ът на трг 
спортните работници успя 
да се наложи на министъра 
„а движението М. Драшко- 

„Протокола за спора- 
” да приеме техни

Новият мп~ ь^м_е,
движението Д-Р

Централния отВъ звание на 
бор на партията и синдиката 

на стачката
(каскета. т°й 

на движението, 
може

Не
нас министър

с негово 
да пътувате. .

А този в каскета 
Павле Стойкопич, тогава па 

Ниш, за

за провежданеромеи
полицията, дори и 
работническите 
бяха изхвърлени 
рито им. Насилствено дове
дените в Носна, особено в 
мините предизвика голямо 
гт-|, к,| говение в Боона, осгое 
лю в Хусииоките мини. ма 
29 декември правителството 

наредба за мобили- 
м ш I ьорите-ст а ч к у-

позволение когато 
семейства 
от кварти-с бил

ньоря започнали стачката в 
з:-гак на солидарност е же
лезничарите, които оили по 
дложснИ {ма голям терор и 
затова не са виновни за ор

,на своята стач-

1920 година. Работникът
ртиел секретар ша 
бел еж I псле1 г ре вол ю' Ц,о:‘ ,СР 
п организатор па много ак

та работниците в Миш. 
Но в «историята ига раоот 

иическото движение ша Юго 
златни букви ще

началото
след пускаше ша опрените. 
Всички локомотиви сирели 

Неволята била 
Ниш по това 

много

тил
цн;:г ганизиране 

ка и 
казали на своите 
— работници.

движението, 
в това, че в

помощта, която са о- 
другаривич е гласувазумението 

те изисквания-
се намирали

•конто от фроито-
славия със зация на 

ванги. Голямо число стачку-записана стачката на 
Тази

ВОИ1ИШИ, 
вете пътували в кът». по* 

започналата стачка те
остач 1С

Х‘‘Сйрошец обаче отхвърли 
Протокола за споразумеми 

ето’'. Това беше причината 
железничари

Поради голямата раоотяи- 
въ-ггиа в целия свят 

в Югославия бил

X уСИИ 1С К ПТС М11.11 ь° Р и • ваши били арестуванипод шазва-радп стачка известна ческа 
режимът 
принуден да скрати наказа 

Юре Керошевич 
20 години тъмничен зат

били в състояние да прои е
недоволните 
да започнат генерална 
ка, която се разпространи в 
цялата страна н имаше огро 

подръжка от страна на 
население на Югос

лавия- Железничарите започ 
наха своята генерална стач 

на 16 април

стач- затшето на

миа
Железничарската стачка 

по този
цялото

добре организирана 
начин обхвана цялата стра- 

шш на. Влаковете спряха и в 
№ Македония- Работническият 

шаб се намирал в Работни- 
в Скопие в ка- 

Стачката 
48 часа. Тодор

ка през нощта 
1920 година.

Съвременици «а това съ- 
сгшенбитие, което остави 

отпечатък в историята 
работническото движение 
говорят за сплотеността на 
работниците и единството на 
всички народи и народнос
ти. Вида Мештрович в своя 
та статия „Влаковете спря
ха през нощта" посочва, 
стачката е получила такива 
размери, които говорят 
организационната мощ 
революционните

Югославия по това вре- 
примера.

ческия дом 
фенето „Атина", 
продължила 
Трайков, секретар на парти 

секция снабдявал ра 
техните семей

на

* йната 
; - ботниците и

ства. С черни знамена и ло 
зунги „Да живее социалис
тическата работническа пар 

Югославия", хората

че

за тия на 
от „Чаир", „Нова махала” и 

на Скопие до
на

други краища 
шли на митинг и открито

синдикати
на

искали увеличение на зап
латите на работниците. Във 
Велес стачкували около 600 

продължение

ме. Тя посочва 
че във влака Париз — Бу
курещ се намирал и мини
стърът на външните работи 
на Ръмуния А. Титолеску. 
Кога-ро влакът спрял на от 

линия Брщадин Ну-

1
V-: 5' работника в

на 14 дни. В Словения на 
един митинг на работници
те присъствували около 10 
хиляди души. На този ми
тинг са говорили работниче 
ските водачи Йоже Петрич, 
Марсел Жорга и Иван Ма- 
куц. В Любляна станали 
стълкновения между поли
цията и работниците. На 24 
април 1920 година станало 
голямо стълкновение между 
полицията и работниците. 
Участвували жени, които 
храбро се борили за своите 
права. Същото положение 
било в Дубровник, Сараево,

Сталкувашите железничари с Белград през април 1920
крита

По то- 
загмнали от силен

държани в затвора, 
ва време 
побой 7 миньора. Останали 
те арестанти били изведени 
на съД на 19 януари 1922 го 
дина и осъдени. Юре Керо
шевич бил осъден на смърт. 
В страната и в чужбина за 
почнала акция' на работни
ците за освобождение 
Керошевич и останалите аре 
стувани миньори. Работни-

ЖЖсЕЙ ЖВЯЖгаЯ» в1«ътпо^Йе.
НИЕ, ЧЕ

Ще се създаде самоуправително сло 

разуменне за стимулиране на кадри
на

ците от много страни иска
ли незабавно освобождение 
на осъдения свой 
другар. Френските и българ 
оките работници организи- 
ран-о искали работниците да 
бъдат пуснати на свобода. 
Парижкият синдикален съ
вет на своето пленарно за- 
оздаише гласувало резолю
ция с която решително иска 
ли да се спре терора върху 
миньорите.

ОбтиИят синдикален

в Мостар и много други мекласов
ста.

Трябва да се каже, че 
стопанството 
работят 41 работника с вие
ше образование, които евен-

който ще бъде изработено 
САМОУПРАВИТЕЛНО СПО
РАЗУМЕНИЕ за здружаване 
на средствата, които ще бъ
дат употребени за стимули
ране на специалистите.

Както подчерта другарят 
Петър Тасев, в началото на 
своето излагане времето в 
което би трябвало да се 
обединят средствата, би тря
бвало да бъде от 3—6 годи
ни. Би трябвало да се сти
мулират кадри с више обра
зование, които работят 
работите, отговарящи 
тяхната училищна подготов
ка. Тук трябва да се каже, 
че имаше и други предложе
ния, като например на дру-
даря Живко Виденов, ----
предложи да бъдат стимули
рани и кадри със средно об

разование.

вОсвен членовете на Коор- общината С тачката на железничарите 
и миньорите през 1920 годи 
на говори за положението 
в тогавашна Югославия и 
силата на работническата 
класа, която организирана в 
своите революционни сизнди 
кати била в състояние да 
даде организиран отпор на 
режима. Това стачно движе 
ние не е спряло нито за мо 
мент в бивша Югославия- 
Организираните работници 
синдикалисти след окупаци 
ята на Югославия с оръжие 
в ръ.ка се борили за освобо 
ждението на своята поро
бена страна.

надинационото тяло на заседа- 
дието присъствуваха и пред
ставители от организациите 
на сдружения труд, Общинс 
ката Скупщина и обществе
но-политическите

туалио могат да използуват 
стимулацията.

Тъй като на днешното за
седание бяха дадени само 
предложения за окончател
ната изработка на материал, 
всичките предложения ще 
бъдат разгледани във всяка 
трудова организация поот
делно, а през това ще бъдат 
разгледани и положителните 

от другите общини. 
Накрая бе избрана и работ 

група от 5 члена, в която 
влезнаха

организа
ции.

На проведеното заседание 
участие взеха организациите ^ Съюз 

ма работниците в България, 
в ко-йто били организирани 
всички работници на Бълга 
ри и

на сдруженият труд, т.е. те
хните представители от „Бра 
тство”, „Свобода", „Гра- 

Васил Иванов Циле", 
„Услуга", „Бал- 

основната организа- 
я на сдружен труд „Дими 

тровград", както и предста
вители на обществено-полити 
ческите организации в Дими 
тровград.

Постигна се споразумение 
да се даде на трудовите ор
ганизации материал, според,

ДНЯ , 
„Сточар", 
кан”,

също
гшотесна телеграма до 
сланското правителство 
искаше осъдените работници 
да бъдат пуснати на свобо
да. В

така изпратил 
юго

на
опитии а

сци
на

другарите Тасев 
Петър, Васил Георгиев, Асен 
Иванов, Крум Величков и 
Велин Георгиев.

резолюцията на бъл
гарските работници,които

КОяТО
била отпечатана в българс
кия и световен печат 
тъквало, че хусинските

се из- 
ми-Т. П.

Б. Николов
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Белград

ЙОЖЕ СМОЛЕ

В своята първа, непосредствена оценка 
за у спешността на Шестата конференция на 
необвързаните, (изнесена в изявлението през 
заключителното заседание на Конференция
та в Хавана), президентът Тито снажно под
черта необходимостта от всесърдно ангажи
ране върху ефикасното осъществяване 
общата платформа.

Мисля — заяви той, — че всички ре
золюции и решения, които приехме на този 
самит, трябва да се осъществяват, 
да се мине към дела. Не е достатъчно вер
бално да се приемат резолюции, но трябва 
да се провеждат в живота.

Това пряко необходимо предупреждение 
задължава и всички нас, гражданите на 
нашата социалистическа самоуправителна 
общност, а отделно комунистите, върху ос
новите на досегашните постижения още 
по-активно да участвуваме в усилията за 
промяна на световните отношения, за цело
купна демократизация на .международните 
отношения, за развитието на всестранното 
международно сътрудничество на всички по
лета и с това за създаването на нов овят.

на

от думи

Външната политика у нас никога не е 
била някаква от трудещите се и граждани
те отделена сфера на дейност. Това нещо 
отново убедително се потвърди и когато дру 
гарят Тито в речта си пред Конференцията 
в Хавана изнесе гледищата, становищата и 
предложенията, които всички почувствувахме 
и изпитахме като свои, като наши съвмест
ни, като логически израз на същността на 
нашето определение.

Големите успехи на Югославия в света и 
нейното силно влияние на международните 
процеси са резултат на нашата правилна и 
последователна международна насоченост, а 
и пообществяването на нашата външна по
литика, тоест резултат на все по-активното 
участие на гражданите в международната 
дейност на нашето социалистическо самоу- 
правително общество. Всички ние днес сме 
поели голямата отговорност: колкото е въз
можно по-непосредствено и конкретно да се 
включваме в ширкия фронт за изграждане 
на нов международен икономически порядък. 
Нашият творчески принос ще бъде толкова

И. Б. ТИТО: Горди сме с неговия

ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ СВЕТОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ
ние. Очевидно е, че блоковият детант по са
мото си естество и логиката на нещата е 
ограничен и като такъв подложен на пос
тоянни колебания, което неизбежно 
цателчю се отразява на световната обстанов
ка. Световният мир н сигурност могат 
се заздравят само чрез преодоляване на бло
ковите подходи и с развитието на всестранно 
сътрудничество па всички страни като рав
ноправни субекти. Само по този път може 
да се постигне обуздаване на надпреварата 
във въоръжаването и преминаване към дей
ствителни преговори за окончателно премах
вате па това зло.

същото ма определени схващания, чужди на 
самата същност на иеобвързашостта. А вто
рото отрицателно явление, което има своите 
корени в наследеното минало, по до голяма 
степен е и последица на първото, това 
изострените конфликти, пък дори и военни, 
между някои необвързани страни.

Това, че конференцията в Хавана, с ши- 
полемики, които бяха необходими за

по-голям, колкото при анализиране на резул- 
Шестата конференция на необвър

заните страни не само изразяваме 
разположение, но същевременно и да дейст
вуваме конкретно, застъпвайки се във всяка 
основна организация на сдружения труд за 
такава насоченост и такива решения, които 
ще разширяват 
турно, информативно, научно-техническо, здр- 
вано и други видове сътрудничество с разви
ващите се страни и което във всички напра
вления и области на международното сътру- 

и в отношенията с индустриално 
по-развитите страни ще води към постепенно 
въвеждане на новите начала и погледи в 
практиката.

татите на нашето
отри-

са
да

нашето икономическо, кул-
рокиге
да сс разяснят нещата, окончателно преодоля 
основните дилеми около насочеността на 

като самостоятелен извъиблоковдвижението 
фактор в света, съдбоносно ще влияе върху 
по-голямата ефикасност на движението 
дяло. Това щс спомогне и в изграждането и 
прилагането па съответния механизъм 
мирно решаване на съществуващите и евен
туално новите спорове между отделиш необ
вързани страни. На по-голямата способност 
па акциоппото единство на необвързаните 
страни в голяма стенем ще влияе и това, че 
хаванската среща не се ограничи само па 
пеобходимосттта от потвърждаваше ма аити- 

антиколониалиите

дничество като
Изостряването па световните икономиче-, 

оки проблеми показва, че старите подходи, 
изхождащи от тесногръдите интереси на ин
дустриално развитите државн и които от то
зи ъгъл наблюдават и третират проблемите 
в отношенията между световния Север и 
Юг, към нищо не водят, защото е очевидно, 
че такава насоченост вече дълго време се 
намира в задънена улица. Действително пре- 
сгтектива па решението в интерес на чове
чеството открива само повият междунаро
ден икономически порядък, който от конфе
ренцията на необвързаните в Хавана получи 
не само силно потвърждемше, но и конкре
тна програма за акции за постепенното му 
осъществяване.

Върху всички тези определения 
влияние оказаха настояваиията да укрепне 
единството на движението на необвързаните 
и да се дадат нови импулси в афирмацията 
па неговите изворни принципи и развитието 

акции на движението.
Тито,

за

Обостоятелствого че необв-ьрзаните стра
ни, въпреки всички разлики, на хаванската 
конференция все пък намериха общ език 
в изиамирането на становища по ключовите 
проблеми на днешния свят убедително дока- 

неща. Първо, че е голяма жизнена-зваг две .
та способност на шеоовързамото движение, 

което овързва необвързани- 
те страни е неизмерно по-силио от онова, 
което ш разделя. И, второ, че съществуват 
действителни възможности за още по-силно 
конструктивно влияние на необвързания 
свят върху световните събития, за решаване 

международните проблеми, чрез нови под
ходи и съдържания-

IIи м пери а л исти чеоките, 
антихегемомистическите становища, 
се определи за онова, за което се застъпва и 
на тази основа изложи визията 
свят, която е конкретизирана в борбата за 
обща демократизация па международните от
ношения във всички области.

Това отделно се отнася за детанта, който 
вече по-дълго Бреме се намира в сериозен 
застой, и за световните проблеми икономи
чески проблеми, които все повече се натру
пват и изострят.

Необвързаното движение днес с в със- 
даде снажно насърчение . на ио- 

всестраино, тоест универсал

но яоиоче всичко онова,
ша новия

силно
на

Както всички добре знаем, определени 
отрицателни явления в последно време спъ
ваха Хкасн2стта па необвързаното движе
ние и ограничаваха неговото ак^снноедиист 
по пп главните направления в свеговии1<- 
процеси“ бяха, преди всичко, опитите за 
пренасочване на движението и внасяне в

11 а по-1 ттатъшиIгге
Горди сме, че приносът на другаря 
Югославия, в това отношение беше като и 
толкова пъти досега, с особено значение.

