
€ □резидеакга 
м САШО от 14 фврру 
•т 1*75 г.

~®*втвтвв’' 0 
стдете с Орден

Издател
удо

йрат-
■ едзсвство «тьС 

сро#»рен венец за осо
бени заслуги в обла
стта на информативната 
я графическа дейност 
и за приноса в развити 
ето на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.

^!й»« »* »ум««м« м»ц»ает »ГО| *
21 СЕПТЕМВРИ ^ БРОЙ 923 ★ ГОДИНА XX ★ ЦЕНА 2,00 ДИН.

НА 15 СЕПТЕМВРИ В СПЛИТ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА КАТАСТРОФА В СТАЛАЧ Ъ*г11

ЗАПОЧНАХА ОСМИТЕ 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ ИГРИ
60 УБИТИ И ПОВЕЧЕ 

ОТ СТО РАИЕИИ
На 15 септември т.г в град 

Сплит по тържествен 
чин бяха открити 
Средиземноморски игри. В 16 

фанфарите 
пристигането

Франция, Сирия, Ливан, Мал 
та, Мароко, Монако, И 
ния, Тунис, Турция, -и на 
края Югославия, като стра
на домакин на игрите.

Председателят на Изпъл
нителния комитет ма Среди
земноморските спортни иг 
ри след това иривегствува 
и многобронините гости, вид 
ни представители ма .между 
народните оргаш-1зации на 
чело с председателя на Ме 
ЖДунарОДНИЯ -ОЛ ИМГШЙСК! I 
комитет лорд Киланим.

Досегашният председател 
на Международния комитет 
на Средиземмом ор ски те пг 
ри шеик Джемал Габриел 
след това приветствува по 
кровителя на игрите прези 
дента Тито като подчерта 
големият му принос в орга 
низирането на тази спорт 
на манифестация.

След това, по традиция бе 
ше извършено предаваме 
на пощата от седммя 
осмия домакин на игрите. 
Четиринадесет моми с ам 
фори излезнаха на стадиона, 
символизирайки по такъв 
начин участието на 14 стра 
ни. След тях спортистите да 
доха клетва. В името На юго 
славските спортисти .клетва 
даде гребецът Душко Мър- 
дуляш, а от името на рефе
рите — Анте Павлович.

Товарен влак върхлетял 
върху бързи пътнически 
влак и предизвикал тежка 
катастрофа 
имопомощ и помощ на пое 
традалите 14 септември

траурен ден в СР Сърбия 
4Я1 Изрази на съболезнова 
ние на другаря Тито и висо 
ки републикански дейци . * 
до семействата на загинали

на- 
Осммте

спа-

Ефикасна взачаса след обед 
огласиха
президента Тито в 
твената ложа. В този

-Л&

Участниците в аурите и 
гостите прнветствува Анте 
Скатаретико, председател 
на Изпълнителния комитет 
на Средиземноморските спор

на
тържес 

мо
мент изпълнителите на про
грамата с телата си направи 
ха знака „Сплит 79". Привет 
ствуван с бурни аплодисмен 
ти и 
засмян,
придружен от шеик Габри-

тни игри с думите:
възгласи, бодър и 

другарят Тито, „Имам честта от името 
на организатора ма Осмите

ПРИВЕТ НА ТИТО

Осмите Средиземноморски игри на спортистите на 
14 Средоземноморски игри ще продължат 14 дни.

Откривайки Осмите Средиземноморски игри, пре
зидентът Тито между другото изтъкна:

Дами и господа, другарки и другари, сърдечно при 
ветствувам участниците и гостите тук, досега нзй-голе- 
мите спортни манифестации, проведени в Югославия. 
Желая на спортистите от Средиземноморието в тези игри 
да постигнат колкото се може по-добри резултати и до 
стотно да представят своите страни.

На всички спортисти и гости пожелавам ведно

на

Железопътната катастрофа в Сталач

На 13 септември т.г. 
железопътната гара Сталач 
бе предизвикана тежка же 
лезопътна катастрофа, в коя 
то е имаше 60 убити и пове

приятно да се чувстзуват в пашата среда и по време на 
пребиваването си да запознаят Сплит и другите градо
ве в Далмация, в които се провеждат игрите. Надявам 
се, че посредством културните и забавните програми, 
които подготвиха всички наши републики и покрайни
ни, ще имат възможност поне отчасти да се запозная! 
с историческото и културното наследство на народите 
и народностите на Югославия-

Тази велика манифестация «е ще премине само 
под знак на състезаваме, но и на взаимно другаруваме, 
по-добро запознаване и дружба. По такъв начин тя ше 
значи много и за по-нататъшното сближение на наро
дите в тази област, за което всички желаем да се пре- 

успешнс сътрудничество. А

на че от сто души леко и теж 
ко ранени. Катастрофата 
предизвика товарен влак, 
който не се спрял пред зат
ворените сигнални уреди и 
връхлетял върху бързи пь 
тнически влак Белград — 
Скопие.

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО“ 

НА ТРИ ПАНАИРА
Веднага след вестта за 

злополуката на помощ при
тичват населението и войни 
ците от околните градове 
Чичевац, Сталач, и войници 
от Крушевац и Алексинац. 
Медицински екипи за спеш 
на помощ пристигат от Ниш, 
Парачин, Крушевац, Бел
град, Чупрня и други мес
та. Взаимопомощ са оказ 
вали и самите пътници.

На мястото на злополука
та са пристигнали и високи 
републикански дейци — 
Добрнвое Видич, председа
тел на Председателството, 
па СР Сърбия, Иван Стамбо 
лпч, председател на Републи 
канския Изпълнителен 
вет Бранко Мамула, начал 
ник ма Генералщаба на 
ЮНА, Драголюб Ставрев, 
подпредседател на СИВ, Але 
ксапдъР Яигич, (комендант 
па Нишката армейска об
ласт, Иоидор Папо, генерал- 
пол ковшж и Благой Попов, 
председател «а Изпълнител
ния съвет на Собраиието на 
Македония.

върне в зона на мира и 
това тогава ще бъде и голям принос на Средиземномор
ските страни към дело на мира и света изобщо.

Осмите Средиземноморски игри ще бъдзт в истин
ския смисъл на думата, състезавайе на младите, място 
зг тяхна, спортна и обществена изява. Освен спортното 

значение от по-широки международни 
ще представляват важен подтик към по-ма- 
развитие на физическата култура и спорта

ТАЗИ година издателство „Братство" се пред
стави със своята кнчгоиздателска продукция на 
три панаира и на една изложба на културното 
развитие на югославските народи н народности. 
Именно, част от изданията на „Братство” бе пред
ставена ма изложбата в НР Китай, а тези дни, в 
рамките на Сдружението на югославските изда
телства, се представи на Международния панаир на 
книгата в София. Посетителите на панаира ще 
могат да видят разнообразната и плодовита книго- 
издателска дейност на б7,лгарската народност в 
Югославия, която в рамките на югославската об 
///кост създала своя култура. Между другите за
главия ше посочим следните: 
въпрос", „Социалистическото самоуправление в 
Югославия", „Борбата и развитието на /ОКП ме
жду двете войни" и, Шестдесет години революци
онна борба па СЮК” — всички от Йоюнп Броз Ти- 
то, „Осми конгрес на СКС", три стихосбирки от 
Стойне Янков, съ///о три стихосбирки от А. Дьн 
ков, Борис Тодоров, романът и разказите 
Младенов, разказите на Пр. Попов и др. — конто 
представяват оригинално

бт,лгарската народност в Югославия: преводи 
на литературни произведеш^ на знаменити дет 

югославски писатели като Прежихов Воранц, 
Мато Ловрак и др.

и политическо
рамки, те 
татъшното
в областта на Средиземноморието.

На участниците в това голямо състезание поже
лавам много успехи.

Провъзгласявам Осмите Средиземноморски игри за
открити!

„По националнияСредиземноморски игри сър
дечно Да лриветствувам пок
ровителя <на игрите прези
дента на Социалистическа 
Федеративна република Юго 
славия ДР- Йооип Броз Ти
то. В този момент ма стадм 
она прокънтяха над 50 хил 
яди ©7,зглаои <и аплодисмен - 

отправени до най-окь

ел Джемаил, Стане Доланц 
и Анте Скатаретико, _ 
зе в стадиона. Другаря Ти
то придружаваха и най~ви 
соки югославски дейци от 
федерацията и всички релуб 
лики и тютерайнини. Сим
фоничният оркестър» хорът 
и оркестърът на ЮНА, слсд 
като постигнаха аплодисмен 

химна из

съ-вле

на М.

литературно творчествоти.
наПИя гост.тите, изпълниха 

СФРЮ, -който подхвана де 
лият стадион и 
най-подготвен хор.

— Другарю президент, 
—. обърна се Анте Скатарети 

другаря Тито, след

скизапя като
Телеграми на С7,болезнова- 

ние до семействата на нас-КО К7,М
като постихиаха аплодисмен 

Преди 188 дни, на 11

На щанда ма югославските издателства бъл 
гарските посетители ц/е имат възможност да полу
чат представа за П7,лиото равноправие н творческа 
та дейност на народностите в Югославия, което за 
голямо съжаление националните малцинства в Бъл
гария нЯмат.

Издателство „Братство" също се представи 
иа юбилейния панаир на книгата в Ниш, който 
<> отворен от 20 до 25 септември, както и на 24-тиу 
Международен панаир на книгата в Белград от 
24 до 30 октомври т. г.