тоямис да 
вите усилия заотслабване па международното напреже-ио



2 Комунист

въпроси
СТОПАНСТВОТОСТАВИЛИЗАЦИЯ НА

СТАТУТАРНИ

ЛесковашкиКАКВО РАБОТИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

СТВОТО? ставания
Ходът на стопанството без загуби, Ув^иче.шсто брадна^ Рз6™^трук?тоа^-

него на жилиш» според плана и по'У““Р Р на лесковашкото стопанствотбва са сигурните показатели на стабилизацията на лсс™
дателят, във функцията на 

работно тяло и съвместно с 
и комисиите на

В периода след конгреси
те в Съюза на комунистите 
на Сърбия често се поставя 
въпросът за мястото и рол
ята на председателството и 
председателя на общинските 
организации на СК. Този 
въпрос отвново се актуали
зира в рамките на обсъжда
нията за прилагане инициа
тивата на другаря Тито за 
демократизация на отноше
нията в Съюза на комунис
тите и обществото, развити
ето на колективната работа 
и укрепване на отговорнос
тта.

комитета 
конференцията, делово и по 
литичеоки подготвят заседа
нията на конференцията. В 
договор с комитета се 
вежда статутарното право 
на председателството да сви 
ква и председателствува за
седанията на конференции
те, а ролята на председател 
ството и председателя пре
става, когато се приемат за
ключенията и становищата 
на конференцията.

това бе сумирано в шелезничар", „Първи май ПРС 
цизно се планира годишна
та продукция та всички ви
дове материали, цените и 
сроковете на доставянето и 
е установена сигурност и 
стабилност в производство
то. Наистина, това не 
крепки доходни отношения, 
отношения които 

Закона за 
труд, но все пак представ
ляват първи (крачки към тя 
хното възпоставяие.

чко
сгмесечната раносметка и 
за пръв път в тази форма 
представено на обществено
стта. Затова изненадата и 

съпътствуват

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ
из-

След няколко години лоша 
работа,стопанството в общи 
на Леаковац изказа шестме
сечната равносметка с по 
ложителни резултати. Физи 
чееюият обем иа производ
ството нарасти а <в сравяение 
със стунгИо период иа миша 
лата година с 15 процента, 
съвкупния приход 36, до
ходът 38, а натрупването до 
ри 92 на сто. При всичко 
това производствените раз 
ходи са увеличени с 32 про
цента, което показва, че се 
е работело по-добре и пес- 
тело повече. За воичми, кои 
то наблюдават развитието 
на стопанството в СР СъР- 
бия това беше изненада, а 
за леаковчани тези резулта 
ти представляват сумата от 
съвкупните акции иа Съю 
за на комунистите и труде 
щите се в общината, пред
приемани през последните 
няколко години. Преди всич 
Ко тук се убедиха, че само 
от текстилната промишле
ност — която с години бе
ше гордост на града — не 
може да се очаква по-уско- 
рено развитие на общината. 
По-ефтината оинтетика и 
другите съвременни матери 
али все повече изтлаокваха 
скъпите вълнени платове и 
пазарът почна да се стес
нява, акумулацията да на
малява. В такива 
не можеше да се говори за 
модернизация на текстилни
те фабрики, 
не на съоръженията и за 
някакво по-дългосрочно пла 
ниране на развитието. Сто 
панисваше се все 
и загубите започнаха 
увеличават. А когато в Лес 
ко<вац лошо стопанисват 
стилните фабрики — тогава 
са слаби и общите резулта 
ти на стопанството в общи 
ната. Защото все до неот
давна Лесковац живееше от 
текстила и за текстила.

недоверието
баланса на
стопанство, 
тепърва очакват 
леми и трайни резултати от 
пъзпоставянето на нови 
ношениа и новата ориента

лесковашкото 
А в Леоковац 

още по-го
са

лредвиж
сдружения от-да

пия-Членовете на работната 
подгрупа на ЦК на СЮК, 
които в рамките на подго
товката за предстоящото за
седание „снимчха” полити
ческото състояние в Съюза 
на комунистите на Сърбия, 
оцениха, че функцията на 
председателството и предсе
дателя на общинската конфе 
ренция в практиката все о- 
ще е недостатъчно ясна и 
изявена. Констатирано е, че 
за секретар на общинския 
комитет се избират най-спо- 
собки кадри, докато крите
риите за председател на кон 
ференцията са по-смекчени, 
и че в състава на предсе
дателството най-често влиза 
и секретарят на комитета.

В общинските организа
ции на СК в рамките на 
разискванията за инициати
вата на другаря Тито за 
колективна работа, отговор
ност и установяване на ед
ногодишен мандат се 
глежда и въпросът за роля
та на председателството и 
комитета. Особено е актуе- 
лен въпросът за председа
теля на конференцията и 
секретаря на комитета. В 

предизвиква 
практиката

Съюза на комунистите на 
Босна и Херцеговина. Спо
ред Стаута на СК на Хърват 
ско, председателят на общи 
ноката конференция 
седателствува 
та на комитета, с което се 
искало по-силно да 
чертае ролята на конферен
цията, като ръководство на 
СК в общината.

В течение на съгласуване 
на статутарните решения 
на организациите на СК в 
общините със Стаута на 
СЮК и Стаута на СКС мно
го недоумения предизвика 
член 48 на- Стаута на СК на 
Сърбия. С този член се ут
върждава, че „конференция 
та на организацията на СК 
в общината избира предсе
дателство и председател, ко
ито подготовят, свикват и 
председателствуват заседани 
ята на конференцията”. По
неже е предвидено предсе
дателството и председателят 
да подготвят, свикват и 
председателствуват заседани
ята на конференцията, при
писваше им се и ролята на 
политическо-изпълнителен ор 
ган. По този начин се идва
ше до схващането за два 
паралелни органи на общин
ската конференция а в прак 
тиката, там където председа
телствата са били 
по кадровия си състав от 
комитетите и до парале- 
лизъм в работата и извест
но съперничество.

Тук с нескрито удовол
ствие изтъкват, че през пър
вите шест месеца на тази 
година са настанали на ра
бота 1400 нови работници,

Все пък, от текстилната 
промишленост не може да 
се очаква много повече. 
Тук оа доволни, че няма 
загуби, че сега се стопанис 
ва рентабилно <и че самите 
текстилци все по-успешно 
решават своите проблеми.

че процентът иа настанява 
нето на работа след повече 
години достигна същия 
републиката от 4,3 процента 
и че понастоящем работа 
чакат 8200 безработни, кое 
то число е с около 800 по- 
малко от търсещите рабо 
та миналата година. Също 
така изтъкват, че годишно 
се построяват триста жили-* 
ща от обединени средства, 
че сто и десет души работ
ници са получили жилища 
на солидарността и че ще 
бъде преизпълнена средно- 
срочната програма за 
граждане на жилища.

в

Така общината 
да се обърне към изнамира 
не на нови програми, кои
то трябваше да я измъкнат 
от изостаналостта. И програ 
мите са намерени в развити 
ето на металната и химиче

можеше

ската промишленост, стро 
ителството и селскостопан
ското производство. Фабри 
ката за пластифицирана ла
марина, която бе неотдав
на завършена, започна да 
дава първите резултати. 
През шестте месеца на тази 
година тя осъществи 
приход от около 60 милиар 
да стари динара, с два ми 
лирада чист приход. „Проле 
тер” завършава нова леяр
на — и още се разширява 
— така че тази година се 
очакват 100

по-силни общ из-
раз-

— Зад всички тези резул 
тати — заяви Тома Митич, 
секретар на ОК на СКС в 
Лесковац — стои пълната 
активност и мобилност го-

условия
Поради

следствие
противоречието, 
съществуването 

на два паралелни органи на 
конференцията, 
схващането за функцията на 
председателството и

милиарда дина
ра от металната индустрия-

този смисъл, 
внимание възобновява-преоблада в

товност на общинската нар 
тийна организация. Не бе
ше лесно да се изменят ста
рите схващания и старите от 

издържахме.

Химическата
ност която с

предсе
дателя като работно тело на 
конференцията. В

промишле-
години едвам 

свързваше двата края в сян 
ката на текстилната, 
по-ускорено 
Съвкупното

статутар
ните решения на организа
циите на СК в общините е 
утвърдено, че „конференци
ята избира председателство 
и председател, които с рол
ята и функцията си са ра
ботно тяло на конференци
ята”.

За да бъдат докрай према
хнати дилемите на 
стъпи Комисията за стату- 
тарни въпроси на СК на Сър 
бия (21 юни 1979 година) и 
прие тълкуване на член 48 
на Стаутата на СК на Сър
бия. В обяонението се изтък 
ва, че мястото и ролята на 
председателството и предсе
дателя са в изключителна 
функция на работно тело на 
конференцията. Следовател
но, председателството и пре 
дседателят в изпълняването 
на своите задачи се изявя
ват в дело-политическа фун 
кция. Председателството, в- 
прочем, не е орган на кон
ференцията и няма 
мощия да приема политиче 
ски решения и становища 
и самостоятелно да предпри 
ема каквито и да било по-

по-лошо 
да сепред-

все
се развива.

ношеадия, но 
И не считаме, че сме напра 
вили

и заседания-
тек развитие на ле- 

сковашките химици 
година бележи 
от 12
и „Невена”

всичко, окоето сме 
могли,' и че стореното е за 
вършено по най-добър на
чин.

се под
вея ка 

увеличение 
процента, а „Здравле” 

постоянно 
модернизират и разширяват 
мощностите си.

сесцената
Очаква От разговора 

ваме, че всички 
раздвижвани в 
организации

се, тези въпроси, 
налагани от потребата на

с него узна 
акции са

демократизация на отноше
нията, развитието на колек
тивната работа, укрепване 
на отговорността и прилага
нето на едногодишен мандат 
в общинските организации 
на СК, да бъдат обсъждани

Но все Първичнитепак, тук не се от- И в тази област все 
присъствуващи са 
нията на делова ориентация- 
Търсят се постоянни

по па Съюза на 
комунистите. Комунистите 
своите среди

казват от текстила. Не 
мо поради това, че в фаб
риките за

са- огноше в
това производс- са разговаря

ли за своите |слабости идело
ви партньори и възпостав- 
ят по-крепки връзки

тво работят над 9 
работници, че

хиляди 
умеят това Възможности, че тук е спе 

чел ела битката за по-добри 
Делови резултати 
вашкото стопанство, 
че от четиринадесет

на тра
ино сътрудничество. „Маши 
нотакс” има

да работят, че има тради- 
уве 

текстила мо

на предстоящото заседание 
на ЦК на СЮК. Заседание
то ще бъде посветено 
идейно-политическата и 
ганизационна 
на Съюза

ция — но затова, че са 
рени, че и от на леско- 

Пове-
вече такива

връзки с „Иво Пола Рибар”, 
а „Пролетер” с Индустрия
та за трактори и 
Подобно

жед добре да се живее, |ако 
много неща в това производ 
ство се изменят. Промените 
започнаха. Преди 
меняше се

на хиля
ди комунисти, които живе
ят и работят в 400 първич
ни организации в 
ството, 
и в

ор-
оспособеност 

на комунистите
мотори, 

е положението ипълно-
всичисо из стопан-с химическатаза осъществяване промишле-водещата 

роля в обществото, с обзор 
върху мястото и ролята на 
общинската

асортиментът на местните общности 
извънстопанските органи 

зации били носители на бит 
ката за стабилизация и пре 
одоляване на

ност.
произведенията,
ва се тръгнало към трайно 
и Дългосрочно свързване с 
конфекционериге. Сега 
ио се знае какво

а след то-

литическо-изпълнителни 
оперативни задачи.

организация на 
политическата систе-

СК — ДВИГАТЕЛ НА 
АКЦИИТЕ

И
СК в

точ- 
и за кого 
няма зале

изостаналост-
Отделно онези в „Ле 

минд", „Здравле”, „Невена” 
и в Агро-лромишления ком
бинат.

ма на социалистическото са
моуправление.Според това тълкуване, 

председателството и предсе-
та.

Новата ориентация в про
изводството и свързването 
Даде първите резултати. Вси

се произвежда и 
жали стоки. С „Беко”, „ЖеИ. Р.



Комунист 3
В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

В ИЗДАНИЕ НА „БАГДАЛА”

ПОУКИ 01 ПЪРВИТЕ КРАЧКИ ЛОЕТИЧЕСНОТО ТВОРЧЕСТВО 

ВА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ
Д-р Живорад Джорджевич тръпне по своите 

Обаче, поради т 
на преобразованието,

далновидността, 
всички отговорни обществе
ни деятели в тези

пътища, 
коренността 

, слож-

специшшости. Не можем с 
апели и натиск да 
дим учениците дв работниче 
ските занятия, но със съз
даване на условия, 
ще изменят сегашната лози 
ция на производствените и 
непроизводствени 
ци. От такива промени, но 
и от готовността на сдруже 
ни* труд за 
планиране на своите кадро 
ви потреби, до голяма сте
пен ,ще зависи и възможно
стта за планиране на школу 
ването на съответни специ 
а листи.

Вълненията и „потресите", 
през лятото 

около записването на учени
ците във втората фаза на 
средното насочено 
вание, тяхната

прину-
които имахме ността и

които Тези дни в издание на „Ба 
гдала" от Крушевац излез- 
на от печат книгата „Съвре
менна поезия на Южна Аф
рика”. Това е петата книта 
от едицията „Поезия на на
родите", кодто обхваща ан- 
тололичен избор на поезия
та на необвързаните страни 
на Азия, Африка, Латинска 
Америка, Средиземноморие- 
то и от арабската езикова

промени 
постоянно трябва да се връ
щат към проверка на свои
те практически решения, за- 
щото практиката най-адеква 
тно ще потвърди или отх
върли многобройните диле
ми, които можеха да се о- 
чертаят в „подготвителния 
период". Трябвало би ведна
га, организирано, да подла
гаме на критическия и про
фесионален съд на общест
веността програмите по обу
чението, след това съответ
ните учебници, 
на първия опит да оценява
ме оправдани ли бяха съм
ненията, например, че сегаш 
ните занятия водят към де- 
квалификация и прекалена 
специализация на отделните 
професии, че предложените 
програми са претежки и пре 
обемни за възрастите, за 
които са предназначени и 
че поради преобемността на 
програмите учениците и на
татък са принудени да пом
нят, а не да размислят. Вп
рочем, заради това би тряб
вало постоянно да се пита
ме дали такива учебни про
грами създават свободна и 
за социалистическото само
управление оспособена лич
ност, или поради своята на
товареност, обремененост 

ученето превърщат в мъ
чение и му дават белег на 
отч V ж ден ост.

Не можем, обаче да отбег- 
нем впечатлението, че вече 
в началото на осъществява
не на средното насочено об
разование не успяхме после
дователно да осъществим

ска политика се определи за 
публикуване на литературно
то творчество на народите 
на необвързаните страни, ко 
ето на югославокия читател 
углавном до тогава беше не
познато. Тази ориентация 
донесе богати плодове. За- 
щото досега Тя публикува 
отделни стихозбирки на съ
временната негърска пое
зия, поезията на Куба, дре-

образо-
ориентация 

за занятията, потвърждават, 
че сегашното преобразова
ние на възпитателно-учебна
та система води към основ
но скъсване със старата 
школа. Както и всяка пром
яна от този вид и тази пре
дизвиква преломи в съзна
нието и поведението на хо
рата. Въпросът за осъщест
вяването на такава коренна 
реформа на образованието 
не може, обаче, да се свеж
да на това дали

раборни-

дъл го срочно

Има обаче поводи за пред 
поставката, че без оглед на 
споменатите трудности, се
гашното планиране на струк
турата на занятия повече е 
резултат на стария начин 
на договаряне и компроми
си, а не на реално утвъРДе 
ните и изразени потреби на 
сдружения труд. Защото, 
как инак да се тълкува ста 
новището на Републикан
ския щаб за записване на 
учениците, който навежда 
дневния печат, че „по прин 
цип е взето становището, 
че не смее на никоя цена 
да се мени договореният 
план на записване, с изклю 
чение ако се касае за дефи 
цитирани и на стопанство
то пряко необходими заня
тия”. Ако в предходното 
планиране не са взети пред
вид потребите на стопан
ството и дефицитността на 
определени занятия, в как
во тогава се е състояло 
„планирането според потре
бите на стопанството"?

®ъз основаима или 
няма отпори и несхващания.

. Също така, нито оценките 
за постигнатите досега ре
зултати в реформата не мо
гат да се измерват само с 
величината на 
показатели или с провъзгла
сяването на всяка практиче
ска мерка за фетиш на ре
формата, неприкосновен за 
критически съд. Неотдавна 
един изтъкнат политически 
функционер забеляза, че „с 
авторитета на конгресните 
становища тук таме е покри 
вано всичко, което практиче 
ски е предприемано. Може
ше да се създаде впечатле
ние, че Конгресът стои дори 
зад всеки термин и зад все
ки срок. Така, около една 
работа с неоценима важ
ност, в която би трябвало да

цифрените

Издания на „Багдала”
област.

В тази едиция всяка анта- 
логия има увод, написан гла 
вно от писател или деятел в 
областта на културата от 
тези страни и всяка книга е 
богато илюстрирана с худо
жествени приложения, хара
ктерни за културната тради
ция на това поднебие. Та
ка, например, за антология
та на устното народно твор
чество на народите от Афри 
ка „Запази моите думи" у- 
вод е написал поетът и дър
жавникът на Република Се
негал Леополд Седар Сенгор, 
докато за книгата на поети
чно митологическа проза „Пе 
рестата змия", чийто автор 
е президентът на Мекоико 
Хосе Допее Портильо, увод
ната статия е написал ’ пос
ланикът на Мексико в 
СФРЮ Хорка Наварате, кой 
то взе участие и в представ
яне на книгата пред публи
ката.

вния Египет и Месопотамия, 
на курдистанци, Южна Аф
рика, Нигерия, Конго, Ка
мерун, Кения, Уганда, Тан
зания, Сенегал и Палестина, 
а в изготвяне са стихосбир
ки на поезия от Гана, Етио
пия и Ангола.

— Нашата едиция „Пое
зия на народите" запознава 
заинтересуваните с поезията 
на народите на необвърза
ните страни заяви Любиша 
Джидич, редактор на „Баг
дала", — но има и по-широ
ко измерение. Именно, ние 
желаем нашите читатели, 
чийто кръг всекидневно се 
разширява, да запознаем и 
с различните обществени и 
исторически условия, които 
са оказали влияние върху 
развитието на тази поезия-

Няма съмнение, тази биб
лиотека на „Багдала” предс
тавлява ценен и значителен

участвуват всички заинтере
совани, се създава приглас 
на табу за критиката".

За досега осъществените 
резултати трудно може да 
се говори, защото досегаш
ната подготовка, колкото об
емна и трудна, не е същото 
което са и резултатите — 
ефектите на преобразование
то. Резултати на реформата 
не са само числото на печа
таните учебници, проведени
те семинари и срещи. Същи 
те можем да оценявахме ед
вам когато опознаем колко 
новото обучение дава въз
можност да се създава но
вата личност на ученика, 
съответна на социалистичес 
кото самоуправление, от то- 

колко е осъществено

И в такава, не много за
видна обстановка, когато — 
■нещо поради обективни, ке 
що субективни причини — 
учениците не иокат произ
водствените занятия, появя 
ват се работническите и на
родните университети и 
ползвайки при нас вече оби
чайни а начин на търсене 
„дупки" в закона, обявяват 
(котжурси за записване на 
ученици във втората фаза 
на насоченото образование, 
разбира се, за непроизвод
ствени занятия-

нсткои основни искания на ре 
фор.мата. Нашето станови
ще е средното насочено об
разование да доведе до по- 
голямо влияние на сдруже 
ния труд върху учебновъз 
питателния процес, а особе 
но въз основа на действи 
телните потреби на сдруже 
ния труд чрез съвместно пла 
ниране броя и профила на 
кадрите да се предотврати 
школуването на суфицитар- 

специалисти. Въз осно
ва на сведенията след тазго
дишната ориентация на уче
ниците за занятията трудно 
би .могло да се заключи, че 
сме направили голяма крач 
ка в планирането на школу
ване на кадри. След про 
летношните разисквания бе 

че 69 на сто от

принос на взаимното прони- 
звнане на литературите на 
народите, които свързват и 
други съвместни идеали и 
стремежи.

Трябва да се отбележи, че 
„Багдала" още преди чети
ри години в своята издател- Р. Г.ни

ва
единството между училище
то и сдружения труд, колко 
чрез плановото насочване 
наистина школуваме кадри 
за потребите на сдружения 
труд.

Но, нашите идейно-полити 
чески становища за рефор
мата са ясни по своята ху
манна същиост и Досега 
създаване на новото учили
ще те са израз на потребите 
на социалистическото само- 
управително общество и за
това няма причина и оправ
дание да се изчерпваме в 
нападения срещу „против
ниците", нито с големи циф
ри да замъгляваме правата 
същността на преобразова
нието. Започнатата реформа 
без съмнение е революцио
нен процес. Това всъщност 
и да бъде, не е достатъчно 
само да се убеждава общес
твеността, че това е така и 
да се оплаква как „народ?,т 
не ни разбира". Промените 
те бъдат възприемани в 
онази степен, в която идей
ните становища бъДвт пот- 

практиката,

ФИЛМОВИ РАЗГОВОРИ

НЕЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИЛИ НЕПОДГОТВЕНИ
Тазгодишната „кръгла ма

са" на Филмовите срещи в 
Ниш (посветена на „Филмо
вото творчество, вдъхнове
но от борбата за самоупра- 
вително социалистическо об
щество") почти и пе предиз
вика никакъв интерес на 
филмовите работници и хо
рата, които живеят от фил- 

. Така бе 
един удобен момент филмо
вите творци, и не само те, 
гюме принципно да пого
ворят върху тази от дои на 
ден все но-аистуалпга димсизия 
на филмовото творчество.

ежедневни коресподенти и 
любопитници, на които фил 
мът е второстепенно нещо 
в живота. Едно оравиение: 
същият ден в Ниш пребива
ха на „Филмовите срещи" 
няколко десетки артисти, ре 
жисьори н хора, които жи
веят от филма, за филма, 
около него... Обаче, като че 
ли не им бе важно заказа- 
иото обсъждане, онова кое
то на него можеше да се 
каже.

отзив сред участниците в 
съвещанието. Излаганията на 
професор Деян Косанович и 
на публициста Зоран Петро- 
вич бяха само „шлагфорт" 
за няколщша участници в 
разиокванията по кой знае 
кой път да повторят извест
ните становища за отноше
нието на самоуправлението 
и нашия филм: „самоуправ
лението е творчество", „Кой 
то не е самоуправително оп
ределен, не може да създа
ва филми за самоуправлени
ето", „в нашия филм и.ма 
малко жени борци за нови 
самоуправителни 
ния"» „от Бауеровия филм 
„С лице в лице", произведен 
преди 15 години, вече не се 
е появил филм с подобна 
тема" и така нататък, всич
ко в такъв стил.

утвърдено, 
учениците ще се школуват 
за производствени, а 31 на 
сто за непроизводствени за
нятия- Обаче, според най-но
вите данни, това съотноше
ние само два месеца 
утвърждаването му се изме
ни, така че за непроизвод
ствени запятия има 47

(вече попълнени) места, 
а за производствени 53 на 
сто, които само 78 на сто са 
попълнени.

Състоянието сигурно 
може да се измени за е д/на 
нощ. С десетилетия давахме 
примат на школуването на 
неттрозводствеиигге занятия- 
Производствените 
числено бяха в малцинство 
или което е М1»ого по-съше 
стаено, статут?,т аса техните 
носители в материално 
обществено 
значително 
тен по отношение на носите 

птепгюизводствени- 
От тук и мал- 

отзив «а учениците за

в

след

пропуснат ощемана
сто

Инак, организаторът на ра 
зговорите, Маркаичеокият 

център на ОК на СКС в 
Ниш, бе изпратил покани до 
всички 
ви къщи 
филма и както заявяват не 
само до тях. Поканени са 
благовременно да дойдат в 
Ниш и със своите изложе
ния, да дадат принос на въз 
можшо по-всестраниата деба
та. За идването им били пре 
дпожени и (твърде) привле
кателни материални усло
вия- Но всичко това, като 
че ли не било достатъчно.

Затова встъпителното съоб 
щение, което инак даваше 
поводи за по-широки разно 
кваиия, остана почти без

ие
отноше-

Едии режисьор, един ар
тист, един професор в Ака
демията за театър, филм и 
телевизия и още двама или 
трима души от трудовите 
организации, които произве
ждат филми... — това беше 
броят на участниците в ,ЛФъ 
глата маса", която, във все- 

случай, поне с броя на 
участниците имаше по-голе- 
ми претенции.

От другата страна на 
сата", ако може да се каже 
така, седяха повече общест
вени работници от Ниш, ор- 

съюещани- 
сто, ияколциша журналисти,

югославски „филмо- 
Г\ теоретиците на

занятия

И с това разискванията 
бяха завършени. Един от 
петстотините, колкото досе
га, според една оценка, са 
водени в нашата страна за 
проблемите на нашия филм 
и филмово производство, а 
които — вярваме — ще бъ
дат бързо забравени, както 
впрочем и всички предоход-

и
отношение е 

■тюннебл а гоприя-върждавами в 
доколкото ефектите и преде

на преобразованието
ки

лите
довеждат до осъществяват те 
на замислите тта реформата.

Досегашната 
за реформата тта основното, 
а особено на средното обра
зование създаде солидна оо 

лреобразоваттието да

литс ига 
те занятия, 
кият
производствените занятия, 
което сигурно

ма-
подготовка

затруднява
гаттизаторите наплат ги райето на школуване

то на /определени профили
тш.

нова
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РАБОТНИЦИТЕ ОТБРАНЯВАТ СВОБОДАТА
■ ь Ка. Дубец-. За да, блокира изхо.

дите от а жицс К'ЬА« щлшд и 
Ю1'. г» хората лоижа се ирох 
Л,а от и*хлоно, през юуково 

гчхсио/шЧ до хч«фан и се 
разделя льм *жицо и към 
лхожсха. 
ме! ха

патриоти, 
додач па парти- 

миле шо*
пели бойци, 
рап загинал 
лански камион.

А а Ужице, свободно, гор
до, тези дни оеше хито. 
централният комитет 
югославската комунистичес

ка главният щао
гтродоосвооодитслаште

партизански отряди па Юго
славия- Ужицо е цеитъР на 

Свободен град,

Влиза н излиза народ от 
отоора. -Лова ие е вече 
щипа. Народоосвободителеи 
отбор е това. Председател е 
Коста, всички ш знаят.

Смесили се: войската 
народът, всеки със свой, ио 
по съвместна, работа бърза. 
Войникът .иа фронта или от 
фронт А гражданинът Ра* 
ботиик, от работа или 
работа, понякога и на вой
нишка ДЛЪЖНОСТ.

Стоя и Максимовци А00- па
ЧЧМ'Ъ‘' ни аавърна си за 
дача* а. мсх-нишайях 
шум прекрати едии от мий- 

ООХХОИНИ1С животи, 
оаиука през нощга. Пука

ше и през деня. улиците за- 
лицата са загря- 

Шепот из града, нет-

„Родна земя» 
знаеше ли ти, 
тук загина 
дял оаталион.. 
оаимеа поетът, вдъхновен 

от силата на геройството на 
ужишките раоотиици: тъка
чи, фурнаджии, ооущари, 
шивача — от Посавци, ора- 
ахяне. па онези, които на 
този незаоравим I? ноември, 
тръгнаха в смъртта и оста
наха вечно живи. Ужншка- 
та репуолика. шестдесет и 
седемте нейни дшх и днес 
живят снажно в съвреме
нниците,' хората от това вре
ме. А как и ие би...

Свободата тук, в Ужице, 
се раждаше, първите стъп
ки правеше, с живителна 
сила се напояваше.

Партията призива на въс
тание, в борба срещу по
робителите. Ужишките ра- 
оотници откликват. И уче
ниците с тях. Ужишките сре 
дношколци: преподаватели
и гимназисти. И студенти
те. Тези, които на полиция
та и жандармите бяха трън 
в окото. И винаги под наб
людение: да не разбунтуват 
народа. Тези, довчера обез 
правените: работници, кал- 

занаятчии, голобради 
момчета ученици, ето, вой
ска станаха. Пред тяхното 
оръжие отстъпи германска
та солдатеска.

А свободата по у житни
те улиците закрачи.

кур-
ка партия- гази хрупа, е на^е- 

„х руна север А", а съ- 
о?й засилен нехо-

иа
1и

чилява я 
хол полк. 1 руната „х^евер х> , 
като трета, има за задачата 
да охранява ххътя Балево — 
ххосиерич, е оила от състава 
иа оу/ пехотен полк.

въстанието, 
светла точка в поробела пи
рона и в тъмата, създадена 
от фашисткото нашествие.

По улиците тичат 
та, СКОЮИ-ци, младежи. В 
Ръцете им вестници. И боя
та още нс е изсъхнала. А 
„Вести ', орган иа Щаба иа 
У жиш 1сл я 1 шродоосвободи-
телеи партизански отряд с 
в читателите. Партизански 
вестник. Сетне се появи и 
„Борба”. Органът на Кому
нистическата партия свобод
но се печата и разпростран
ява. Извикват младежи за
главия от вестника. А те го
ворят за боевете. Победи
те партизански. За народа, 
който също така, стана фр
онт. Всички па фронта! Вси
чко за фронта! Това са ло
зунгите на деня.

Такава беше тази наша, 
Ужишката република, де
нем. А нощем. Нощ, като че 
ли и нямаше.