Под звуците ага маршове 
на страните от Средиземно 
морието, след това заиочла- 
дефилето па участниците и 
реферите. По традиция, пръв 
продефилира отборът на ГъР 
ция, стража в която е запа 

олимпийският 0Г7уН. След

традалите отправили пре
зидентът Тито. д-р Тихомир 
Влашкалич, Благой Попов, 
Душал! Чкребич, Драгомир 
Милоевнч, Юре Билич, Пе 
Т7>р Флекович, Яков Бла- 
жевнч, Владо Мпхолевич, 
Драгослав Марковпч, Весе 

А«н-

тите.
март на строежа на повия 
стадион, ой обещахме, 
стадиона и спортните 
ти ще завършим до откри 
валето «са Средиземпомор- 

спортии игри. Обеща 
изпълнихме и най-гол

че
обск

лен
Гърция, една след друга, ми 

отбори
лик Джуранович и д-р 
•гои Вратуша.ските

името
яма
днес

пяха националните 
на останалите страни, 
лределени по азбучен ред: 
Алжир, Италия, Египет,

раз награда за яъас е, че 
сте отново с нас. (На 4-то стр.)



ДИМИТРОВГРАД

НЯМА ВЕЧЕ ДА ВЛАДЕЕ 

ЕДИН ЧОВЕК
Делегация от Драгоман иа 

посещение в Димитровград
както и с фонда на 
и а български и сър

-леката, 
кнш ите 
бохърлагски език.

В рамките ала това носе- 
делегацията от Дра- 
лосгти и конфекция

тези дни В Димитровград 
пребиваваше делмация 
Драгомал, от съсед»
РИЯ, С кое-го лкъшиосл ос 
п, ппато гостуването на Ми въР"а1° виното предиаетил-г»ьвгдаи»111 ОК на Драгоман.

делегации ге, 
направиха по 
ща ДРУГИ взе 
6 членове пре 

секретари

жме. Съобщено 0 с*ьШО» ч®
аоамата председателска
палата в Кабул е убит и 
гребан началникът Иа 
шляла, че е заоилешо оеигур 
япането и че По улиците на 

град оатролнрат воЛ.тгапис-

агепций0101те сдобщеи.х.и.гиЕ'10 Ог полишче иа иа 
ската сцена па пур нюха- пая н «ипломашчеекнто 
мед хараки, довчерашния точшщи .в Кабул — ©ъоиш« 
председател на лвгшшетаи ва, че е дошло до „Дълооас 
П юасрален секретар па разрив между пР^въР^ 
ъладеещата ка.шх партия, ниците и протешпшште па 

ляма да пре- Хафизулах Амин. На изхода 
в полза на повия председа
тел са предхождали и изме 
пения » правителството.

ИЗ- ПО щение 
/оман
„Свобода", къДето от разго 
варите с партийната органи 

останалите обще
ствено-политически оргаашза 

и самоуправителии ор
на предприятието бе 

с работата на

заци$г иглавния
йиици и танкове.

телевизия нищо 
съдбата 

Та-

паи еш урно 
дизвпка изменения на ге- 

във
чно ща 

В състава ма 
които взаимно 
сещение едни 
ха участие по 
димно партийни 
и членове ига .комитети/е. 

Разговорите, /които води- 
двете делегации се отна

сяха предимно до. Работата 
и организацията па гшр гии- 
те в общините, както и за 
партийните организации в 
предприятията и взаимната 
информираност между две
те делегации, ОК Драгоман 
и ОК Димитровград.

Гостите от Драгоман посе 
тиха Центъра за 
„25 май" където бяха запо
знати с развитието на кул-

1 щи 
гани
запозната 
партийната организация и 
останалите обществено-поли 
тичеоки организации, с фул 
кциоиирзнето ага самоупра- 
вителигата система както и с 
развитието и работата 
предприятието.

Констатирано с, че таки- 
взаимми посещения са 

положителни, защото те до
принасят за
познаване,
отношения

таиската
не е съобщи/л а за

бившия председател
че ои даиа ос

ороптация
Външна 110- 

Авгани/стап. До- 
Хафнзулах

пералната 
вътрешната и //алттака на освен.на раки,

тавка затова чс с „изтощен 
и болен” и чс с рошено да 

миписгьр-пред 
Хафизулах Амин/.

Съдейки въз основа
„ печат в миналия 
Кабул са се чули 

бомба г и изс-

хаждането на
амид на функцията, която индийски 
1 аракн държеше от кър- 

априлски преврат
петък в 
експлозии па 
трели от автоматично оръ-

го замести 
седателягвавия

1^/6 година и от убийство
то на Мохамед Дауд, шс от

„ов етап з ДНИЕТО НА съвета НЛ АРАБСКАТА ЛИГА
сшш и йо

наха

вори
но по-изострена 
Оунтовничеоките 
радикален подход към прог
рамата на реформата в стР<*

I! 11

Самит за Ливан по-доброто за- 
добросъседските 
и сближаване.пата.

знаключеипе про 
ста-Такова

изтича от обстойните 
тшг за бурните
Авганнстаи, ■ 
ският печат чрез чуждестра 

основа

Накрая и двете делегации 
се съгласиха, че програмата 
за гранично сътрудниче- 

се осъществява в по-

Калаидн изтъкна необходи
мостта от прилагане реше//и 
ята ига

събития в 
които пидпп-

кул /ура,Б Тунис започна заседи- 
Съвета на арабска-нне па

1а лига, на което ще се раз 
гледа възможността 341 свшс 
ваие на арабски самит и ще 

разглеждат проблемите 
които

Багдадския са м ит 11
за активността иа ство

ложителна насока.ннн агенции и въз 
на дипломатически извори 

Кабул, публикува на иър- 
вите страниш г.
Индийската общественост 

е осведомена, че след чети- 
заседание на 

революцио- 
председател-

докладва 
лигата. Той запозна участ/ю/ 

за неотдавнашното
та африканския 

Шестия самит 
Хавана.

тура/а, отделно с развитие
то и работата на библио- Т. П.в ците и 

заседаниесе са изправенипред
страните на араоския реш- самит и за

на необвързаните в 
От осведомени 
се узнава, че представителя 
на повечето страни-членки 

които Ку

И РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИСВЕТОВНАТА БАНКАОН. източнициричасовното 
авганистански я В това едноседмично за 

седание участвуват постоя
нните представители иа стра 
ните-членки нЛ арабската ли 
га, тъй като болшинството 
министри на външните ра
боти на тези страни се на
мират в Ню Йорк иа засе
дание на Общото събрание 
иа ООН.

Говорейки на заседанието, 
генералният секретар 
Арабската лига Шаддн ал

ПРОТЕКЦИОНИЗМЪТ
НАРАСТВА

съвет,ннен
ят Таракл е подал оставка 
на всички функции „по здра 
вословни причини”. Печата, 
обаче, позовавайки се 
наблюдателите 
се опитва да изнамери и дру 

би прави причи
на Тара-

на лигата, всред 
вейт, Либия, Саудитска Ара 

Тунис саби/д» Мароко ина предложениетоподкрепили
Ливан за свикване наКабул,15

па
специално заседание на ко
ето да се разглежда трев:ж 
натз обстановка в 
Ливан.

ги, може 
ни за отиването 
ки. По тоя начин се потвъР 
ждава, че новият президент 
Амин е представител на по- 

насока и ,,по-твър 
КъМ бунтов 

станали

Южен че тази банка и Международният монетен фонд 
са повишили финансовата помощ, дълговете от страни 
на бедните непрекъснато се увеличават. — Външно 

търговски рестрикции на ЕЗ ИО), САЩ и Канада

Макарна

енергична 
до” становище 
ниците в страната 
все по-активни и по-силни в 
борбата срещу сегашния Ре 
жим, считан за твърде бли 

Москва. Новият шеф 
също е бил 

от степента на 
програмата

ФРАНКФУРТСЛЕД АТЕНТАТА ВЪВ
*22а. година за десет пъти у вели 

чи своята помощ, е насоче 
на къ-М укрепването износа 
на бедните страни, за да 
могат да задоволят потреб
ностите от вноса, след това 
укрепване на енергийните 
извори, помощ на стопан
ството, откриване на нови 
работни места и т-н.

За развиващите се страни, 
по мнението на Макнамара, 
голяма опасност представля 
ва протекционизмът» който
нараства. Така Европейска
та икономическа общност в 
последните три години въ
веде вносни квоти за тек
стила, а САЩ и Канада 
увеличиха контрола върху

Днес осемстотин милиона 
хора живеят в абсолютна 
беда и под човешко достойн 
ство. Те се намират под 
удара на глада, неграмот
ността и различни болести, 
а страните, в които живеят 
трудно е да достигнат сто
пански ръст, поради реце- 
сии, инфлации — което е 
световно явление — и труд
ностите, които настъпват 
поради нефта.

Арестувани трима 
терористизък в

на държавата 
недоволен 
осъществяване

обществените реформи. 
Прибавя се» че е упражня- 

контрол към тайната

Трагедия на братя Мешинович. — Здравословното със 
тояние на ранения Насул и по-нататък сериозно

Лекарите ©ъв фрашефур- 
тската болница вече трети 
ден се борят да спасят жи 
вота на 41-годишшгя Насул 
Мешинович, когото антидо* 
гославски терористи тежко 
раниха през същата нощ, 
когато © пивница „Балкан 
—грил” във Франкфурт уби 
ха неговия братовчед 38-го- 
дишния Сдлих Мешинович.