Започваше с масово слу
шане на радио. Ог прозерца 
на сградата на НО отбор 
силно отекваше глас, който

нустяват. 
жени.
циците прнолижават. греш

на цица.
г еволюцията

предна линия своя авангард: 
Работниците са па бента на 
своята свобода, своята Репу
блика, 
право — 
ботпическият

момче- Хер-
сили от 1X3 пехо-хвърля па

майските 
тпа дивизия, на които са 

два баталионапридадени 
от 749 полк иа 717 пехотна 
диви из ИЯ, тръгва от Крале- 
во и Крагуевац през Книч 
и Горни Милановац със за
дачата да превземе Чачак и 
в съвместни действия с 342 
пехотна дивизия да очисти 
територията между Чачак и 
Ужице.

В тази офанзива срещу 
свободната територия, Ужи 
ш ката република, освен гер
мански военни поделения 
участвуват и предателските 
части: четници, недичевци, 
льотичевци. Окупаторски и 
предателски войници е има
ло около 30 000.

Пред нападенията на по-чи 
сления и по-въоръжен неп
риятел партизанските сили 
е трябвало да отстъпват и 
покрай жестоките боеве и 
отпор. Свободната терито
рия все повече е застраше
на. Необходимо е било да 
се осуети целта на врага да 
унощожи живата сила на

Шивачите донасят маши
ни от дома. И жените да
доха своите „сингерки”. То
ва е партизанска шивашка 
работилница. И обущарите 
формираха своя. Фуранджии 
те денонощно работят: хляб 
трябва за войската и наро
да. Колницата и огиярница- 
та са същински работничес
ки крепости: работя с пъл
ен замах. Партизанска же
лезница.

От тунела на трезора на 
народната банка, сандъци с 
муниции излизат. На тях 
пише: не пес::'.! Пушкарите 
от партизанската оръжейна 
фабрика на другарите си на 
фронта поръчват. Пушки 
Партизанки правят. И бом
би, мини. Спре ли картеч
ницата, пушкарите я оп
равят.

От работилницата 
в бои. Го/ш се Ба

бата л йон. Вое
нна част, която лачаса би 
била край струга, шевната 
машина, стана. А иачаса би 
се развила в боеви строй.

А покрай новините, охраб- 
Ряващи, които говореха за 
победите, все по-често се чу
ваха вести за боеве с вра
га. Гръмна една събота, на 
22 ноември, и отекна гънтеж 
от задимения хълм. Бомбар
диране
Взрива. Трезорите. Втората 
смяна в партизанската оръ
жейна фабрика вечно оста
на на боевото си работно 
място. Със своя комисар 
Манойло Смилянич. Овъгле
ните телеса на пушкарите 
са ужасно свидетелство за 
злодеянието на предатели
те. Жените и децата, които 
този ден се подслониха 
„гражданския” трезор, наме
риха обща смърт.

Рамемият град, Ужице, не 
падна духом. Погреба жерт
вите и се закле: ще изтрае 
докрай, до изтреблението на 
врага. И на онези, които му 
слугуват.

помислихме си.

фй,

Живее Ужице достигаше до радио-ггриемате 
лите. Тълпата, събрана на 
пазарището, би замлъкнала. 
Защото, тук се идва за да 
се чуят най-новите вести. 
След това, до започване на 
представлението, би се оти
чало до дома, разказало на 
своите, и съседите какво и- 
ма ново, и в Соколана: на 
представление, каквито има-

с живота 
на република. Диша с дъха 
на революция- Така както :
преди за това само в кни
ги се е чело.

отпора: партизанските отря 
ди в Западна Сърбия, в У- 
жице.

Когато германската офан
зива била в най-голям раз
гар, прие.ма се решение за 
напускане на свободната те
ритория, и Ужице, и замина 
ване в Санджак, свързване с 
партизанските сили в Черна 
гора и Босна.

Изтичат последните дни в 
свободния град. Население
то на Ужице е повикано да 
се изтегли. Организира се 
евакуация, само да се осуе
ти клането, което врагът, о- 
кулаторнте и предателите 
вършат над населението.

В тези тежки дни, и за 
Ужишката република и за 
въстанието, партизанските 
сили биват

Революцията е тук, около 
нас, на улиците по които 
войската на работниците, 
учениците и селяните мар- 
ширува. Работниците са във 
властта: в народ освободител 
ния отбор. Командир е Ву- 
кола Дабич, работник, ко
мунист, същински боец, чо
век комуто може да се вяР 
ва. В тъмница се закалил. 
И Цвета, Вуколина, е тук, 
на сцената на революцията: 
организира тъкачница, фаб
рика ,от която жандармите 
често я извеждат. Нима то
ва не е революция и Репуб
лика. И свобода, когато от 
импровизираната трибуна 
говори Жельо, известен бо
рец и комунист, секретар на 
Окържиия комитет на ЮКП. 
От името 
ри, комунистически.

Градът, в който всеки вс
якого познава, изведнаж ста 
ва по-пълен, по-живителен, 
нови хора и лица на улици
те му. Измени се градът, хо
рата в него. Лицето му 
инакво: лице на бунт 
борба.

Дъх на революцията

Избуява животът въстани- 
чески, партизански. Точно 
като и младостта, която но
си тази борба, защото мла
да е войската партизанска. 
Градът, Ужице, с пълни гър
ди, свободни, диша. Подра
нилите бързат на 
Зад Ъгъла излиза. 
Стражарят спира 
Развиделява се, улиците о- 
живяват. Четите минават. Де 
ца тичат след войската. Па
зарището пълно. Есен е. 
Край чувалите селяни.

ше почти ведка вечер.
А те, представленията, в 

тази партизанска 1941 годи
на а и сетне, някаква мощ 
имаха в себе си.

Зопочна офанзивата

И всеки 
по-силен излизаше след пред 
ставлението. Обстановката е все по-те

жка. В крад ин ноември, 
сем е известно, започна о- 
фанзивата.

Наредбите на Щаба на от
ряда и възвахшдта на Град
ския
отбор говорят 
ността на .момента. Но 
организираността 
нова държава, работническа, 
народна, която не забравя 
нищо: от фронта край Кра- 
лево, четите, които на Буко
ви отстояват срещу врага 
или бойците край Любовия, 

до това, че на ужишките 
сиромаси тябва храна да се 
ооезпечи в народната кухня.

1 ерманската наредба * гла
си: да се унищожи партизан 
ската войска и завземе 
бодната

работа.
патрул.
някого.

съв

Опасността наближава

народоосвободителеиРанени, а и мъртви, 
по-често пристигаха от бой- 

На храбреците, 
паднали на Градини, се 
дружават нови могли.
Д°вйе се разширява мястото 
на тъгата, но и на славата и 
гордостта, и съзнанието 
до свободата само 
ба може

ВСС за драматич- 
—-1 и за 

на тазиното поле.
На часа се създаде тълпа. 

Спрели партизанин, познат. 
Питат за своите. Партизан 
ският

при-
разпореждани 

срещу направленията от ко
ито настъпвали 
войски. Очаквало се нахлу
ване от Към Чачак, Валево 
и Любовия, през Баина ба
ща и Рогачица.

Работническият баталион 
получава последното нареж
дане. Жизнената си задача. 
Построен е пред сградата на 
Главния щаб. От барикади
те, като френските комуна
ри, към ужишките пушкари, 
тъкачи, шивачи, обущари се 
обръщат Милинко Кушич, 
комисар и Душан Йерко- 
вич, командир на Ужишкия 
партизански отряд „Димит- 
рие Туцович”. На построе
ните работници 
крито: Ужице се намира в 
опасност. Очите 
ботниците

Нана партията гово-
командир

родителите с вестта, че 
нът им е добре. На позиция 
е. Но там са и неговите дру- 
гари: от класа, сокачето. 
Онези, с които до вчера ти
чаше по поляната, 
прекарваше край Джетина, 
а пролетта в Големия

успокоява вражескитеси- че
чрез бор

да се стигне.
По някой изстрел ЯСНО от

екне в града. Предателите 
пе мируват. Пресрещат 
тизанските

лятото пар-
патрули, откри

ват огън срещу возила. Зло
деяние в Сеча река. Изкаса-

е по- 
отпор,парк. сво-

нптп т4о оеритория по Доли-
Ужи™ Згае~“°я?ава И 
рал БемеКомунист гене-

подписва наредба- 
Операция „Начинание 

започва, 
тръгва

га.
Ужице 

Врагът 
ва. ЦелтаПредседател ва Издателски 

■сичкп издания на 
д-р Антон Вратунш.

На Издателския съвет _ 
за Сърбия;: Мария Тоцорович.

в офанзи- 
е: свободно Ужи- 

Ужишката република, 
главните

пт«пИЗаНСвИ сили> «оманду- вани от Върховния щаб и 
ДРУгаря Тито. Да ^ликви
дира народоосвободителното 
движение. Неприятелските 
““ са разпоредени в три 
групи. От три посоки ше 
тръгнат в разрушителен и
бРтСяТОрНИЧески пох°д на у
биване и опожаряване: У
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ш^^зштт тжШМЩЩ^<БОСИЛЕГРАД; ИЗ ДЕЙНОСТТА ^з5$шйаг
НА ГОРСКАТА СЕКЦИЯ

СТРОИТЕЛНА 30'ГОДИШНИНАОРГАНИЗАЦИЯ ,»ГНИНА) “

ЩЕ СЕ СТРОИ НОВ 

ПРОМИШЛЕН ОБЕКТ БОГАТО И 

ТЪРЖЕСТВЕНО
От някогашните 5 сега

Чрез всекидневното материално311 гкоепкя™°РгиШЗаЦИя раб1Угят наД 160 работника, 
ктивните стопански организашш в Р к™» Горската секция е една от най-перспе 
на дейността, а намаляват деловите °б,ЦИНа- Увеличава » обема

ТРИДЕСЕТГОДИШНАТА В сравнение с 1958 година 
(относно двадесетгодишнина брутопродуктът в „Градня" 
та) на съществувание - на е нараснал за 138 пъти до- 
строителната организация ходът — 208, а личните до- 
.Д раднд — първоначално ходи за 215 пъти. Деловият 
като „Гребен планина" бе фонд по отношение на съ- 
отпразнуваиа тържествено щата година се е увеличил 
и богато. Централното тър- 186, резервният фонд — 1030 
жество се състоя на 10 сел- пъти, фондът на общо по- 
тември, когато в присъствие требление достигна сума от 
то иа гости и представители около 4,3

На 8
не «а първат^^коттк подага' и ““““е 8 работника. Секци 
на изграждането наав^°гЧ 2?“ активно работи върху
гг цех Д™Р(еРеаб°™^ел- . реки 1?“ ъзобновяв“а го 
“ съ?т^ ■Й‘г“?ят ра1оти Р™- След няколко години 
пи от Босилегпягт4 ^ сек- ръчните бичкии се заместват 
* * ьосилеград- За изгра с моторни, а добитъкът с
идаазкодва™^3, ’Ше бъДЯТ трактоРл и камиони. Изгра
н3аГТВгоГа Г^^яЛ^те^3-

ниГГсгопанс^Гдейн^в “°Й Раб°Теи дом'
Босилеградска община Да П° бъРзото Развитие

менно оборуден и в негоще нГ дърв^го ТЪт? год®0™3 
се произвеждат готови мебе обект бе готов. Тома 
® Детаилн. С това, са- довият колектив имаше ве- 
мо в една смяна се откри- че 138 заети 
ват най-малко 60 работни 
места, а общият доход 
бъде увеличен два пъти.

Още по-злачително е, че 
това каш!таловложение 
реализира в рамките на де 
ловото сътрудничество меж 
ду Горската секция и мебе 
ли а фабрика Прогрес”
от Свърлиг. За Горската се 
кция това ще бъде още ед 
на трудова победа, защото 
има и суровина, и работна

във фонда за обществено 
потребление 150 хиляди ди
нара. Средният личен доход 
на зает сега възлиза на над 
3.950 дии.
коиъо показват, че в тази 
трудова организация се по
лагат усилия, доходът да бъ 
де правилно разпределен, 

се Според думите иа Драган 
Мицов, директор на Горска 

на та секция взети са реше
ния, които обещават още 
по-добро стопанисване. Кри 
тершгге за възнаграждаване 
се подобряват, така че на 
нито едно работно място 
няма да бъде взет динар не 
исонтролирано, т.е иезарабо- 
тено.

Това са данни, милиона динара
трудовите и обществено- (преди не е съществувал), а 

-политическите организации оансшните средства дости- 
от Димитровград, деловите гат стойност от 14,4 милио- 
приятели и представители на на динара.
Югославската народна ар- През тоя период твърде 
мия, се състоя тържествено интензивно се развиват са- 
събрание на трудещите се моуправителните 
от „Градня”. ния, особено през последни

те години след приемането 
на Закона за

ор- труд и въвеждането на деле 
гатската система. Днес „Гра 

предприятието дня” има 66 делегата — 15 
Трифун Димитров. Между души в обществено-полити- 
другото той изтъкна, че от ческите общности, 17 в де- 
създаването на „Гребен пла легациите на стопанството и 
нина” и сетнешното му пре съпътствуващите дейности, 
именуване на трудовата ор- 15 души в делегациите на 
ганизация в „Градня” е из- самоуправителните общнос- 
вървян плодотворен път на ти на интересите, 
развитие. Началото е било По-нататък Димитров го- 
с около 30 майстори — зи- вори за интензивния обще- 
дари и неквалифицирани ра- ствено-политически живот в 
ботници, а днес „Градня” предприятието, като изтъкна 
има над 350 работника, ме- ролята на първичната орга- 
жду които строителни ин- низация на Съюза на кому 
женери, техници, висококва нистите, Съюза на синдика- 
лифицирани строители. тите и младежта и остана

лите организирани обществе 
ни сили в предприятието.

на

отноше-

За тридесетгодишното раз 
витие на строителната 
ганизация доклад изнесе ди 
ректорът на

сдружения

тоя
тру-

— Покрай стимулирането 
на личния доход голямо 
внимание

предимно до
бър квалификациран кадър, 

ше През 1977 Горската секцията 
поема още една задача —
експлоатация на кварцовите материала, особено в дърво 

се залежи. Работата в тази де преработвателния цех, раци 
йност започна с три работ- аналното използване на ра- 
ншса. Днес върху експлоата ботното 
цията на кварцовите залежи 
работят 52 работника, кои 
то до края на годината, ка 
кто се очаква, ще прошзве 
дат 20 хиляди тона кварцо 
ва суровина.

обръщаме на ра
ционалното използване иа

време, пестенето 
на горивото и свеждане на 
най-малка стойност пътните 
и дневни разходи 
Мицов.

Мнозина трудещи се в та
зи трудова организация са 
взимали отпуски по болест. 
По тази причина заплатени 
са 9,6 хиляди динара. Как- 
то ни осведоми Мицов все 
още лекарите в Здравния 

дом дават и излишни отпус 
ки. Но работническият кон
трол е активирал работата 
и в тази насока. Няколко 
„болни” работника са зава

казва

По-нататък Димитров гово 
ри за плодното сътрудниче
ство между „Градня” и Юго По отношение на перспек 
славската народна армия, за тивното развитие значител- 
пълното разбирателство, вза но място в доклада бе от- 
импомощ и всестранно де- делено на изграждането на 
лово сътрудничество, в ре- бъдещата нова 
зултат на което значително база, чийто

чение, а която трябва да 
приключи към средата 
идущата година.