на

мо трима участници в зло
деянието. В течение са 
циите за откриване на оста 
налите убийци. От които по 
лицията особено споменава 
Иван Ливайич. Германски
те вестници днес са публи
кували и негова фотогра
фия, заедно с ©ъзванието на 
полицията до гражданите да 
й помогнат в следствието. 
За четиримата убийци и про 
вокатори е съобщено, 
били въоръжени, когато пре 
д извикали побой в пивница 
„Балкан—грил” през нощта 
между петък и събота, 
тази пивница често се от
бивали усташки емигранти, 
за да заплашват и провоци- 
рат югославяните, които са 
тук почти редовни гости.

вал 
полиция-

Какво всичко е предвест- 
явало изменението в авгаии 
станския

ак

връх не може то
Това заяви Роберт Макна 

на Све-чно да се заключи, но ин
дийският печат — въз осно мара, председател 

товната банка, в интервю
то на списание „Нюсвик”, 
подчертавайки, че от общия 
брой жители на Земята, ко
ито наброяват 4 милиарда, 
няколко стотни милиона хо 
ра едвам остават на живот. 
Макнамара смята, че 
последният

! •11 41 ивноса за готови дрехи, 
развитите страни в перио 
да измежду 1980—1981, 
се срещнат „с нуждата 
пестене”

Днес бе извършена опера 
ция, но лекарите сложиха 
ембарго на всички съобще 
ния за състоянието на ране 
ния. Неофициално се узна 
©а, че Насул може да пре
живее, ио съществува опас
ност да остане тежък инва
лид понеже зърното му е 
засегнало гърбачния стълб.

Родом от Травник, Насип 
Мешинович няколко години 
работеше във Франкфурт. 
Тук пребиваваше е жена 
си и трите деца. Понеже ве
че се подготвяха да се за
върнат в отечеството, съп
ругата му с децата вече бе 
заминала в Травник.

Убитият Салих Мешино
вич остави след себе си же 
на и две деца. Те с него 
живееха ©ъ© Франкфурт. Ве 
роятно утре тленните остан 
ки на убития Салих ше бъ
дат превезени от 
фурт в родния му Травник.

Полицията въ© Франк
фурт досега е 'арестувала са

че
ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД

НОСТ В СФР ЮГО
СЛАВИЯ

Излиза всеки петък 
Урежда редакционна 

колегия 
Директор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Изп. длъжността 

Главен и отговорен 
редактор

МИ ЛЕ НИКОЛОВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Телефони: директор — 
44-454, Редакция 52-751 
Годишен абонамент 100 

а полугодишен 50

ще
за за

четвърт не ве
ка тези страни са постигна 
ли значителен

смята МакнамараВ — па тяхното участие в по
мощта на развиващите 
страни няма да бъде по-го 
ляма от днес.

Единствената светла точ
ка в черните предвиждания 
на председателя на Светов
ната банка представява ед
на студия бт неговото 
реждение за потенциалните 
производители на нефта и 
земните гасове между раз
виващите се страни. Имен- 

Световната банка 
идентифицирала 70 такива 
страни, които в периода от 
пет години биха могли 
се присъединят към страни 

производители 
•нефт, които днес в 
няма много. С тяхното уча- 

световното производ
ство би се увеличило с 1,5 
милиона барела нефт 
ден, което подчертава Мак
намара би „било от голяма 
полза м за самите тдх, а « 
за света цялостно”.

напредък. 
Обаче, днес между другото 
се намират и пред нераз
решения проблем за незае
тата работна ръка, а пора
ди нееднаквото

се

разпределе
ние на стопанския ръст в 
света ги засягат различни 
неволи. Изведнаж 
мер, нарастнаха техните вън 
шни дългове. Ксжлото се 
желае успешно да се разре 
шава въпроса по развитие
то, трябва да 
добивът 
Мяна и да се 
заемите, а едното и друго
то трудно се постига.

Макнамара изтъкна, че 
и Световната банка и Меж 
дународният монетен фонд 
са увеличили финансовата 
помощ на развиващите се 
страни, но въпрос е 
това е достатъчно.

Главната

Едновременно
води следствие за подпал
вачите, които само 24 часа 
след убийството на Салих 
Мешинович и 
на неговия брат Насил заг/а 
лиха тази пивница, така че 
Цялата сграда почти е уни
щожена. Повече от 20 
летели, които

полицията

уч-
напри-

раняваието

но. е
се увеличи 

от търговската раз 
осъществят

сви-
бяха очевид 

ци на злодеянието и убийст 
вото дадоха на франкфурт- 
ската полиция много сведе
ния. които дават

ра даТекуща сметка
6500405-9529 

СДК —Ниш 
Печатница: „Вук Ка- 
раджич”, Ог. Пауиович 

А6 72 — Ниш 
Адрес

ството: Кей
о

те на
света

възмож 
ност следствието бързо и 
ефикасно да се доведе до 
крает и да се арестуват зло
деите, кои го все още са 
бягство.

стиеФранк-
Иадател- 

29 д за
дали

в
задача на Свето 

вната банка, която от 1968
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Присъдени
Септемврийски
награди

ПЕТИЯТ
КОНГРЕС
НА КЖПм.™"™™; тгйиье ^гагкг“ -

=-Г^и,“»*а Г5™“„Ж "«“““-""Е
резултати в обГстта «“ Димитровград за постигане 
ществено-политически пейнг^™””30!?0 и останалпте об
щина и широ™та „я,„Д“ В Димитровградска об- 
мис„ята ^рисЪЖда^е „а о° ПОЛИТИЧесКа «бщност, ко- 
гради а по случай 8™ септемвои " септемвРийски на 
ждението, на Аимитповгпа!? Р ~ Де"я на осв°б<>- темвпн 1070 „„имитровград, на заседанието тември 1979 година, взе решение да се 
Септемврийска емблема-
ната общтост1 Те ®?-НКа ~ °™а ба««а Пирот, Мест-

от 3 сеп-
наградят със

в

С Диплома на

на р/в^гоаТЯТа ОПГТТ р Журнала на български език 
ьелград — ООСТ Радио Ниш, ОСТ „Сточар” —

Л?™1“и** »ЦъРвена звезда” в Димитровград, Детската 
гр дина ,,8 септември” в Димитровград, ОО на СУБНОР-
капипя тГТ3’ Местната организация на ССРН в Лу- 
кавица II, Кръста Спасов, работник в строителното 
пр дприятие „1 радня” в Димитровград, Крум Величков 
икономист в ОСТ „Сточар” в Димитровград! Стефан X 
колов, работник в мебелна фабрика „Циле” в Дими 

СХанко Величков, работник в ООСТ „Дими 
тровград , Петрия Тодорова, работничка в ООСТ „Ди
митровград , Десанка Лукич, работничка в здравния 
дом в Димитровград, Димитър Сотиров, работник в 
ООСТ „Нишава” в Димитровград;

Септемврийска награда

делегатите гласуват на иетия

Докладът на Ти то дава 
критичен анализ на оощес 
1пените и политически оо- 
столтелсгва в страната и тру
дностите, през които пар
тията минаваше в овладява 
него на собствените слаоос- 
ти. А централно място в до
клада заема периодът от 
1УЗ/ година, когато за гене
рален секретар идва Тихо.

Огромно значение за по
нататъшното развитие на 
нашата 11артия е имал и 
докладът на Едвард Кардел 
„ЮК11 в борба за нова Юго 
славил, за народна власт и 
социализъм”. На конгреса 
бяха изтъкнати някои те
оретични обобщения, кои
то имаха огромно значение 
за по ^нататъшното разви
тие на партията, като тези 
за социалистическия харак
тер на югославската народ 
на революция» тезиса за 
народната демокрация ка 
то специфична форма на 
диктатурата на пролетариа 
та и за възможностите за 
успешно изграждане на сс» 
циалистическо общество в 
една малка страна, дори и 
н условията в които тогава 
била Югославия.

На Петия конгрес бе гла 
суватга новата програма и 
уставът на КЖП. В Прог 
рамата бяха посочени ус
ловията за развитие на ра
ботническото движение въ
обще и отделно в Югосла
вия и посочени пътищата 
за бъдещото развитие на 
социализма в Югославия- 
Новият устав разреши ор
ганизационни въпроси в жн 
вота на партията, конто още 
не бяха решети и даде въз 
можпост за стабилизация на 
нейните редове.

Петият конгрес гласува и 
Резолюция за отношенията 
но ЮКП и Информбюро.
С тази резолюция Конгре
сът прие стаи но ви щето иа 
ЦК яа ЮКП във връзка об 
вииенията на ЦК па СКП(б) 
и Ииформбюрото и конста
тира, че 
мата на 
резолюцията на Информбю 
рото за състоянието в ЮКП 
е неточна и несправедлива”. 
Конгресът ага Централния 
комитет на ЮКП да „нап
рави всичко възможно, за 
да се ликвидират неразбира 
телствата с ЦК на СКП(б) 
и да се настои Централни
ят комитет на СКП(б) да да

конгресС Грамота на Септемврийска награда:

Братислав Ранчич, работник в СВР в Димитров
град, Саша Димитров, икономист в ООСТ „Димитров
град”, Миодраг Станоевич, работник в Републиканския 
СВР в Димитровград, Душанка Костадинова, работнич
ка в строително предприятие — „Градня”, Мнмитър 
Алесков, работник в строително? - предприятие „Град
ня”, Спасения Каменова, работничка в мебелна фабри
ка „Циле”, Сретен Стойков, работник в мебелна фа
брика „Циле”, Дкмитрие Дончич, работник в ООСТ 
„Нишава” в Димитровград, Георги Геров, работник в 
ОСТ „Свобода” в Димитровград, Мара Стаменова, ра
ботничка в ОСТ „Свобода” в Димитровград, Тошко Мар
ков, работник в Общинския щаб за териториална от
брана в Димитровград, Слободан Алексич, самодеец при 
Центъра за култура в Димитровград, Стана Пешева, ра
ботничка в ООСТ ,Димитровград”, Младен Денков, ра
ботник в ООСТ „Димитровград”, Симеон Тодоров, ра
ботник в ООСТ „Димитровград”, Джордже Станкович, 
работник в митницата в Димитровград, Иван Момчилов, 
от с. Драговита, Любисав Басов, младеж от Димитров
град, Никола Тончев, от с. Барйе и Самоуправителна 
общност на интересите . за комунална-водостопанско- 
-електростопанска дейност в Димитровград.

— Наградите връчи Борис Борисов, председател 
на Общинската скупщина.________________________________

ПЕТИЯТ «конгрес па ЮКП 
се състоя в ьелград от 21 до 

юли 1учб годлна а! се ечи 
та за един от лац-значигел 
иите конгреси на паргидта.

За Петия конгрес бяха из 
брани 2 делегати, които 
представляваха ‘Юб 1/5 чле 
нове на партията н 51612 
кандидати. Политически до 
клад за работата на ЦК на 
Юки изнесе генералният се 
кретар Иосип Броз Тито. 
Ъдха изнесени още и докла 
ди за организационната и 
агитационно-пропагандна ра
бота на партията, след това 
докладите: „ЮКП в борба за 
нова Югославия, за народна 
власт и социализъм”, „За из 
граждане на социалистичес
ка [икономика на ФНРЮ, 
„За проектопрограма! а на 
ЮКП” и „За проекто-стату- 
та на ЮКП”.

де възможност да се убеди 
в състоятелността на своите 
обвинения”.

Значението на Петия кон
грес на ЮКП има огромно 
значение не само за разви
тието нг ЮКП и нашето об 
щество. но и въобще за 
развитие на международно 
то работническо движение. 
Конгресът посочи някои от
рицателни явления в меж 
дународното работническо 
движение. Както пише в 
Историята на Съюза на юго 
славските комунисти „ЮКП 
с Петия конгрес показа теж 
пение и нови сили да тръг
не по неизпитани пътища в 
бъдещето в ново и оригина 
лно революционно тсорче 
ство. Въпреки това, че по 
време на Петия конгрес пар 
тията все още не е имала 
възможност ясно да види те 
зи пътища, тя все пак и по 
край някои противоречия 
в становищата, *на Петия 
конгрес здраво се орентира 
за по-широко и задълбоче 
но развитие на социалисти
ческата демократия.

Йосип Броз Тито в своя 
доклад представи изминалия 
път иа партията, като го 
окачестви като изключите 
лно значителен период. 
Той даде критически ана
лиз на извървяния път и до
тогавашния ход на югослав
ската социалистическа ре
волюция, с особен преглед 
на ролята, която в лея има 
Iне авангардът и - Югославс
ката комунистическа партия* 
Титовият доклад оовеи встъ
пителната част, кодто об 
хваща периода ща първите 
начални крачки и развити 
сто иа социалистическото 
движение в земите на Юго 
славил — съдържа и следни 
те раздели: Създавате па 
югославската комунистиче
ска парния, Политически 
и икономически обстоятел
ства в периода па създава 
ле иа ЮКП, Развитие и де 
йиост на ЮКП в нелегални 
те условия през първите го 
дини след забраната, тоест 
след приемането на Закона 
за защита на държавата, 
Борбата за правилно стадо 
вицге по [националния »ъп- 

ЮКП, Политическа-

ТИТОВАТА ИНИЦИАТИВА В МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИ 
ЗАЦИЯ В НИШКИ РЕГИОН

Ясни принципи и критерии
ссм

колектив
ВСИЧКИ общински конференции на 

трябва да изберат председателства, като
политическо-изпълнителни органи, председатели и 

едногодишен мандат от 20 септември до

Изминатият път на ЮКП, 
относно СЮК от Петня кон 
грес до днес, напълно пот
върди сталовищтата на кол 
греса. Становището, че вся
ка партия трябва да има 
свой път в изграждането на 
социализма приеха почти 
всички партии в света. Съ 
що така се показа и правил 
но становището на конгре
са за възможностите за из 
граждане ,на социализъм в 
една малка страна. По то
зи начин СЮК даде «нов при 
пое в развитие на учението 
на марксизма-ленинизма. 
Това бяха иговн погледи про- 
тивположни на догматична
та сталшшстска теория ко 
ято учеще че всички стра
ни трябва да копират опита 
та СССР в изграждането на 
социализма и че съшеству 
ва само един път към соци 
ализма, път по който е въР 
вдла П7>рвата социалисти
ческа страна.

ни
секретари с 
10 октомври.

На заседание 
през седмицата 
телството на
в Нишки регион УтвъРДи 
принципи и критерии, 
ред които ще се провежда 
в дело инициативата на ДРУ 
I аря Тито за колективно ръ 
ководене, работа и отговор 
ност.

дат основа от която ще се 
изхожда за взимане реше
ние сегашните председатели 
и секретари с лърв мандат 
отново да бъдат избрани на 
тези функции.

При изборите всички об 
щински конференции на 
ССМ трябва да иастоят ка 
дровете ига досегашните 
професионални функции да 
се въР“Ц'ат в своите занятЩ, 
.па места съответни ма тех
ните квалификации, опити 
и способности.

Твърде значително с да 
да се води сметка за денро- 
фесиопализация на полити
ческата работа в ССМ, и 
разгледа възможността за по 

въ зн а-гра ж давал I с 
на професионалните кадри. 
Числото на професионални
те работни места трябва да 
се доведе на най-необходима

проведено 
лредседа 

МОК на ССМ

сло

При избора на «олитичес- 
оргаии,ко-изпълнителните 

(председателствата) ноброя- 
ващи 15 членове, трябва, кри 

обсъди кадро 
вия състав на досегашните 
председателства и работата 
на техните членове. Онези, 
които не са оправдали 
верието не т*рябва да се из 
бират. За председател и се
кретар не трябва да се изби
рал кадри на конто тече 
вторият мандат на функция 
в ССМ или друга общество 
нхмюяитическа 

ция, кажто и онези, намира 
щи се повече от 2 годили на 
професионална политическа 
функция в ССМ.

Резултатите в досегашна- 
трябва да оъ

тически да се

до-
ииакво „критиката в пие- 

ЦК иа СКП(б) :и врос в
та обстановка в страната в 
периода от 1934 до 1941^ го- 

Периода на освободи Решенията на Петия кои 
грес теоретическа! допълва 
ха почти всички следвоен 
ни конгреси иа нашата пар
тия, а практиката ги пот 
върждаваше «като .напълно 
изправни.

дина.
тел пата борба на народите^ 

Югославия и ЮКП, Дей 
аюстта иа Югославската ко 

партия 'о из- 
агова Фсдера 

република

мерка.
Председателството иа 

ССМ в Нишки регион 
утвт,рди предложения
[нормативните 
попито
локтивната работа.

МОКоргаииза- ш.
па

иа муиистичеока 
граждаието ат 
тивна народна 
Югославия.

актове за ус
организиране иа ко-

(Подготвил: Б. Н.)К. Г.
та активност
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КРЪГЛА МАСА" НА В. БРАТСТВО" В БОСИЛЕГРАД ГРИЖА НА ВСИЧКИСНАБДЯВАНЕТО
Веднага /ле (изтъкна и ли 

поета на складове и хладил 
цици .за С7>здавале на опре 
деле'И р;зерви, както и за 
съхраняване на лесно ра.зва 
лят и те сс продукти и изде 
лия. В селата няма електри 
чсски ток, така че ле мо-

общественю-лолитичестлуват
ски организации.

Магазинерът 13
кажа, че днес в 
време е дори по

за -кратко 
липсват 

олио,

Мога да
определено 
лошо: наистина 
време, по понякога 
осно-шш продукти
' 'снабдяването с месо и ме 

а иедостигат онези мсс-
трябпало д, 
за налага оелно.за.

цашего сс
Г,: I„КРЪГЛА МАСА” и Боопле 

какво
1 тстодо ция м о м 0,1 т» 

снабдяването. „КРЪ- 
- .които 

на Съюза

лебрежеп и 
ако вземете например 

продукти трябва да 
да бъдете

ло е доста 
лен:

Орган» 131 /раната 
град има за цел да установи 

Босилеградска община в
е снабдяване-

гювеч е
чакате дълго, за 
услужеии.

Накрая искам да кажа, 
чс цепите аха продуктите о/ 

необходимост ои 
бъдат еднакви

то в
какво мислят гражданите за 
ГЛАТА МАСА” съвпада и с мероприятия1’3.

се предприемат г,о почин

гат да се държат месни и 
друго изделия, понеже бър
зо биха сс развалили. Вслед 
ствме па разваляне ш сгго- 
ките „Слога" годишно опря 
сва и до 600 хиляди дина
ра, а като се вземе, че це
лият оборот не е особено 
висок — малице е една тру 
дно премостима слабост.

Трябва да се посочи и фа
ктът, че пътищата в общи 
вата. са трудно проходими, 
дори към по отдалечените 
села и непроходими. А това 
изисква и допълнителни раз 
ходи, понякога дори не сме 
в състояние стоките да до
ставим в определени магази 
ли.