Не по-малко внимание бе 
„1 радия също така за отделено и на възможност- 

потребите на .трудовите ор та за откриване на кариера 
ганизация е построила го- за производство на матери- 
лям брой промишлени обек али за строеж на магистрал 

производствени хали ни пътища и други цели 
на гумарска промишленост местността „Стари дол” 
„Тигър — Димитровград”, край с. Долна Невля. 
мебелна фабрика „Васил На тържественото събра- 
Иванов — Циле , конфек- ние на трудещите се бяха 
ция „Свобода , кожарска връчени 39 емблелш на за- 
промишленост, „Братство” и служили стопански дейци 
прочие с обща ползваема предприятието, 
площ от 16 054 кв. метра, организации на 
От,що така
обекти за туризма и гостил- 
ничарство с обща площ от 
8410 кв.

Ръка, и сигурен пласмент- 
Работите във връзка изгра
ждането и обзавеждането 
на обекта ще превземе са
мата секция- Всичко това 
говори, че тази трудова ор
ганизация крачи по стабил
ни пътища. За разлика от 
сегашното, започнала е поч 
ти от нищо.

Доходните отношения 
важно мероприятие в 
стабилизацията и в пре
дстоящите делови за
дачи техническа 

строеж е в те-
укрепва материалното със
тояние на трудовата орга
низация.

Горската секция е една 
от най-стабилните стопански 
организации в общината. 
Тя е една от първите орга 
низации, в която се измер
ват резултатите от труда, 
т.е. къдзто личния доход е 
резултат на личния труд. О 
тделно място се полага на 
Фондовете. Чистият доход в 
първото шестмесечие на т.

на
рени по време на отпуск по 
болест да работят физичес
ки работи в своите домове.

— Главната цел в стабили 
зацията ни е как да пови
шим производителността иа 
труда при непрекъснато V- 
величавацтия се обем зва де 
йиостта, а да намалим дело 
витс разходи. Критериите, 
които имаме сега и зашал-

Залесени над 4,5 хиляди 
ха ерозивни терени и 
просечени над 50 кило
метра пътища ти в

Веднага след освобожде
нието е формирана горска-

ред ще доизграждаме и усъ 
гласяваме със Закона иа 
сдружения труд, което е и 
условие пашата трудова ор 
ганизация да изпълнява ва- 
жните задачи, които стоят 

каза па края

У в
на основни

сдружения 
труд и на представители на 
Югославската

са построени
народна

мия, с които „Градня” под
държа делови връзки. Съ
що така бяха 
още 70 признания, 
спои ери и работници, 
то са прекарали по 20, 
оно .10 години активен труд 
в предприятието бяха даде
ни подаръци.

По повод юбилея на „Град 
пя бе издадена монография 
,30 години урбанизация на 
Димитровград" и юбилеен

ар-
<7, пред мас 

Мицов. метра, управителни 
сгради от 4160, обекти пред 
назначени за разделени 

а на пен 
кои- 
отно

В. Б.шШ здравеопазва
не, социална и детска защи
та от 3125, обекти на кул
турата и образованието — 
училища, библиотеки, 
турим

\ столове — 10 хиляди кв. ме 
тра и пр.

щ Четете кул-
домопе, ученически

И ТТа обектите иа 
ко строителство” 
постигна сътио така изклю
чителни резултати: построе
ни са градска каття.лизятртя 
на дължина от над 3.3 км. 
улини и пътища 54.2 км по-

т.тт. „ние 
„Градня” вестник „Градня”.

Трябва да се изтъкне, че
юбилеят на „Градня” бе - 
ио-тържествои, понеже е в 

60-годишния 
юбилей иа партията (СЮК), 
СКОЮ

разпростра
нявайте

»Братство«

още
Първият етап на дървопреработвателни цех

служба, която все До^ 
год. работи при околийския 
народен съвет в Босилеград.
Същата година от тази слу 
жба бе формиран клон в съ 
став на Горското стопанст
во от Враня- Тогава тук ра
ботеха само 5 работника.
През 1956 година тоя клон 
прерасна в Горска секция

годината на
г. възлиза ша «гад 7.100 хиля 

които 92 и а1952
и революционните 

синдикати, както и 35-годи-
ди динара, от 
сто се отделят за личиш до 
ходи и общо потребление 
и 8 ша сто във фондовете. 
По тоя плачи и ша шестмссе 
чиет0 във фондовете има
ше: във Фонда за В7,зпрошз- 
водство 340 хиляди динара, 
в резервния 220 хиляди и

ДОПРОВОЛИ от около 90 км
и тлт. През двалесетгодинт- шнината от освобождението 

е иа Димитровградска общи- 
от фашизма и Деня на 

освобождението на града от 
фашизма — 8 септември.

пия си период „Градня”
! построила 46 трафопостове 
1 и повече от 70 км пискораз 

пределителна и мрежа с ви
соко напрежение.

на

Ст. Н.
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ЗАПИС ОТ ВИСОК

Легла в канцеларията иа
ръководителя на цеха

оок привършва. В нея са 
4 комбайна наМНОГО ПЪТИ правихме

опит да разговаряме с Дел участвували 
„Сточар" и два 
на ПИК „Осми септември’'.

комбайначо Димитров, новия Ръко
водител на цеха на коопера 
ция „Сточар” във Висок ио Работило се при твърде тру

дни условия поради лошота 
време през август. Прино
сите са ниаки — около 2000

това ни се не отдаде защо-
то той малко овреме преби
вава в канцеларията- Хора

кгр по хектар.та ни казват, че той с кои
Често пъти хората сепосещава работниците на

съРДят, че машините спи
рат своята работа — казва 
Делчо. — Мога да кажа, че 
те са напълно прави. Коопе 
рацията няма достатъчно 
специалисти за оправка на 
земеделските машини. Ние 
имаме мнош агрономи, но 
Нямаме хора които да по
правят машините, когато 
се развалят. И затова идва 
до застой в работата. Хора 
та негодуват. Оплакват се 
дори в общината. Покрай 
лошото време и това е при 
чигата за закъсняване във 
вършитбата.

цеха от Карабаня до овчар 
ниците край Изатовци. Дей 
ствително, кооперацията във 
Висок има голяма площ и 
трудно е за един ден да се 
направи посещение на всич 
ки работни места, но Дел
чо, както ни казаха, обича 
да бъде по-близко до тях и 
да насочва работата.

Овцевъдството във Висок добре напредва

В селото лауреат на 

Септемврийска награда
общност на селото получи мястото където е формиран 
парична помощ, а младите Царибродския партизански 
работници от Пирот и Ди- отряд „Момчил войвода" ще 
митровград се организира има добър път. Това разкри 
ха събода и неделя и с ав- ва големи възможности. Спо- 
тобус идваха да работят на ред плановете на местната

общност в селото трябва да 
се развива туризма. Тук кли 
магическите условия дават 
условия за това. Край ис
торическото място Извори 
ще трябва да изникнат но 
ви къщички за отдих и по
чивка, а очаква се и изгра
ждането на дом за почивка 
на деца.

Вече не е тайна, че сено-

ТАЗИ ГОДИНА Димитров
градска община присъди 
Септемврийска награда на 
Сенокос, като признание за 
разрешаване на много ко
мунални проблеми. Затова 
радостта на сенокошани бе 
ше когато преди някой ДСн 
председателят на местната 
общност ,ТОДОР МЕЧКА 
РОВ показа отличието на хо 
рата в кооперацията.

Сенокос до преди година 
беше напълно откъснат 
света. Тук можеше да 
идва само с кон. Пътят 
Каменица до селото в дъл
жина от шест километра 
беше просто непроходим. 
Затова селяните на едно свое 
заседание на местната об
щност решиха да се обър
нат към всички свои съсел
яни, които работят в Пи
рот, Димитровград и други 
места в страната.

Подобни опити правеха и 
други села в общината и 
на други места хората да
ваха помощ, но това бяха 
единични случаи. Сеноко- 
шани този път 
дълбока солидарност, 
беше повече от любов 
своя роден край. Местната

ТАЗИ ЗИМА КООПЕРАЦИ 
ЯТА НЯМА ДА КУПУВА 
ХРАНА ЗА ДОБИТЪКА

ПъТЯ.

Въпреки, че Висок 
много пасбища и 
миналата година коопераци
ята бе принудена да купу
ва храна за добитъка 
частни хора. Това увелича
ваше разходите на коопера
цията. Тази година, 
заяви Делчо Димитров, Ня
ма да се случи. Коопераци
ята

има
ливади

от

както
кошани с помощта на млади 
те от Димитровград ще по
строят и басейн 'за-тшувапяе' 
в селото. Това още* повече' 
ще създаде интерес на мла
дите тук да летуват на пла
нинското слънце и чистия 
въздух. Тук природата не 
е замърсена и съществуват 
всички условия след като 
кооперацията в селото има 
мандра за изработка на ка 
шкавал и сирене, действи
телно да се организира и 
прехрана на летуващите.

— Мога да кажа — заяви 
председателят на 
общност Тодор 
че тази награда много ни 
задължава. Ние действител
но много направихме да 
свържем селото с града и 
имаме хубави планове за в 
бъдеще, но тази награда 
задължава не само да реа
лизираме онова което 
набелязали, но да предприе
мем и нови мерки за изгра 
ждане на нови обекти в се
лото. Ето вече съществува 
идея да построим и нови 
стове на реката в 
село. Хората са 
участвуват в тази акция и 
сигурен съм че ще успеем.

Сенокос, който беше 
тър на партизанското 
жение през НОБ и сега тгро 
явява високо съзнание 
социалистическото 
ство. Сенокошани показват, 
че за работа отдалечеността 
от града не е причина. Се 
нокос

разполага с достатъч
но сено и друга рана 
добитъка. Цехът 
рацията

за
на коопе- 

във Висок разпо 
лага с три (косачки, две при 
ключни машини за (автома
тично изтоварване на сено.

— И нешитбата във Висок е към 
края срещнахме се в Ка
меница. Отбихме се в не
говата канцелария, 
се намира в центъра на се 
лото. Изненадахме се кога- 
т0 в канцеларията видяхме 
две легла.

само това. каза 
Делчо, и хората работеха 

защото знаят 
мига

лата година за сено. Затова 
всеки работник 
страцията е участвувал в 
прибиране на сеното по 15 
ДНИ- Но въпреки 
МН^Г° сеио ше остане не 
прибрано. Кооперацията не 
е още готова да обработи 
воички плорти земя с които 
разполага. 'През последните 
години много 
във Висок

Т. Мечкаров
За кратко време пътят бе 

подготвен за настилка, 
зи дни се очаква машини
те да поставят и асфалта и 
по този начин не само до 
Сенокос, но и до Изворище,

по-сериозно 
колко пари се дадохаКОдТО

Те-изразиха 
Товаот админи-
(Към

'— Тези легла са на ком- 
байнерите — започна Дел
чо да ни обяснява. Тази и 
миналата година някои хора 
искат високи наеми за квар 
тируване на комбайнерите. 
Защо да плащаме по 500 
динара на човек когато мо
ята канцелария през лятото 
и така е свободно. Поста
вих тук тези две легла и 
комбайнерите тук нощуват.

Делчо се придържа 
решенията на всички самоу 
правителни органи и работ 
нищите на кооперацията, ос 
вен

местната
Мечкаров,това още

домакинства 
дават земята на 

кооперацията, обаче тя не 
е готова да я обработва. За 
това има много 
земи. Няма 
ботна р-ька.
~ Наш»^- цех във Висок 

ски 20 “локостопам-ски работника. Това 
статъчно. Хората 
бота в

«и

сме
пустеел ти, 

Достатъчно ра-към

а МОо самото 
готови да

е недо 
искат ра- 

промишлеността я 
подценяват земеделскотоПРОИЗВОДСТВО.

чрез засилена работа 
да започнат една широка ак 
Ция за пестене, за да може 
кооперацията да се освобо 
ди от дълговете, които дъл 
го време имаше. Не

§ цен-
дви-о

§само
във Висок но и на терито
рията на цялата община 
тази година работниците от 
кооперацията показаха висо
ко съзнание и по-голяма дис
циплина в работата, 
показа и шестмесечният ба
ланс когато 
излезе
връзка с тази работа 1на це 
а във Висок 
и с Делчо Димитров.

Прекъснахме пътя за Ка
ра баня, на Делчо Димитров, 
за да чуем неговото мне
ние за работата на коопера 
ЦИята. Три месеца от както 
тот/г дойде за ръководител 
действително е малко, но 
и за това време се показа 
че кооперацията може доб 
ое да работи ако сътттеству 
ва добра дисциплина 
ботата. Вече 
Работниците 
НАтттение
зултатите са на лице.

в
к строител
&

Това
сега има автобус 

един път дневно. Очаква се 
той да идва и два 
след асфалтиране на пътя и 
по този начин, някога откъс 
наялото село - 
Стара планина, ще стане по- 
олизко. А трудът на хората, 
хубавия кашкавал - - 
по-лесно ще се изнасят 
пазара.

&кооперацията 
без дългове. Във пъти

тв ра- 
се показва, че 
има^ друго от 

Къ.м труда

беседвахме «з
в пазвите на

$ПРИНОСИТЕ СА НИЗКИ 
Тези дни жътвата във Ви

и ре-
и оирене,

наВ. Н.

СТРАНИЦА 8 Б. Н.
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СЕЛО ЗВОНЦИ - СТРОИТЕЛНА 

ПЛОЩАДКА
Въз основа на чл. 15 точка 3 и чл. 42 

на Правилника за разрешаване на жили
щни въпроси на пенсионери („Междуобщин 
ски службени лист Ниш №25/79) 
чалната комисия по жилищни въпроси 
Основна общност по пенсионно 
оисгуряване на работници в Нишки регион 
за община Димитровград ДАВА

ОБЯВЛЕНИЕ

първона- 
към 

и инвалидно
ТАКА АКО се 

село Звонци — 
се прекалява. В полите на 
Ветрен и Асеново 
няколко месеца насам 
ти песента на

каже за жен за учебното дело обект 
ще се изразходват над 1 
лиард ст. динара, които е 
обезпечила Републиканската 
общност за основно образо 
вание на Социалистическа 
република Сърбия. Но 
само този обект, който 
радва, продължи Йосифов. 
Тази година ,наближава" и 
асфалтовото платно

съвсем не ми
кале, от 

— кън-
за подаване искове за построяване жилища 
на пенсионери членуващи към основна общ 
ност по пенсионно и инвалидно осигурява
не на работници в Нишки регион от терито 
рията на Димитровградска община за след 
ваща 1980 година.

Квартири се дават на използване.
Заем се разрешава за купуване, пос

трояване, доизграждане и адаптация в чес
тна собственост; за поправка и 
на собствени жилищни сдания и апартамен 
ти на пенсионери в обществена собственост 
от средствата за жилищни потреби на пен
сионери.

строителни 
машини. В Звонска баня се 
строи нов, 
със стотина 
раят, басейн.

Огласят се викове 
ни на строителите на 
Звонци — Ясенов дел.

А в навечерието на праз
ника на свободата — 6 сеп 
тември, на мястото на ста
рата, полурухнала училищ
на сграда в Звонци беше по 
ложан основният камък на 
бъдещото основно 
и културния Дом.