понастоящем
комунистите. Общинската скупщина

-полип»чсски организации,
стане основна грижа

ви,н остаиа- 
снаб-

жизкопа
па
лиге обществено 
дялането да се подобри и да 
на организациите па сдружения труд

.хранително-вкусови н проми

ех; търсят 
салам, шунка

Вчпгодарсимхс на. 
селскостопански мромзвад -

снабдяването със ‘-<-л
........ продукция С

подобре-

и други-
частните и ОБЕКТИВНИ, НО 

И СУБЕКТИВНИ 
СЛАБОСТИ

, които спа- ИМА
бдяват населението с •юли

скостопанока
известна степен 
По често -в зеленчукови

ШЛОШ1 стоки.
Васил Такса, директор на 

ООСТ „Слога”: — Снабдитс-
иасс.1С1гисто в Бо-НЕРЕДОВНО СНАБДЯВАНЕ литс на 

силеградска община са ня- 
„Слога", „Напредък 

и „Услуга", както и частни
производители.

„Слога” като снабдител се 
с обективни тРУДВО- 

и субективни

колко:Недка Стоянова, домашния 
В дватаот Райчиловци: 

магазина в Райчиловцн хля
бът не идва винаги в опре
делено време и ле се задо- 

постоя»лгитс потре 
на населението. В 

на Краин-дол .не

среща
сти, ;но има 
слабости, които пречат 
доброто снабдяване

воляват 
бности 
магазина 
винаги има перални прахове 
и сапун. Зеленчук ш овсщия 

Ако в Босилеград ле 
по-добро

със зеленчук -и овощия (°со 
бено от страна на частните 
селскостопански произвол»» 
тели) би било оше по-тРУД-

На нас са ли известни вси 
чки забележки на население 
то по отношение -на снабдя
ването: липсата на опреде
лени продукти 
месни изделия и прочие. Но 
с 42 магазина за продажба 
на смесни стоки, наистина 
ме съществуват условия за 
специализирани магазини.

С местните общности съв-

па
1Л а на

селението.
Между субективните бих 

иеблаго- зелепчук.няма. посочил няколко:снабдяванетобе ■квалификационна 
на търговските

приятната 
структура 
работници. Това предимно 
са неквалифицирани работ
ници, приети в предишните 
трудови организации, а на
миращи се пред пенсия* Ос
вен че ле оказват услуги на 
мрпбходимото равнище, елч

к -
Мисля, че магазинерът в 

Краин-дол стоката,
по-малки количества 

Ето за-
триди например докар- 

Горна Любата.

местно откриваме магазини 
и в селата. Такъв магазин е 
открит в Труинци, а вече 

с Горна

която
■има в 
дава на приятели. имаме договор и 

Ръжана и Плоча.
Снабдяването може да се 

подобри чрез създаване на

чел се да предизвикват и ма 
термални щети, което вре
ли. изцяло на снабдяването.

Липсва и добра комерче- 
ска служба. Новите кадри 
все още нямат опит, за да 
издигнат снабдяването на 
едно по-високо равнище.

Тук ще посоча и недоста
тъчното сътрудничество ме 
жду нашата организация и

обществено-политическите 
сили. Създаденият Съвет на 
потребителите след един бе 
зуспешен огшт да се събере 
— не се е срещал повече. А 
именно той чрез ССРН, СК, 
ССМ и останалите общество 
ко-политически организации 
може да действува направ
ляващо в тази област.

шо 
. ваме от Участници в „кърглата маса”

те магазини няма овощия и 
зеленчуци, конто изобилства 

бана-
Обективно затруднение е 

липсата на помещения за 
на брашно. Съ-

уедреии организации и тя
хното свързване в региона, 
т. е. чрез създаване на цен
трове за снабдяване, което 
може да допринесе за ин
вестиционни влагания в де
лови помещения- 

С два до 22 милиона го
дишно средства трудно мо
же да направим нещо по 
отношение на строителство 
то на помещения за магази 
ни, складове, хладилници и 
прочие.

ХЛЯБ —И ЗА РАЙОННИТЕ 
ЦЕНТРОВЕ ват в други градове — 

ни, грозде и прочие.
По отношение на хляба 

не се проявява постоянство. 
Преди един месец хлябът 
беше 1и качествен, и го има-

съхраняване
така голямо затруднениешопредставлява липсата на до 

бъР път, който през зимния 
период е почти непроходим, 
така че не могат да се съз 
дадат резерви от този твъ
рде важен аРтпкул- 

Списъкът на произведени
ята, които не идват, или ид
ват от време на време в 
ограничени количества е до 
ста голям: овощия и зелен
чук няма (през лятото през 
две седмици идват частни 
производители и снабдяват 
населението), петрол няма, 
т. е. избощо не се докарва. 
А селото все оше |Не е еле
ктрифицирано н нуждата

Роска Христова, работни
чка в основно училище 
в Долна Любата: — В наше 
то село има два магазина 
за продажба на смесни сто
ки и един магазин за про
дажба на брашно. Въпреки 
това снабдяването не е на 
задоволяващо равнище.

Хляб от Босилеград не се 
докарва. А има и условия, и 
потребности. Следователно, 
трябва и в районните цен
трове поне да се продават 
хляб и хлебни изделия- Све
жо месо няма 
изделия идват от време на 
време.

ше в достатъчни количест
ва. Сега качеството му е по- 
слабо ( може би това зави
си и от брашното), но на
ред с хляба и хлебните из
делия би трябвало да се оси 
гури и снабдяването с ай- 
ран (йогурт).

Има място: снабдяването 
да бъде тема на по-широк 
кръг хора, отговорни по ома 
бдяването.

Все пак следва занапред 
и ние като снабдител, но и 
останалите обществено-поли 
тическн сили в общината, да 
предприемема месни Между обективните труд

ности въпросът за помеще
ния е доминиращ. Липсват 
специализирани 
изобщо — имаме ограниче
ни, нефункционални 
щения за магазини, 
не е в състояние в 
бъдеще да измени това по
ложение.

съгласувани 
акции да надделеем поне су 
бективните слабости, за да 
имаме по-малко оплаквания 
на гражданите от снабдява 
нето.

НЯМА СЪГЛАСУВАНОСТ 
МЕЖДУ ТРУДОВИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

магазини,от него е налице.

Основните хра»штелно-вку 
сови продукти идват, но по-

поме-
Слога”
_лизкоАнали Накев, селокосто 

папски производител от На- 
зърица: — Между иай-отда 
лечните села в Босилеград
ска община са селата Наз 
ърица, Ярешник и Доганн- 
ца. Поради липса на пъ'г — 
снабдяването тук е доста за 
труднено. Обикновено стоки

някога остаряват и стават 
' негодни за употреба. Бира- 

не винаги има.
Освен конзерви, други ме 

сни изделия няма. Брашното 
е по-скъпо по отношение на 
Босилеград за 30 пари гго км 
лограм. Магазинерът един 
път през седмицата отива „ _
по снабдяване в Бооилеград дойдат до Бистър и Дол

шо Тлъмипо —

Ст. Николов

В. Божилов

ео УБИТИ И ПОВЕЧЕ от сто
и един ден из работи. Счи
там, че два дни през седми 
цата да бъде затворен мага 
зинът е много.

Следователно, гложанн 
гат да бъдат доволни само 
частично от снабдяването.

и по-нататък 
ме може да продължи, пора 
ди непроходимия път.

Все пак ако имаше
РАНЕНИ

Р. Христова съгла-
между трудовите 

организации — може да бъ
де по-добре. Горската се1с- 
Ция идва с механизация пра 
зна: защо и^кои изделия не 
биха могли да се 
с техните превозни 
ства?

Считам, че е необходимо суваностМО (От 1-ва стр.)

По повод катастрофата 14 
септември 1979 година е бил 
провъзгласен за траурен ден.

на организираност е прояве 
на и в разчистването и пре
махването на 
от тази тежка злополука.

Не по-малка степен на ор 
ганизираност са проявили и 
останалите служби — мили 
ЦИята, пощата и други. А «а 
селението от цялата страна 
и специално от СР Сърбия ма 
сово се озова на акциите за 
доброволно 
Помощ в тази 
оказали и останалите ре
публики и автономни обла 
сти

да се открие зеленчуков ма 
газил, който да снабдява на 
селението със зеленчук 
овощия. Нашите селскосто- 
пански производители нямат 
условия да набавят винаги 
достатъчно фуражна храна.

последицитеи
ОТ ОБЕДИНЯВАНЕТО — 

ОЧАКВАХМЕ ПОВЕЧЕ превозват 
сред- С особено чувство на от

говорност и с пълно себеот 
рицание населението, 
ницнте и

Калинка Григорова, дома
киня от Бооилеград: — Аз 
с-ъм домакиня вече единаде 
сет години и мога да кажа, 
че снабдяването 
град не е на особено рав- 

Асен Новков, учител в с. «ицге. От обединяването 
Гложие: — В о:табдя ването организациите, които снабдя 
на с Гложие има и обекти 
вни, но и субективни слабо

Трябва да кажа обаче, че 
тук населението предимно е 
на проклонна

вой-
пътниците, кактовъзраст 

ределени видове стоки, ко
ито се докарват и не се ку 
пуват. Има явления 
основателно

БЕЗ ПЪТ — СНАБДЯВАНЕ 
ТО Е ЗАТРУДНЕНО

оп- и медицинските институти 
В оению-медицинскатав Босиле- _ ака-
демия от Белград, болници

презапасяване: Чупри^Шш^ажздТ^к

п^оГеР Д°ЙАе браШМЮ' а са положи™няколко души вземат цяло- верни 
то количество и за останали 
те не остава. Мисля, че тук 
възпитателно тРябза да дей

кръводаряване, 
насока саи на не-пл

ваха населението очаквахме 
повече: тогава се обещава
ше, че снабдяването ще по 
добри значително.