Представителят на Репуб- 
културна 

щност Владимир Панчич на 
прави първата копка и по
ложи основния

не емодерен хотел 
легла, ниресто-

и маши 
пътя л на шосе

то от Студена и Пресека.

А от какво значение 
това най-добре ще се види 
след го дина-две, когато път- 
ят от Бабушница до Звонци 
и Звонска баня напълно се 
построи и модернизира.

е
адаптация

училище
— В рамките на тези сбъд 

нати мечти числим и изпра 
ждането на хотела в Зван- 
ска баня, който трябва да 
бъде завършен идната годи
на и ще струва към 3 ми
лиарда стари динара — ка
зва Н. Йосифов.

С иска се подава:
1. У говор за използване на апартамент 

или решение за точките
2. Удостоверение за собственост (соб

ственически лист или тапия) на подателя или 
съпружника му.

3. Строително разрешение или удосто 
верение, което го замества доколко също
то не дава Общинската скупщина.

4. Удостоверение от местна общност 
или съответен орган за числото членове в 
семейството.

5. Удостоверение от местна общност 
или съответен орган за времетраене на пре
биваването в Димитровградска община

6. Удостоверение от специалистичес- 
ка здравна организация за здравословното 
състояние на пенсионера и членовете на се
мейството му (ако има болен в семейството)

7. Удостоверение за участвуване в НОБ 
(към иск за получаване на апартамент)

8. Удостоверение за инвалиднина ста
нала вследствие повреда на работа или про
фесионално заболяване (към иска за полу 
чаване на апартамент)

По приемането на исковете ще се про 
веде класиране на същите, което 
ставлява програма за разрешаване на жили 
щните въпросите на пенсионерите в 1980 г.

Исковете се продават в срок от 30 
Дни след публикуване на обявлението 
в. „Братство".

Исковете се подават на предписан об- 
■таз^Ц до общинските организации на сдру- 
«ел ието на пенсионерите и Съюза на йнва- 
г? ите по труда в Димитровград.

Некомплетирани и искове подадени 
у срока няма да се разглеждат. ________

ликанската об-

Н. Йосифов

мени личният паспорт на 
Звонци и Звонска баня.

Ако към това добавим, че 
и по долината на р. Ерма, 
макар и с по-бавни темпо
ве, върви изграждането на 
асфалтово шосе към Звон
ци и Ракита, тогава наисти 
на за този крад настъпват 
хубави и светли дни.

камък на 
за Делекулатози важен 

обект.
Това стана при голямо 

тържество, на което присъс 
твуваха и председателят на 
Общинската скупщина в Ба 
бушница Станимир Илич, се 
кретарят на Общинския ко 
митет Миодраг 
представители на Републи
канската общност за основ 
но образование в Белград 
— Радмио Миятович и Вла
димир Танчич, председател
ят на Обществено-политиче
ския съвет при Общинската 
скупщина в Бабушница Ни
кола Йосифов, представите
ли на местната общност 
Звонци и др.

Побеседвахме наново с Ни 
кола Йосифов, работник в 
земеделска кооперация «Ер
ма” в -Звонци и обществе 
но-политически 
Звонци по въпроса на бъде 
щето изграждане на нови 
обекти в този край- Това на 
правихме не случайно, защо 
то в началото на 1979 годи 
на вече беседвахме на тази

С изграждането на тези 
обекти напълно ще се про-

Панчич,

— Остава ни обаче — не 
пропуока да подчертае Н. 
Йосифов и тук в местната 
общност в Звонци, както и 
по местните общности в око 
лните села в района, да 
разгърнем още по-оживена 
активност в комунално-бито 
вото изграждане, 
когато започнатите 
бъдат готови —

в
така че 

обекти 
да се под

готвим добре за развитие на 
селския туризъм, за който 

този край съществуват до 
бри условия-

деец от в
ще пред-

Прекрасната природа, сту 
дената вода, лечебните свой 
ства на Звонска баня ще 
привлекат безброй туристи 
от всички краища на стра
ната.

тема.
— Радвам се много, че на

шите давиашни мечти се 
сбъдват.

във

И тогава — казва с не- 
крита радост Йосифов —ще 
настанат още по-хубави дни 
за живот в звонския край-

Отдавна беше назрял въ
проса за изграждането на 
нова училищна сграда.
И ето, че и този ден дойде. 
За изграждането на този ва- М. А.Т. Сотирова

ИЗ ЗАВОДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА БЕЛГРАД

НОВИ УЧЕБНИЦИ
ТО, 39,00 дин. За пети клас са излезли от 
печат: МАТЕМАТИКА от Марко Игпятошгч и 
Браико Йевремович, с попа от 30,00, а от 
същите автори — СБИРКА ОТ ЗАДАЧИ ПО 
МАТЕМАТИКА, 20,00. Д-р Иван Божич е със- 

ИСТОРИЯ, с 28,00, а същият автор е 
ИСТОРИЧЕСКА ЧИТАНКА с

тичеоки упражнекня с цена от 38,00 динара. 
За садми клас е напечатана ПЪРВА ПОМОЩ 
И ЗАЩИТА от д-р Антон Доброшевич и Вел
ко Остонч с цена от 24,00 динара.

За осмп клас излязоха

аводът за издаване на учебници и уче- 
Л бни помагала в Белград ни уведоми, че 

се излезли от печат следните учебници 
и наръчници; които могат да се поръчат. 
За първи клас е отпечатано ПРОЗОРЧЕ КЪМ 
СВЕТА — буквар, с цена от 40,00 динара. 
Димо Илчев и д-р Марин Младенов са под-

с ос-

от печат следни
те учебници: Христомятия от Боян Алексов, 
Биология от Зорка Стеванович 12,60 ПЪРВА 
ПОМОЩ И ЗАЩИТА от Антон Доброшевич 
и Велко Остоич с цена 24,00 физика от 
Д-р Гойко Димич и др. — с цена 16,00; Хи
мия от Станимир Арсениевич 13,00, Алгебра 
от Мирослав Живкович, 5,50, Геометрия от 
Радое Обрадович, 6,50; История от Джордже 
Трубач, 24,50; КРАТЪК ПРЕГЛЕД ~ 
ГАРСКАТА ИСТОРИЯ от същия автор 3,00; 
География от Миодраг Милошевич и Мшгу- 
тин Михаиловнч, 23,00, а Заводът по иконо
мика на докалнството подготви ДОМАКИН
СТВО

тавил
съставил и
21,00. Асп. Мария Потконяк и др. ГЕОГРА
ФИЯ С ГЕОГРАФСКА ЧИТАНКА, 42,00 дин. 
Златко Шебстич и д-р Яков Даном: БИОЛО
ГИЯ, 42,00; Драголюб Йоваиович — ОСНО
ВИ НА ТЕХНИКАТА, 35,00; Драголюб Йова- 

Михаило Маркович: ОСНОВИ НА

НОВО ДРУГАРЧЕ — читанка 
новни езикови понятия — 39,00 динара, д-р 
Милосав Маряиович и пр. автори — МАТЕ
МАТИКА, струваща 45,00 динара.

За втори клас са излезли: ЗЛАТНА ДУ
МА — читанка с основни понятия за езика

Младенов,

готвили

нович и
ТЕХНИКАТА, 35,00; Завод за икономика на 
домакинството — ОСНОВИ ПО ДОМАКИН
СТВО, 45,00.

За шести клас: д-р Душан Аднаджевич 
и др. МАТЕМАТИКА, 48,00. От съ»дия автор 
— СБИРКА ОТ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА, 
35,00. Д-р Ивал1 Божич и др. ИСТОРИЯ, 
42,00; д-р Раде Михаилчич и др. — ИСТО
РИЧЕСКА ЧИТАНКА, 50,00 дин; асп. Мария 
Потконяк и др. — ГЕОГРАФИЯ С ОСНОВИ 
НА САМОУПРАВИТЕЛНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ,

ФИЗИКА,

НА БЪЛ-от Рангел Тошев и д-рМарин 
39,00 динара, а от д-р Милосав Маряиович 
— МАТЕМАТИКА с цена от 45,00, ЗНАНИЯ 
ЗА ПРИРОДАТА И ОБЩЕСТВОТО от Дра- 
гойло Япунджич и Даридка Божанич, която 
струва 27,00 дин. от Стеван Оимич и гр. ав
тори - ЧИТАНКА ПОЗНАНИЯ ЗА ПРИ
РОДАТА И ОБЩЕСТВОТО II и III клас, 
39,00 дин.

За трети клас
ПОТОК Й ЦВЯТ™— сърбохърватски като 
немайчин език, ЧИТАНКА ЗА ПО-
ЗНАВАНЕ НА ПРИРОДАТА И ОБЩЕСТВО-

прехрана и живот в домакинство 
то на съвременното семейство с цена от 23,00 
динара. За средните училища излазоха след
ните учебници: ОТБРАНА И ЗАЩИТА 
първи клас от група автори, с цена от 33,00 
и ОТБРАНА И ЗАЩИТА за втори клас, съ
що от група автори с цена от 33,00 динара.

за
- ОГНЕН СЛЪНЧО — 
езикови понятия, 39,00;

40.00 д-.р Драгиша Ивапювич
45.00 и Дрсгол^б^овш.апич Мар-

(Край в следващия брой)кович
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Дрц, Д ЩШМ»М1ШШ
МЛАДИТЕ И ТРАДИЦИИТЕ ОТ НОЬ

Тт

РАЗГОВОР СЪС СЛОБОДАН МИТИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК ИА ССМ ПО СЛЕДИТЕ НА ЛУЖНИШНИТЕ 
ПАРТИЗАНСКИ ЧАСТИМладите все по-активни

и орган» «а самоуправлени
ето можем да бъдем долол 
ни. но този брой би могьл 
да бъде и по-голям, с оглед 

общия брой на младите 
хора (В обшитата. Може да 
се каже, че всеки трето мла 
пеж е включен вработата 
па някоя от общественю-по 
литическите организации и 
самоуправителимте
Чувствува се повишение не 
производствената проблема
тика, . така че активността 
им в самоупраазителшггс ор 
гащи е значително 
ма от гю-рапо.

— Как е организирана та 
згодишиата младежка ^тру
дова акция „Белград 79"?

— Тази година младежка 
та трудова бригада от Ба- 
бушнншка общ ииа учас
твува на съюзната трудо- 

„Белград 79" ;Яд- 
рото на бригадата съчиняоза 
ха младите хора от трудо- както

Слободаи Митич, предсе
дател та Общинската коифе 
ронцня на Съюза иа социа 
яистическата младеж 
вори на няколко въпроса па 
нашия сътрудник в Бабуш- 
шща във връзка с младеж 
кпте трудови акции, актив
ността иа младите в обще
ствено-политическия живот.

— Какво привлича млади 
те към трудовите акции и 
какво е тясното значение? 
— Погледнем ли малко и сто 
рически върху възникването 
иа младежките трудови ак
ции в нашата страна, отго
ворът бързо ще 
Началото на младежкия до
броволен труд е в първите 
дни на войната, през октом 
ври на 1941 година, тъкмо 
по време на легендарната 
Ужишка република. Отто
гава до днес — доброволни 
ят младежки труд е школа, 
в която младите хора се кал 
яват и на дело се потвър
ждаваха. Мотивировката е 
същата: младите изграждат 
родината си, да бъде по-ху 
бава и по-богата, да разви 
ват и тачат революционни 
те традиции, да изграждат 
нови хора, самоуправителни 
и свободни творци. Покрай 
това трябва да изтъкнем, 
че днешното поколение ви 
жда своето самопотвържде 
шие и Изява в колективна
та работа и живот. Млади 
ят човек желае свободното си 
време да проведе организи
рано и ползотворно.

за героичното държание на 
сголчани през време на На- 
родоосвободителната борба. 
Те разказаха за мъките и 
страданията, на които беше 
подложено свободолюбивото 
население в този край, за 
гшачкооваието и опожарява 

страна на българ
ските фашисти, за разсгре- 
лите .иа невинни хора.

Столча/ни изнасяха потре- 
сающи спомени за зверства 

българските фашисти 
време иа Народоосво- 

които

В чест на деня т,а оснобо 
падението — 6 септември Съ 
10зъ'г иа военните старшини 
от запаса в Бабушпица ор- 

едиодиевеи парти

отго на
гализира 
зански марш „По следите 

лужшишште иартизаи- 
части". В марша учас- 

вое/иши старшини
бой-

ва акция .на
ски него оторгани. твуваха:
от запаса, изв-идници, 
ги, младежи и девойки.

Минавайки П7,т от 
40 километра, участниците 
в марша се запознаха с част 
от територията, на която са 

най-важни

организации,вите
средношколците, 
ската младеж и пионерите.

студент-
около

та на 
през
бодителната борба, 
вместо Да заплашат наро
да, разпалили у него още 
по-голям а любов към свобо

ПО-ГОЛ Д-

се разигравали 
те исторически събития в 
този край през Иародоосво- 
бодителиата борба. Участни
ците в марша минаха през Ра 
дошевац, Пасяча, Сипя гла
ва, Киевац м Стол. Младите 
с интерес поглъщаха всяка 
дума, която участниците в 
славните борби за освобо
ждение им разказваха 
време па марша.

А в село Стол, участници

намерим. — Какво би трябвало да 
сс предприеме та младежи 
тс повече да се ангажират 
п работата на 
нте оп, защото активността 
засега пада само върху ‘не
колцина младежи и девой
ки?

надата и независимостта 
родината и те още по-масо 
во сс приобщавали към пар 
тизанското движение.

Младите извидници с лю
бов поглъщали всяка дума, 
казана от стол чаени с гвъРДО 
обещание да продължат де 
лото на своите бащи и деди 
от въстаническа Лужкица.

орган изаци-

— Една от ‘оценките на 
нашата досегашна работа е, 
че тРябва да се предприе
мат мерки и да се «намерят 
пътища за най-широко 
включване ма младите в лк 
цлште, които раздвижва Съ
юзът на младежта. За това 
нещо има обективни и су
бективни причини.

Десетият конгрес иа Съю 
за иа социалистическата 
младеж в Сърбия представ-

по

те в марша посрещна гру 
па..-преживяли бойци, които 
изнесоха пред тях спомениСл. Митич М. А.

Имтереоованието за отива
нето на бригада - беше над 
всички очаквания,.
— Колко младите в общи 

ната са ангажирани в обще 
ствено-политическия живот?

— С броя на младежи
те, които са ангажирани в 
работата иа обществено- 
политическите организации

Примерно трудово бригада
На 31 август се завърна мер: на Прегледа на спорт 

димитровградската бригада ната и физичкеската култу- 
„Братство и единство", коя- Ра ОРА (МТБ) ЮГОСЛАВИЯ, 
то през месец август рабо- която се проведе на Палич 
теше на младежката брига
да „ОРА ЯСЕНОВАЦ 79", къ 
дето бе провъзгласена за 
НАЙ-ДОБРА БРИГАДА В ОБ 
ЩЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧЕС
КИТЕ АКТИВНОСТИ.

Бригадата .взе участие в 
трета смяна ОРА „Ясеновац 
79" от 4 август до 31 август 
тази година, и. в нея рабо
теха 10 девойки, 30. младежи 
и един пионер, от това 9 ра 
ботника, 3 студенти, 25 уче 
ника и 4 други професии 
или незаети на средна въз
раст от 19,5 години, които 
работеха предимно
уреждането на канала Лонъ Начинающите от кино-кур 

Струг, и които постигна- са, радио-курса, курса за фо 
ха средна норма от 186%. тоаматьори,

В Обществените активнос ти и първа помощ, както и 
ти бригадата бе далеч по-на- школата за водачи 
пред от останалите бригади, возни средства 
^°то Тя ВДЛУ4“ най-висо- рия, . успешно завършиха 
ките признания в спортните Седем бригадири бяха пред 
и техничеехи активности. ложени за прием в редове^

оа своите културно-забав- те на СЮК. р А
НИ и идеологически радио Бригадата е 5 пъти провъ-
л“; бршадг.р™и'вече^;, ПътимънреднГударна <ЯВД

те бе «игам ю. Тези признания са доказа

^ Бригадирите от Младежка успешното Трч
та трудова бригада Биат- ловя-п ' ие 4рУ'
ствоедгшетво" бяха с възхи „Брат‘ство-ед™с*во'' на™" 
щение приемани и виждани юзните 2а Съ‘
между останалите бригади' . и подкрепт^я ^ бригади
К ВършацИ(САП ТВеоГо ра-“ мас^р™

Мароф" °б Н°ГВИ ТРОб1
шароф (1ДХ) и обратно. ЩИНСКАТА гк-уггттттлцл
народит^и 'народностите ’бе НА БРИ'
доказано на дел0 --д ГИ1Ь НА
всички бригади и бо 
така, че на

лява крупна крачка .напред 
в по-лататъ шното 
на младежкото 
като цяло.

развитие
движение

половината 
бе от бригада „Братство- 
-единство”.

Бригадирите, които не бя
ха заминали на Палич по-

представителиД. Глигориевич

Незабравена младост стигнаха рекорд и на трета
та смяна със 1-36% .трудова------
норма.

Всички бригадири завър
шиха школата „История — 
Спомен на местността Ясе
новац”, 23 бригадири завър
шиха П
и почти всеки бригадир ня
кой от курсовете, които бя
ха организираш! на акция-

ТЪКМО, когато 
канонади, барутните газове 
и хълцанидта на страдащи-

си. И не беше напразно, 
своето дело вградиха в 
нас. Мнозина от нас вър
вим по техните стъпки и 

мец и на всички следващи на културно-просветното по- 
поколения като — чичо Ам

топовите в‘ училищата тогава за вси 
чки нас бе един хубав сън. 
— казва на своите ученици 

те престнали да се разшир Харалампи Иванов, люби- 
яват из страната ни, една 
младост бе крочила в 
босилеградската реална гим- пе. 
назия да завърши средно 
образование. Тази младост, 
тези ученици през учебната 
1948/49 година стават абиту- 
ренти в гимназията. Но, дел 
ят ги времето и различните 
им жизнени

ле възпитаваме младите по 
коления казва Милка Ива
нова от Брестница, 
професор в Скопие.

— Радвам се, като малчу 
ган, когато тръша от Бел
град за родното ои 

кой- Извор, а през лятото вина- 
-' ди пи съм в него — не крией

ки носталгичните чувства, 
казва Димитър Димитров.

На връщане в сърцата си 
са панели още едно прежи
вяване — срещнали се един 
с, друг може би след 20 го 
дини. Сега знаят кой къде 
е. А

олитическата школа
— Нашата генерация не 

само, че .беше силна в. шко
луването, но и в живота. 
Това сме доказали и доказ
ваме пред обществото 
казва Стефан Мицов, I 

За то работи в Скопие като 
пломиран строителен ин
женер.

От двете тогавашни пара
лелки, поради извънредния 
успех 15 ученика бяха осво- 

държане на зре-

сега

връху та.
село

пътища.
пръв път, едва през мина
лата седмица, организирано 
ое срещнаха в Босилеград 
и се намериха заедно в уче 
бна стая, като преди 30 го
дини. Сега вече в модерните бодени от 
скамейки по време на „уче лостен изпит 
бния час” ----
пред своите преподаватели 
се обаждаха с „аз”. От 72 
колкото тогава завършиха 
мнозина не бяха дошли, от
КОИТО четири не са между преподаватели и днес 
живите. от преподавателите ..върщам" на времето

ден Радостта споде- . то те даваха всичко от себе лиха само: Христина Младе 
«ова, Никола Йорданов и 
Харалампи Иванов.

Сега, когато
Мените им бликат, спомнят 
си за времето на истинолю 
бивото другарство, за бед
ния ио щастлив 
живот, за младостта, за пър 
вата Любов... Спомени, 
че ли са кипяли за цялото 
времена раздялата.

Чувствам се необшшове 
но щастлив сред вас. 
сРепга е крайно радостна за 
мен, когато виждам и узна
вам, че всички сте успяли в 
живота и когато сте щаст
ливи в семействата си. Слел 
войната беше

електроженис-

на пре- 
„Б” катего-

тихо като .някога връзките с домакини- 
из те от Босилеград .ще 

жат. На раздяла, 
чашите
след пет години ще се сре
щнат пак заедно на Втория 
учебен час.

Има ни навсякъде 
страната и с различни .спе
циалности. За много 
успехи дължим на

поддър
вдигнаха и нанаши

нашите
на другарството,

се
кога-

В. Б.

са заедно спо

ученически

като
пгтт „ ТЪРЖЕСТ
ВЕН НАЧИН ВРТчЧИ ПРИЗ 

риГадири- НАНИЯТАИМ Ь 
етоп четиР,гтеРбригад„ПсГИи раб!?™*™ брИГаДир
побратимиха. и РВботата и дългия път си

В бригадата преовладява ^Т,П<1ЧИНаха на 4 септември
съвършена дисциплина !» бяХа връЧени и официал

другарство и харАюниГ Т » всичките 
бригадирския стан „М^р на прЛан™я- 
света , бригадата от цИШ1 „„а Тържеството, подготве 
тровград бе позна?! Д^' "° рпе«ид™о за завърнали-
най-весела бригада. С6 ^РигаДиРи» присъству-

За това. каква попя и пРеДставители от ор
еше Димитровградската бри та .1;!13ациите на сдружения 
гада показва и следни^ тр^д’ к°ито и финансово бя

следния при ха подмошали бригадата.

между

Тази ите от

ше
горе посочени

сиромашия,«якои нямахте .ни обувки 
а работехме без никакви 
учебни помагала и «аръчни 
ци. Това, което имам След 30 годинисега

иа Другарска среща
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Мощ и влияние Хигиената в Димитровград 

се подобрявана делегациите
ЯВА САМО ПОСТОЯ НА^ПРОВРПР!? ЗАДОВОЛ
дания. _ какво в^„ПЛЖ«ИТЕ ЗДСЕ. 
ДАТ ДЕЛЕГАЦИЯТА 01гаЧАВАП.|Г^СКИ МАН 
НИ ОНАЗИ роля! КОЯТОДА изпъл- 
НАЗНАЧИЛ? ’ 10 УСТАВЪТ и БЕ ПРЕД.

да се срещнат за да се из
ясни материала, който този 
някой отвън му доставя-

Всичко на всичко, тази ак 
тивност не беше такава, та 
делегацията да прави като 
твърде влиятелен фактор в 
процесите на решаване. По- 

своето
определено положе

ние, делегацията би трябва
ло да развива много по-ин
тензивна активност, за да 
осъществи по-значително вл
ияние, заключва Маринко- 
вич.

След формирането в средата 
на миналия месец в Димит
ровград Съвет за защита и 
опазване на околната среда, 
хигиената в града наистина 
се подобри. Онова, от което 
най-много се страхуваха 
членовете на новосъздадения 
Съвет се оказа като най-тру
дно решим проблем, а това 
са старите навици хвърляне
то на отпадъците там, къде- 
то не им е място, яденето 
на семки от страна иай-мно- 
го на младежта и хвърляне
то им по тротоарите, както 
и навиците донесени от се
ло, а това е пазенето на до
битък в дворовете си. Кри
тика заслужават и всички 
онези, които боклука, който 
се намира по тротоарите, 
вместо да го събират в ко
фи, най-често го измитат на 
самата улица, за чидто чис- 

се грижат работниците 
от комунално-услужното пре 
дприятие „Услуга” в Димит 
ровград. Конкретни резул 
тати, отнасящи се до подоб 
ряването на хигиената в гра 

постигна именно кому 
нално-услужното предприя 
тие „Услуга”, в чийто колек 
тив бяха приети още двама 
чистачи, и което предприя
тие чисти 14 хиляди квадра

тни метра повече отколко- 
то преди, 
ха да бъдат още по-добри, 
обаче и тук организацията 
на работа не е както тря
бва.

Резултатите щя-

Делегациите имаха затру
днение преди всичко от мно 
гото неразбираеми 
информации. За тази

засеБдани^ГОТОВКА за
Какво мислят сами за се- 

ЧЛеновете на Делегаии- те. и този въпрос бе обхва
нат в изследването за раз
пределение на мощта в де
легатската система в книга
та „Делегатската система — 
функциониране и осъществ
яване”.

От изпитаните _ само десет 
на сто бяха казали, 
давали предложения за фор 
мулиране на насоките, 29 
сто поддържали 
и мнения (чужди), 17 на сто 
информирали други за проб 

15 на сто дискути
рали за работата на делега
циите. ..

Въз основа на повече све
дения получени чрез изслед 
ването може да се извлече 
заключение, че активността 
на делегациите не задовол
ява. Като задоволителен еле 
мент, изтъква другарят Ра- 
дивой Маринкович, автор 
на студията за положението, 
мощта и влиянието на осно 
вните субекти на делегатската 
система, може да се посо
чат: броят на заседанията 
и активността на членовете 
на делегациите на заседани
ята, след това формулиране 
на заключенията след диску 
сиите за всички или опреде
лени въпроси. Обаче серио
зен недостатък в тази рабо
та е слабата подготовка на 
заседанията, където членове 
те на делегациите едвам на 
самото заседание се запоз
нават с проблемите и то о- 
бикновено въз основа на у- 
водното изложение на пре- 
дседателствуващия на деле
гацията. Слабостта на деле
гацията в работата е и извее 
тна, така да я наречем, па
сивната позиция, която се 
оглежда в това, че значите
лен брой делегации не раз
вива самоииициативно опре 
делени активности, но чака 
някой си да търси от него

От всички организации на 
сдружения труд, единстве- 

конфекция „Свобода” и- 
ма сключен договор с кому
нално-услужното 
тие „Услуга” за 
на отпадъците, докато дру
гите предприятия от града 
това го правят сами. Не би
ли било по-практично тази 
работа да я вършат онези, 
които за това са и оспосо- 
бени.

Още един, малък детайл, 
„боде” в очите, но в най-ско 
ро време ще трябва и той 
да бъде решен. Проблемът 
е известен и за него не ед
ин път е и говорено, но конк 
ретни резултати не са пос
тигнати. Именно това са не

писани нонеже, без оглед на 
доста

„ вече
хроническа болка достатъч
но пишеше, делегатите и от
крито се оплакаваха търсей
ки къса и ясна информация, 
но сега и научно е доказа
но, че информирането 
легациите и техните членове 
бе слабата точка в 
лия мандатен (първ делегат
ски) период. Информациите 
са дълги и неразбираеми, че 
сто пъти пристигат

предприя-
изкарване

на де-

измина-
ИЗЧАКВАНЕ НЯКОЙ СИ 
ДРУГИ НЕЩО ДА НАП
РАВИ

че са

насрещу
самите заседания, па поради 
това не е за учудване, че са
мо 35 на сто от членовете 
на делегациите редовно из
учи целия материал, а 54 на 
сто изучи само частите, ко
ито смятат за по-значител
ни. Това още как, влияе вър 
ху активността на делегаци
ята, която по конституицона 
та си форма трябва да пре 
дставлява скелата на деле
гатската система.

становища
Привличат внимание и све 

денията, които говорят как 
-делегацията е влияела върху 
работата на другите участ
ници в делегатското решава
не. Интересно е, че 39 на сто 
от изпитаните (анкетирани
те делегации нито веднаж 
не е изнесъл какъвто и да е 
проблем на разглеждане 
пред събранията. Трябва да 
изтъкнем, се казва в споме
ната студия, че процентуал- 
но най-голям брой делега
ции за самоуправителните 
общности на интересите 
(към 65 на сто) и делегации 
за Съвета за сдружения 
труд (53 на сто) не са изна
сяли проблемите на диску
сия пред събранията на тру
дещите се. Също така, е за
белязвана не активността на 
делегации и в контактите с 
органите на самоуправлени
ето. Изследването откри, че 
53 на сто делегации не е 
изнасяло нито един въпрос 
за разглеждане пред орга
ните на самоуправлението в 
организацията на сдружения 
труд и местната общност. 
Особено учудва, че голям 
процент делегации за самоу
правителните общности на 
интересите (към 70 на сто) 
не е изнасял проблемите 
пред органите на самоуправ 
лението, понеже всички те
зи органи са един от факто 
рите, от който делегацията 
трябва да получи насоки. *

лемите,
тота

кролозите, които се лепят на 
всякъде. Крайно време е и 
този проблем да бъде решен.

Наистина с всеки изминат 
ден хигиената в града е на 
по-високо равнище, но факт 
е, че навиците трудно се 
менят, а за да стане гра
дът ни чист това е основно
то условие.

да,

Т. П.КАКВО СПРЕЧАВА ДЕЛЕ
ГАЦИЯТА?

ЛИЧНИЯТ ПРИМЕР Е НУЖЕНКакво всичко на практика 
спираше делегацията, да 
бъде онова, което Уставът 
й бе предназначил?

Огледник. Години наред то 
зи път, свързващ 6 махали, 
беше повод за договори и 
почини, но разширяването 
и доизграждането му не се 
реализираха вследствие не
достиг на средства. Тази го 
дина Общинската скуп
щина обезпечи средства, а 
Горската секция даде своя 
булдозер. Прокарването за
почна, но още от начало за 
почнаха да му пречат лични 
интереси. Всички желаеха 
хубав път, а когато жела
нията почнаха да стават 
действителност, някои жи
тели искаха да насочат тра
сето в своя полза или пък 
да спорят за дреболии: педя 
земя, изгнил плот, неплодо 
родно дървче... Заслепени 
от дребно-собственически ин 
тереси, те забравиха стара
та поговорка: „път донася, 
а не отнася”.

За още по-голямо съжа
ление, между тях се наме
ри и другарят Стоичко 
Якпмов, прислужник в 
новно училище „В. Влахо- 
вич” в Бистър, вече три де
сетилетия член на СКЖ, 
член на Съвета на местната 
общност н член на 
зационния отбор! От него 
се очакваше да помогне об 
щото дело с убеждения и 
личен пример. Той напети 
на даде „личен” пример.