«неимо
уошшя, за да ока

жат помощ «а ранените 
катастрофата.

Също

Тежко ранените гтанастоя 
щем оздравяват в болници 
те и медицинските ннетиту 
ти в републиката.

в
сти.

така висока степен
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КОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОК НА СКС
БАБУШНИЦА

Успехът е в единодействието Главна задача: развитие на деле
гатската еистема и намаляване 

на отпуските по болест
шшя общ^стпснсЛ.конТ™,ч<-скнежиа^°г,3об'°м“ цел“ку 
още Няма сдружени селскостопансю, проимодители 
На състоялото

борбата за положителни и 
конкретни решения В 
шиите 
значение е 
укрепването на СК 
Преди всичко 
ся на приемане на н)ови чле 
нове из редовете на селско
стопанските

сега-
у еловия от голямо 

развитието исе през ми 
налата седмица разширено 
заседание на ОК на СЪюза 
на комунистите в Босиле
град, на което присъствува- 
ха и представители 
налите обществано-политиче 
ски организации и ОС, ме
жду другото бе обсъждано 
и за обществено-икономиче 
ските отношения в селското 
стопанство, както и за по
нататъшните задачи на чле 
новете на Съюза ;на 
кистите за по-ускорено раз 
витие на тази дейност.

В разискванията бяха 
сочени най-важните момен
ти в сегашното селскостопап 
ско производство, както и 
специфичностите, които

местните общности 
муната.

и в ко
ша село. на е всред първите обши

еш в региона.
Един от въпросите, кои

то наскоро ше бъдат в „днев 
нист ред” на партийните ор 
ганизацим са отпуските по 
болест.

В това отношение в някои 
организации на сдружения 
труд са направени известни 
усилия за да тръгне от „мрът 
вата точка”, но в други ре
зултати те са съвсем скром-

Една от най-калежащите 
задачи на членовете на Съ
юза на комунистите в пред 
стоящия период е още по- 
пълното им включване в 
работата на делегациите и 
постоянната им борба за 
пълно заживяване на деле 
гатаката система. През есен 
та ще ое направи анализ на 
ангажирането на комунисти 
те в общината в развитието 
и укрепването на политиче 
ската оистема като при то 
»а отделно внимание се при 
дава на действуваието на де 
легатската система.

Имайки предвид, че в и& 
кои среди все още не е за 
легатската система, то пър- 
живяла най-пълноценно де 
вичиите организации на Съю 
за на комунистите ще тряб 
в а да набележат и канжрет 
ни задачи, които трябва да 
изпълняват в тази област.

това се отиа-

КЪМ КОНКРЕТНИ 
РЕШЕНИЯ

Имайки предвид, 
мираме към края на 
РЩт етап От реализирането

на оста производители, 
както и на идейно-полити
ческото им издигане.

Частните селскостопански 
производители не са в със
тояние да поемат върху себе

че се на- 
вто-

л ■ к-кому

ни.
Именно, и покрай мина

логодишната инициатива 
на Съюза на синдикатите в 
Бабушница, кодтб получи 
вербална подкрепа за сът
рудничество със Здравния 
дом в осуетяването на неос 
нователните отпуски по бо 
лест, и през първите шест 
месеца на настоящата годи 
на — този въпрос си оста 
ва висящ.

Все още не съществува 
единодействие и енергична 
борба против опитите за по 
лучаване на отпуски по бо1 
лест „по желание”.

Разбира се, когат0 се гово 
ри за отпуските по болест 
този въпрос е малко по-ком 
плексен. Лица, които взи
мат такива отпуски, чес
то пъти ги взимат и поради 
неразрешени въпроси във 
възнаграждаването, защо- 
то през летните месеци, че 
сто пъти им е по-изноано 
да „отсъствуват” от работа, 
и да се занимават с допъл 
нителна работа, отколкото 
да отиват всеки ден на ра
бота в своята трудова орга 
низацид. Затова трябва и

ПО

ВЛИ
ЯЯТ върху целокупната про 
изводителност- Най-голяма 
част от територията на об
щината е планинска. Това 
обуславя тук само частично 
да се развиват животновъд 
ството, овощарството и зе
меделието, в което успяват 
само картофи, ечемик, ръж 
и овес като фуражна храна 
за добитък.

Животновъдството и по
край благоприятните приро 
.дни условия в целокупното 
селскостопанско

--------- --
От друга страна политика 

та на стабилизация, като по 
стоянна задача, и занапред 
си остава в центъра на 
вниманието на действуване- 
то на Съюза на комунисти 
те. В тази насока са пости 
гнати и добри резултати в 
изтеклите шест месеца на 
годината. Нито една органи 
зацист на сдружения 
не е работила през 
то полугодие със загуба, а 
комунистите са в 
редици на борбата за повече 
производителност, 
сваие на средства и матери 
али; за намаляване себес
тойността на продукцията.

Продължават и занапред 
усилията за сътрудничество 
и производствено 
ва.не с организации на сдру 
жения
и републиката, в което 
чннание Бабушнишка общи-

Пейсаж
средносрочната програ

ма и че наскоро трябва да 
започнат подготовки за но
вия среднорочен плам, 
жно е, беше подчертано на 
заседанието, да бъде анали 
зпрано целокупното състоя- 
ниг за да могат членовете 
на Съюза на комунистите 
правилно да действуват

на си селскостопанското произ
водство. Затова запланували 
те обекти, от които суши
лня за лечебни билки, лук 
и пр., фабрика за преработ
ка на картофи, както и из
граждане на мини-ферми 
много ще видоизменят по
ложението.

ну-
производ- 

ство не е много укрепнало. 
Причините за това са брой
ни: големия брой старчески 
домакинства, несигурния па 
зар и липса на пунктове за 
изкупуване «а млякото са
мо са -някои от трудностите 
г> този отрасъл. Овцевъдство 
то даже е в постепенно на
маляване. Земеделието също 
така не бележи значителни 
резултати. Поради слабата 
производителност и вслед
ствие на неприлагане на 
агротехнически мерки голе
ми площи не се обработват. 
И имотите в обществения 
сектор не се обработват.

труд
В. Б.в Първо

първитеБОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ 
СТВОТО НА ОК НА ССРН икономи

КОЛЕКТИВНОТО РЪКОВОДЕНЕ 

- В ДЕЛО тази страна на въпроса 
се „осветли" по-щателно, ка 
то се поведе борба 
правилно

да

сдружа за по- 
вънаграждаване 

според трудови резулта-труд извън регионаКато израз на социалистическата и самоуправителна 
демокрация Титовата инициатива осуетява всякакъв 
вид „отчуждаване” и „монополизиране” на властта. 
Делегатският принцип до пълно осъществяване.

Инициативата на другаря цип ще представляват всич 
Тито за въвеждане на ко- ки обществено-политичес- 
лективна работа и отговор- ки и социалистически стру 
ност все по-ясно се приема ктури в общината, оргаии- 
и заживява в редовете на зирани във фронта на най- 
трудещите се и гражданите, широките народни маси.
В Босилеградска община, 
след всеобщата й подкрепа, 
вече се пристъпва към кон
кретното й реализиране.

Към края «на тоя месец 
или най-късно в началото 
на октомври, в Общинската 
конференция на ССРН в Бо 
силеградска община ще 
бъде въведено колективното 
ръководство с едногодишен 
мандат на председател. Имен 
но, такова решение взе
то на проведеното през ми
налата седмица 
иа Г1 редседател ството 
Общинската кое гференция 
иа ССРН в Босилеград.

Членовете иа Председател 
ството обсъдиха мненията, 
предложенията и допълне
нията от публичното обсъ 
ждане в местните оргализа 
ции ята ССРН в общината, 
по документите иа Републи
канската комферонци я 
ССРН -иа Сърбия, Мсжду- 
обттгинската конференция ета 
ССРН в Южмоморавогш ре 
гион, както и иа Общинска 
та конференция иа ССРН 
за организиране и осъш°
Ствяване ята колективната ра 
бота.

На заседанието бс взето 
решение, според което Пред 
седателството ята Общигюка- 
та конференция ята ССРН 
утге наброява 13 членове. Съ 
щитс по делегатски прин-

на- ТИ..
М. А.ООСТ „Напредък” не се за 

нимава с животновъдно про 
изводство. Същото положе
ние е и при земеделието, 
даже Тя не знае ни с кои 
парцели разполага, а камо 
ли да организира производ
ство на същите.

Сътрудничеството 
селскостопанските

ДИМИТРОВГРАД

Осъществяване концепцията на 

всенародната отбрана и 

обществената самозащита
В първичните организации 

на Съюза ята комунистите, 
профсъюзните
ческия съюз и Съюза ла 
младежта в общината тези 
дни се водят широки разис
квания за досегашните ре
зултати в осъществяването 
концепцията иа всенародна 
отбрана и обществената са
мозащита.

Според взетите 
председателят ще бъде из
биран непосредствено от де 
легатите ята Общинската кои 
ференцня, а секретаря 
то мандат ще трае две го
дини от членовете на Пред
седателството 1н:а Общинска 
та конференция иа ССРН.

избирането 
Председател-

решения,между
произво

дители и „Напредък" се със 
той изключително в купо- 
продажните отношения, ко 
ето ще рече, че «яма сдру
жаване на труд и средства, 
няма сдружени 
лански производители. Съ
ществуват единствено само 
197 договора за отглеждане 
на 312 броя рогат добитък, 
и 67 за 1 567 гърла дребен 
добитък, както и 1 843 дого- 

808,84 ха изкуствени

В разискванията се преце 
нява сегашната степен, отно 
сно достигнатото равнище 
на развитие в отделяш сре
ди и определят бъдещи за
дачи.

Целта е, систематата на 
всенардната отбрана и об
ществената самозащита в
общината още повече 
укрепва и да се развиват. п.

ЧИЙ

Социалистн-

селскосто
Въпросът за 
членовете ша 
ството, ще бъде решем чрез 
конкретни* кадрови реше
ния, които ще предложи ка 
дровата комисия ла Общин 
ската конференция ма 

ССРН. Въпросът, за избира 
пето ша членовете ша Пред
седателството ще бъде Ре
шеш чрез конкретни •кадро
ви решения, които ще пред 
ложи кадровата комисия яга 
Обу г ги1 юката конфереи цл,я
■па ССРН.

Проведените акции върху 
въвеждане на колективното 
ръководство и изпълнявате 
ша обществените задачи, ко 
ито ше внесат прелом в по
нататъшната демократиза
ция па социалистическите и 
самоуправителиш отноше
ния, тези дни ше бъдат про 
ведени и в Общииоюия съ 
вст ша Съюза иа синдикати 
те, Председателството иа Съ 
ю-за ига младежта и в Пред
седателството в Съюза 
борческата организация-

да
заседание

иавора за 
ливади. Отделно бе изтъкна 
то, че агроном!Ите, които ра 
ботят в ООСТ „Напредък"» 

като

БОСИЛЕГРАД

Заседание на изпълнителния съветмакъР, че се считат 
креативки кадри не отиват 
ло селата и, че селскостопан 
ските производители от тях 
нямат никаква помощ.

На заседанието бе лодчер 
тало, че укрепването на сел 
скостопанското производство 
и развитието «а социалисти
ческите самоуправителии от 
ношения на село в духа на 
Закона за сдружения труд 
са тв?,рде важни задачи, в 
чие то реализираше трябва 
да бу,дат ангажирани всички 
първични партийни органи
зации, в местните общно
сти, ООСТ „Напред?,к”, сел
скостопанските ггроизв оди г е 
ли и всички обулсствепо-гю- 
литически организации в

През миналата седмица в 
Босилеград се състоя 24-то 
по ред заседание ага Изпъл 
нителния съвет ша Общинска 
та скупщина, ша което бе 
обсъждана работата на Съ
вета за периода от май 
1978 до май 1979 година. На 
съшото бе разисквано п 
върху проблемите, конто се 
явяват в работата ша общи 
леките инспекционни служ
би, за активностите иа фон
да за пътища в общината, 
както и проект съшият да 
престане с работа след фор 
мирането ага Сомоуправгггел- 
пата обща гост на интереси
те за комунална дейност, за

локални и некатегорирани 
пътища в Босилеградска об 
щипа. Беше обсъждано и 
за осъществените доходи и 
направените разноски на об 
щатския бюджет в първото 
шестмесечие на «гази годи
на; както и за неизмирени 
те кадастрални задължения 
и мерките, конто във връзка 
с това трябва да се превзе 
мат. Също така стана дума 
и за изменение и допълне
ние ша решението отнасящо 
се до увеличаването на 
административните такси за 
някои намешендя-

ша

па

В. Б.В. Б.
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"ТРАНСПОРТЬОРИ ЗА ИР КИТАЙ
торът иа ОС1 „Балкан и%и 
Велико БОНИИЦИ Йордан Ми 
ленконич, в ход са приготов 
линията и за започване 
граждаието на втора фаза 
за която ше бъдат обезпе
чени 7 милиарда 
Необходимите машини 
други съоръжения, набаве
ни в чужбина са пристигна

.ЙСТРОЙО НА ИНДУСТРИЯ,
ЗА ИАУЧУННВИ ИЗДЕЛИЯ »ТИП>Р«

лрсМеталообработващото
пгюиятие „Балкан «ъя ос- 
ш1КоЯБо1ШНЦИ край Ьабуш- 

своихс ироизведе- И I

ллщГвече излиза и па меле- 
дународешя пазар. В рамки 
те на обединението МИН в 
Ниш „Балкан" шс 'Фябва датранспортьори

Ки-

дишра.
и

Работниците от Основната 
организация на сдружения 
труд „Димитровград" от Ди 
митровград, която работи 
в състав на каучукова про 
мишленост „Тигър” от Пи
рот, на референдума, който 
се проведе на 5 септември, 
единодушно се изказаха за 
преустройство на Индустри 
ята за каучукови изделия 
„Тигър" в сложна организа
ция на сдружения труд.

Също така бе прието н 
новото Самоуправително сно 
разумение за общите осно 
ви и мерила за разпределе
ние «а средствата за лични 
доходи, а това значи и по
следователно провеждане на 
дело Закона за сдружения

ЩШ. пропзвел<да 
за Народна република
тай- СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАХАР 

НИТЕ ПЛАНТАЦИИ ВЪВ 
ВОЙВОДИНА

Старата фабрика «а „Бал- 
във Велико Бошшци

к
Инак в основната оргаии- 

Велико 
темпо-

„Балкан" въвм. зацня
Бсмшици с ускорени 

Върви изграждането 
производстнепи 

наскоро шс трябва да 
първата фа

1Нане кан"
вече е на изчезване. Ще 
остане забележел големият 
тазгодишен успех иа тази 
фабрика, която достави «а 
захарните фабрики във Вой- 
водила 10 транспортьора в 
още към 50 000 бройки 
рекордно време. За да пости 
гнат този успех работниците 
в „Балкан" работиха и в Съ
бота и неделя, непрекъснато.

До края на настоящата 
година „Балкан" ще произ
веде и към 50 000 бро'ки по
мпи „Кама-З" за износ в 
чужбина и към 50 000 брой-

ха-1ЮШ1ш ли и
бъде завършена 
за. В този производствен 

ше се произвеждат съ- 
пречиствател- 

разхладителни 
произведения- 

новия

0 Н|

цех
оръжения за 
ли уреди, 
уреди и др.
За изграждането иа 
цех ще се изразходват над 
130 милиона динара. Как- 
то е предвидено, новостро- 

се обект трябва да

Кр V
1: ‘

Ог референдума ЯШИЯТ
б'Ьде завършен в началото 

1980 година. Тогава в 
„Балкан" ще бъдат приети 
още 150 «нови работника.

кактотруд. Този въпроси 
п ио-иататъ шиою ко^реш- 
злранс па дейността що оь- 
дат изходна основа в рази
скванията, а всичко това е в 
унисон със заключенията на 
лдеитралпия комитет на 
юза ща югославските кому
нисти по отношение па ак- 
туалните 
ски въпроси в 
то разпореждането и разпре 
делението на дохода и сред
ствата за лични доходи.

на
КОМЕНТАР

Чии са автобусите?
се владее

ки за домашния пазар.Както ни уведоми дирек-

се за трима щофьори на автобуси и 
един“т5р, ко™о не са се отнасяли отговорно 
снммо трудовите си задачи и задължения- Име“ 
■51 шофьорите са взимали, пари от пътници, без 
даСтодават билети, отклонявали се от редовна- 
та ^ния а превозвали чушки на частни произво 
дители и при това взимали вари за „своя джоо , 
а билетарят ве спазвал работното време. ^тле
ние срещу шофь°Р“ле подали органите иа вътреш 
ните раооти, д за билетаря пътния контрол от 
организацията. Естествено, случаят се намерил 
пред дисциплинарната комисия. Те решили чети 
римата да бъдат уволнени от работа. Първичната 
партийна организация подкрепила решението. Об
винените някое време не идвали на работа, но от 
правили жалба към работническия съвет да бъднт 
освободени от ианазванието или пък «същото да 
бъде смекчено.

В продължително разискване, работническият 
съвет взима решение двама от обвинените да бъ
дат уволнени, а двама да останат на работа. След 
като е „установено”, че уволнените са направили 
„по-леки” нарушения още на същото заседание съ 
ветът взима друго решение: всички да останат на 
работа, да същите работни места при условие в 
срок рт две години да не направят подобни гре-1

ТПК и.

В БОСИЛЕИЗ ДЕЙНОСТТА НА ООСТ „ИЗГРАДНЯ”
ГРАД

Пред важни задачиидеино-иолитиче- 
създаване- БъДещето на тази организация е във формирането 

на строителен оператив в Босилеград — Липсват 
циалистИ за работа със строителни машини

На състоялото се в Боси
леград през тази седмица, 
заседание на работническия 
съвет в ООСТ „Изградня", 
която работи в рамките на 
ОСТ „Босилеград” от Боси
леград покрай обсъждане 
то на шестмесечния баланс, 
членовете на съвета разис
кваха върху доизграждането 
на критериите за разпреде
ление «а личния доход, как 
то и по текущи въпроси, 
твърде важни за укрепване 
на по-нататъшното мате
риално положение на орга
низацията.

Тази ООСТ строителни ра 
боти извежда в СР Слове
ния (Любляна, Шкофия Ло
ка и Ново место), Босиле
град и Д. Любата. От зап
лануваният за тази година 
общ доход от 25 милиона 
динара до шестмесечието 
са реализирани над 8 мили 
она, от които са направени 
разходи от 2257 хиляди ди-

спе

фикационната структура на 
арудещите се не е добра. 
От 202 работника 115 са ви
соко квалифицирани 
квалифицирани. Вследствие 
на липса на неквалифицира 
ни работници често се слу
чва и майсторите да обслу- 
жават с материал.