об-В нашето динамично 
ществено развитие местни
те общности стават 
ско място, където трудещи
те се и гражданите обстой 
но обсъждат всички жиз
нени проблеми и самоупра- 
вителио се договарят за тя- 
хното 
редствено 
и делегати и непосредствено 
— на сборове всеки гражда 
нин равноправно участвува 
в изграждането «а лично
то и общото бъдеще. И след 
всяка проведена акция та
зи самоуправителна практи
ка закрепва с нови положи 
телии опити, дава по-големи 
резултати. В не малко мес 
тни общности тя се изкачи 
на завидно равнище.

На лице е и фактът, че 
главни носители на целоку
пното самоуправителио до
говаряне и решаване и на 
всички раздвижени и успе 
пшо приключили акции в 
местните общности са ко
мунистите, КОИТО мобилизн 
рат всички социалист!гчес- 
К11 сили. И не само мобплн 
зират. Те действуват с ли 
че.н пример 
труд на акциите и прилеж
на политическа дейност в 
подпужшщитс на ССРН, 
ССМ, в съвета на местната 
общност и делегациите. Не 
са малко примерите, в кон
то благодарение па упори
тостта на членовете на 
СЮК са преодолими воич- 
ки обективни ТРУДНОСТИ II 
субективни слабости.

Неотдавна в местната об
щност в Бистър, за съжале
ние. забележихме против- 
положец пример. Става въ
прос зд прокарването на 
махленския път черквата —

истин-
С анализ работата на 51 

делегации бе константирано.' 
че в 24 случаи обществено- 
политическите организации 
не са имали разработена пр
ограма на активностите за 
оспособяване на делегации
те. В 38 случаи, също така.

съществуваше
да следи работата на 

делегациите, а в 37 случаи
обществено-политическите о-
рганизации 
менти не бяха

разрешаване. Пос- 
чрез делегации

тяло,не
което

в своите доку- 
предвидяли 

за отговорност за 
тела и ор-
неангажира-

свър-

мерки
членовете, си 
гани поради 
ност в активностите,

работата на делега- 
Освен това, 38 деле- 

51 анализирани, не 
нито едно пред

зани с 
циите. 
гации от 
са получили
ложение или сюгжестия
обществено-политическите о-
рганизации, а такава помощ 
на органите на самоуправле
нието е изостанала при 
делегации. Значи, делегации
те често са оставяни сами 
на себе си, като риба на су-

Младост“(Босилеград) д.1 
Павловац“ (Павловац) '

от
19
99

ГОЛМАЙСТОРИ: Влади
мир Чипсв в 9-та, 42-та, 55-та 
и в 63 минута за „Младост” 
и Чедомир Стоянович в 
минута за „Павловац”.

През миналата седмица 
Иа игрището в Босилеград 
пред около 400 зрители^ фут 
болистите иа ..Младост от 
Босилеград сс наложиха с 

4:1 срещу отоо

ос-

60
с усилен

хо! органи-В надпреварването, което 
всъщност беше втор кръг 
от есенния футболен сезон 
иа Бранената междуобщин- 
ска лига, отборът па „Мла
дост” спечели мача благода 
рспаис на техническата под
готвеност, .която си личеше 
през цялото време на мача, 
както и ма по-добрата фи-

резултат от 
ра „Павловац” от Павловац.

7 даж
7, Р. Асенов — 7, И. Юири

__ 7 В. Чилев — Л и-
' 7 и М. Цветков

доказано, 
многоЧрез анализ е 

че социалната среда 
повече декларативно се

значението на де- 
нейните актив- 

пот- 
анга-

из-
яснява за 
легациите и 
ности, отколкото това 

със своята Когато булдозерът, раз
ширявайки пътя, пристигна 
па участъка под неговата къ 
ща, отдалечена от пътя по
вече от 50 м. той, на общо 
учудване легна на пътя и 
заяви, че не позволява 
какво разширяване, защото 
„ще му се подкопае къща
та”. Цял час продължиха 
разправиите, булдозерът на 
празно чакаше, а Якимов 
ие ставаше от пътя- Стана, 
когато му обещаха, че път
ят в дължина от 60 м ще 
остане „ие пипнат”.

На края, за още едно съ
жаление, първичната орга
низация на СК в селото, не 
само чс не потърси отговор 
НОСТ ОТ ЯКИМОВ, Но дори н 
не прояви 
чката? А това не е негова 
първа грешка.

върждава 
жираност.

А когато става ДУМа 3а самата деле- 
задоволява по 

се засе-

лов
Захариев —
_ ПАВЛОВАЦ": Ж Стаио- 
евич Н. Стоямович, Т. Илич, 
Б Стоилкович, Ч. Стояно
вич, М. Йович, 3. Илич, 3. 
Стоя", С. Ми^рович, оС;

активността на зическа издържливост.
В коректна игра. съдий

ската тройка от Сурдулица 
начело с Благое Макоммо- 
вич успешно доведе до край 
играта.

гация, тя 
брост на състоялите 
Дания. Но, за качеството на 

сведенията
НИ-

тези заседания 
по-другояче говорят.

Станимирови ч и
кович.

В. Б.
По предварително Устан°' 

вения дневен ред, делегация 
се събираше едвам във 
ки пети случай- ®ъв в5®** 
трет случай повод за засе
дание бе искането на пред- 
седателствуващия, без пр д- 
варително предвидя” 
ред, докато най-голям °Р ” 
;/,елегации се събираше I 
на сто), изключително
то трябваше да се 
становище за определени 
проси, за които се Ре1”авв' 
ло в скупщините. Само едт 
Делегация се бе събрала п 
искане на свой делегат.

старт на „А. Балкански“Успешен
мач, тук «а съшия стадион 
се срещнаха пионерските 
отбори иа „Раднички" и 
„Асен Балкански”. Пионери 
те иа „Асен Балкански” из 
пуснаха вече спечелената по 
беда, тъй като водеха с ре
зултат 4:1, но пгакрая сре
щата свърши при резултат 
4:4,

единствен шясов поспи гага 
гол за отбора иа „Асен Бал
кански”. Да споменем, 
днешния голмайстор ага до
макините след няколко де
на заминава в ЮНА и по то 
зи случай преди мача иа 
-него му бе връчен Ръчеш ча

полувреме 
минути по-мал- 
резлтат щеше

второто 
пет

Ако
четраеше

ко крайният
пре:,

- полувреме и 
последните

пое

товторото
през пет м ил 1у-кога-

заеме интерес към слу-
ти.■ 'Нам-радостният момент за 
футболистите и ^блика
от Дими-грсвград бс «ега
В 31 минута Новица «

СОВШИК.
Да споменем накрай, че 

като
С. МанасиевТ. П.пред игра иа днешния

СТРАНИЦА И
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I
Ж. — Ж. РУСО 

Зло-го постига онзи, който го прави.
ТУРСКА

Вески човек може да греши, но да 
упорствува в грешките си може само 
глупавият.

ЯЛI
Потокът от капки ”рбайджа11СКа 
Пестенето е по-добро от 
Събраното с лъжичка не изплисквайт. Iу |

( 17 ЦИЦЕРОН
Нико й ,,е може да бъде мъдър на 

празен стомах.
с тас. тюркменска 

Не товарът убива животното, а не- 
ГОВИят ИЗЛИШък*Га дж. ЕЛИОТСЕРВЛНТЕС 

златното като За човек с празен стомах храната е 
единствения бог.РП“ТОск™срникъ“'събира сметта ка- МАХАТМА ГАНДИ 

Трябва да бъдеш беден, за да по- 
знаеш разкоша да даваш.ИЕВТИНИЯ смет, а 

то злато. ВОЛТЕР
дребните раз- Т. ЕЛИОТБъдете внимателни с

най-малката дупка може да пото- 
голям кораб.

Пестеливостта е иай-големият доход.
СТОБЕЙ

Всяко разточителство на богатия е 
кражба от нямащите.

ходи:Право ви казуйем, откико се скочани- 
Йоваиден, олък- 

без гайле. Я
пи ФРАНКЛИН 

всички: и бо-ше ценете кико кадище у 
ну ми и с бабуту си спийемо 
верно не съм оди ония, що пълне ижете с 
триста дрангулие кига надушу поскупувагье 
(ели Ьи некой излъже), ами кига чуием 
щрецне ме у труди. Л баба Стания ме у ду 
шу не оставя: та защо ие съм дирил коие 
работе че поскупею и кига, па защо не сьм 
бълскал та и я да узнем оди йевтиното; 
сват Гога млого наузел, негови комшиие 
йош повече... Я едвай стигнем да Ьу рузду- 

дека и сват Гога н негови комшийе че 
купую оди скупото зайедно с 
И додек не замрзоше ценете * сп свако 

сабайле стружем с уши немой некой да до- 
трчи откуде магазинат и на йедну душу да 
издрънка поскупело това и това, кой колко 
наузел, кому дали по приятелство, г. Стания 
да ми подбеля и ребречки ме гледа, та ми 
капата на главу подрипуйе и колеица ми се

Разкошът развращава 
гаташа, който се разпилява от пето, и 
бедняка, който го жадува.

П. БАУСТ

ЗНИК, 6 СЕПТЕМВРИ 
В ДИМИТРОВГРАД ГОСТУ 
ЕАХА ФУТБОЛИСТИТЕ НА 
РАДНИЧКИ" ОТ ПИРОТ

ГЮ ПОВОД — 8 СЕПТЕМ 
ВРИ - ДЕНЯ НА ОСВОБО ДИМИТ 

НАВЕЧЕРИЕ
ЖДЕНИЕТО НА
ровград, в ::
ТО НА ЗНАМЕНИТИЯ ПРА

! А.БАЛКАНСНИ“ - ДОСТОЕИ СЪПЕРНИКмам
нас. 99СИ

САЩ, централен нападател 
на гостите затресе мрежа 
та зад гърба на Виданович 
Този, набързо постигнат, 
гол на Джорджевич необез 
куражи футболистите от 
„Асен алкански", а напро
тив това като че ли бе знак 
да се тръгне напред. Обаче 
след като търгнаха напред 
димитровградските футбола 
сти „забравиха”, че защита 
та е останала безпомощна 
срещу бързоногите напада
тели на „Раднички”, така че 
Еече в петнаестата минута 
гостите водеха с 2:0.

Третият гол гостите „спе
челиха” от дузпа зече_в-двае. 
ста минута, която бе отсъ
дена престрого. Реализатор 
бе Кръстич.

ГьО-
шев, Кръстич, Джордже 
вич, Пейчев, Раичевич Съ
дия: Д- Джуров.

Аадопооич, Рангелов,межПриятелската среща 
ду „Асен Балкански” и вто- 
родивизиомния отбор от Пи 
рот предизвика голям ипте 
рее в Димитровград и окол 
чгостта му така, че та стади 
она
1000 зрители, които се 
лаждаваха от хубавата иг
ра и «а двата съперника.

Отборите започнаха игра
та в състав: „Асен Балкан 
ски” — Виданович, Мильков, 
Голубов, Пейчев, Милков, 
Иванов, Цветков, Каменов, 
Оравров, Кръстев, и Алек- 
сов; от „Раднички” — Пи
рот: Живкович, Анджелко- 
вич, Панич, Веселипювич,

Още от самото начало ка 
мача, «а всички присъству- 
ващи тук на стадиона 
беше ясно, че отборът от Пи 
рот, 1Който се състезава във 
втора лига и има три мача 
зад себе си в това първен
ство, за разлика ог 
Балкански”, чиито футболи
сти има само «няколко тре- 
нинзи) е абсолютен фаво
рит.

Вече в третата минута, за; 
въ.рналият се наскоро от

„Парк”, имаше около 
:нас- и мАЮЛЯЮ.

Та сакам да ви кажем овака се мо
же, ама ако се размрзну опалийете?

— У, пепел ти на език, Манчо — че 
узвикаю женете — та не може ли още мал
ко да лънемо. И праве су си. Само я сакам 
да ги подсетим за муНете та да зачиташ доб 
рото. А съга да не чуйе дявол «арно йе. Но 
имало и по-арно. Еве кикво ми писуйе йе- 
дън наборлия оди Босилеградско:

„Манчо, у нашийо магазин све поев- 
тине. Не е први април — не лъжем те. Нели 
нашите магазионери арно посмърсили кои 
ците и не могли да им ванат краищата, та 
сега — сети се каде су. Дойдова млади чес 
тни дечурлия и цените слезная за по банка, 
две, пет, па и цел динар, а има и за 5 ели 10 
дин. по-евтино. Алал вера на децата".

Е, верно йе по-арво на наборлиюту.
Я се йоще сечам за нашете му Не с магазине 
рите. Заженише се, ние им купимо половин 
даровете, заправише иже — кровът пай наш 
беше, пойдоше им деца у школу и чантич- 
ке им купимо, па йош и по две кола на 
лимузину изтръкаляше се из наши джепове. ] 
Оно и набролията йе патил оди 
но овая деца арно су почнали и сега че му 
йе арно. Нема они да су како предвьите, 
Дено се от сабалето познава.

Мой наборлийо, а кво вийе у ваше се
ло мислите ако се разцврлье ценете, па йош 
ви се върну старше магазинерйе?

У, пепел ми на. йезик!

„Асен

0

Трудова организация „ПЛОЧЕ — ГРАДНЯ” — 
Плоче, Площад Маршал Тито № 4 — Комисия 
за устрояване на трудови отношения

В средата на първото по
лувреме за добрата си проя
ва, вратарят Виданович бе 
възнаграден с дълги аплоди
сменти, защото спаси чист 
гол.

дава

ОБЯВЛЕНИЕ

за приемане на работници за изпълняване на де
лови и трудови задачи

1. Дърводелци — 90 работника
2. Зидари — 80 работника

3. Армир овчици — 40 — работника
4. Работници на елеватори — 5 — работника 

Трудовото отношение се сключва на неопре
делено време.

Личният доход се получава според правилника 
за основи и критерии за разпределяне средствата 
за лични доходи.

Не без шансове за гол бя
ха и домакините, но на тях 
най-големия противник им 
беше — недостиг на коиди 
ция, така например в 32 ми 
лута Иванов пропусна да ре
ализира една отлична голова
позиция-

Макар че се играеше по 
хубав терен и 
спортсменски в 
бе контузено крилото 
стите и така дойде и до 
първата смяна на днешния 
мач. На мястото на леко 
контузования Раичевич в иг 
ра влезе Стаменкович.

И когато всички 
че на заслужената 
ше се

такъв огин, наистина 
40 минута 

на го
Строителните обекти*__ се намират в Плоче, Ду

бровник и Херцег — Нови. На всички обекти са 
обезпечени жилища и прехрана.

В молбата трябва точно да се определи ред
ното число на занятието, за което се конурира 

тя Да се изпрати на посочения адрес. Кандила-
зация™ Плоче! “ И в ™вата ~

Обявлението

мислеха, 
почивка

отиде с резултат 3:0 
„на сцената” пак стъпи най- 
добрият футболист на днеш 
ната ' среща, |___ 
Джорджевич и 4:0.

е открито в срок от 30 
публи куването муУ1 ДНИ от 

относно до по-доня на 
пълване. нападателят

т. п.

ПРАВИЛЕН
ОТГОВ1Р

Чет петров

он^и\