Стимулирането на личния 
труд тук има отделно мяс
то. Членовете на съвета при 
еха и ново проекторешение 
отнасящо се до доизгражда
нето на критериите за раз
пределение на личните до
ходи. Но и тук се явяват 
проблеми, от които и запла
щане на теренските добавъ 
чни работници, които оа- 
ботят в СР Словения. Да 
поясним: един неквалифици 
пан работник в Босилеград 
има личен доход от 3 хиля 
ди динара. Съшият в Слове 
ния би имал 6 хиляди дина 
ра. Поставя се въпрос: да 
ли тази п аз лика не е мно
го голяма? С това още пове 
че ако имам в предвид по-доб 
оите оаботни и жизнени ус 
довия. А салто за шестмесе
чието за тя.чи пел са запла 
течи над 1611 хиляди дина-

Сгюразумението регулира 
принципите на разпределе
нието според резултатите на 
труда, с което ще се осигу
ри средствата за лични до
ходи и общи потребления 
да бъдат в размер с прино-. 
са на работниците в създа
ването на дохода.

или

С тези и останалите само- 
управителни актове, които 
трябва да бъдат приети, ще 
бъдат утвърдени основите 
и мерилата за оценяване на 
труда въз основа на каче
ството и количеството на 
на работа, а ще се стимули 
ра и рационализаторството 
и други постижения иа тру
дещите се, които оказват 
принос върху увеличението 
на дохода.Ц (Случая не навлизаме в това, дали тези ра

ботници, които сами се разпореждали с автобуси
те е трябвало да бъдат уволнени или не. Но мно
го голям брой от трудещите се не са доволни от 
изхода. Трудовата дисциплина не се спазва, работ 
ното време не се уплътнява и използва цялостно, 
взаимните отношения се влошават. Трудещите смя 
тат, че свободно могат да направят по една греш 
ка. Според тдх, а имат пример зад себе си, колко 
то тя да е голяма и колко отрицателно да влияе 
върху целокупното материално състояние в орга
низацията за един път няма да бъдат доведени 
под отговорност.

В Автотранспортната организация работят око 
ло 160 души. Ако всеки взима от трудовата орга
низация кой колко си иска, няма ли да се поста
ви въпрос: докъде ще стигне тази трудова орга
низация, която', все още дефицитите си погасна 

чрез санационни програми?
Работническият контрол и дисциплинарната 

мисия също така не са дейни.
Работниците живо коментират случая- 
За тдх членовете на работническия съвет не 

са ,подържали” зрелостния си изпит. Или пък 
може би са били на мнение, че е много по-добре 
да „плават по мирни води”, от колкото да се за
яждат” с нарушителите.

Самоунравителните органи; и обществено-поли
тическите организации в тази трудова организа
ция също мълчат.

Ндмат отговор, 1а знаят?* че автобусите не са 
частна собственост. Ако продължи така и ако след 
грешките и пропуските стои въпросителен знак — 
самоуправителните органи са принудени да анали 
^ират Своите, Постъпки и да потърсят себе... И 
още нещо. Ако продължи така не довежда ли се 
под въпрос стабилизацията в тази трудова орга
низация?

В провеждането на тези и 
други цели и задачи, а с то 
ва и с провеждането на де
ло заключенията иа Центра 
л-ния комитет на Съюза на 
югославските 
най-голям принос трябва да 
дадат комунистите с позна 
ването на всички проблеми, 
с раздвижване инициативи и 
активно участие във всички 
разисквани^ и на всички ра
внища.

нара, осъществен доход от 
6236 хиляди динара и чист 

комунисти, доход от 4968 хиляди дина
ра. За лични доходи са да
дени 4337 хиляди динара и 
спестени над 450 хиляди 
дин., разпределени във фон 
да за материално възпроиз 
водство и резерви. За отбе
лязване е, че са заплатени 
превишени лични 
Във
52708 динара по-малко, от 
това колкото е било запла
нирано.

За отбелязване е, че през 
януари — февруари т.г. гол
ям брой работници бяха 
напуснали организацията.
От над 30 работника, 
кото тогава имаше, 
т\лс работят 202 работника. 
Но това не значи, 
ки трудности са и премах
нати.

Макар, че оа
слабости все

ра

Според думите на Иван 
Стойнев, директор на ОСТ 
„Босилеград" това е една 
значителна сума, която от
слабва материалното поло
жение на основната орга- 
низацист и че тези добивъч- 
ни трябва да бъдат в уни
сон с възможностите, а не 
и да бъдат средства за за
богатяване. В бъдеще ори- 
ентировката ни ще бъде в 
Босилеград да формираме 
строителен 
съшият да укрепва, а не 
по обектите в СР Словения 
Да даваме само работна ръ
ка — каза Стойнев.

Естествено, такава една 
замисъл ще бъде от голя
мо значение за целокупния 
стопанскочикономически жи
вот в общината. Всъщност, 
за нея съществуват всички 
нужни условия-

доходи, 
фондовете е ималоТ. П.

ко

кол-
сега

оператив и
че всич

премахнати
митото още
пред трудещите се има тру 
дности, които в най-скоро 
време трябва па бтг>лат 
нтени —• каза Кожп Стоянов 
директор на ООСТ „Изград 
ня"- На първо място квали

ое-

В. Б.
В. Б.
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ОТ СЕДМИЦА ДО СЕДМИЦА

КАДИНЯЧА
В неделя ще бъде открит големият паметник 

на Кадиняча. Този момент ще изразява упование- 
то на нашето и на всички бъдещи поколения Към 
геройския Работнически баталион, към всички ге
рои от 1941, 
десет и четвърта, и пета. И към онези от Кадиня 
ча, от Неретва и Сутйеска, от Похорйе и Козяк, 
от загребските плочници и равнините на Войво- 
дина.

четиридесет и втора, трета, четири-

Към всички, които се бореха и гинеха за 
свободата.

Кадиняча е легенда за героите, потвържде
ние на нашата сила и воля, и на нашата готовно
ст за най-големи жертви за победа на идеалите на 
резолюцията.

Поражение, а така велика победа. Когато го 
ворим за тази красавица над Ужишка република 
и над Титово Ужице днес — ние мислим за вси
чки наши велики битки, за всички велики победи.

Ужишките работници в тези ноемврийски дни 
на 1941 година на Кадиняча защищаваха Тито, гла
вната част на народоосвободителната войска и 
пътя по който се тя движеше към целите на ре
волюцията.

Народът и работниците, също така, на ка- 
динячите навред цз страната ни — от онази ужи- 
шката до днешните, и 1945, и 1948, и 1950, и 1966, 
и 1971, и 1972 правеха същото, което и бойците на 
Работническия баталион — в свое време и по свой 
начин водеха велики битки, защищаваха Тихо и 
придобивките на революцията, доживяваха пора
жения, но преди всичко, радостите на великите 
победи.

Тържествено ще пзлезнем в неделя на Ка
диняча, горди на Работническия баталион 
всички баталиони на нашата революция, 
предвождаше и днес предвожда Тито.

и на 
които

Или на примера на стабили
зацията: технократските

структури налагат на парти 
ята да разглежда нещата 
така, 1цото вътрешните ре 
зерви да се търсят само в 
трудовата дисциплина, ико 
помиите на материали (ма
кар че и това е необходи
мо), а да не се откриват хо 
ризонтите към големите ре 
зерви. които се намират в 
непълното ползване на об
ществените средства за про 

на изводството, несъгласувано 
стта и несвързаността на ча 

в стите в процеса на произ
водството, в празните ходо
ве поради неадекватен план 
н подготвителна работа, на- 
бавката на материали, про
дажбата и подобно.

Съюзът на комунистите 
напусна концепцията на 
„партията- на властта" и след 
последните партийни кон
греси енергично тръгва 
да преодолее и 
„Власт в 
та". Обаче, относително дъл 
гата ориентировка и опира 
не на Съюза на комунисти 
те върху последнически, ог 
носно представителни стру 
ктури, доведе, все пак, тук 
тамо до ^ немаряване на не
посредственото и живо дей- 
ствуване на партията в ра
ботническата класа.

ДЕЛ0ВИТ|0СТ И ПАРТИЙНОСТконцепта 
името на класа-

1ШШШЮШ11ППИЙЩШ11И1ИШ11ИИ—ЛЦЦШШШШТШШ11ШШ11И11ШШШ «ШШШШШШШШШ1)

„режията", онези работни
ци, „които имат време” и 
по време на работата да 
изпълняват политически за
дачи. Една анкета показа, 
чс около 56 на сто от сек
ретарите в основните орга
низации на сдружения труд 
в материалното производ
ство поправо са извън то
зи процес.

ството, за да произвеждат, 
работниците, по пътя 
технологическия процес, 

трябва да се сдружават 
сложим организации на 
сдружения труд и делови 
общности. А за да функци
онира тази делова струк
тура, трябва да съществу
ва сила, която ще поддържа 
това, а тази сила единстве
но е Съюзът на комунисти 
те. При това се забравя, не 
производственият процес 

функционира и в другите си 
стсми, а чс Съюзът на ко 
муиистите и работническа
та класа на Югославия нма-г 
много по-широка революци 
отша задача. 
св7>рзваие па оргатгизацтште 
на СК в трудовите и слож
ните организации и т. и. по 
сочи Едвард Кардел пред 
Единадесетия конгрес, по 
тази логика би било изгра
дено до най-жругшште въз- 
производствени цялости и 
до банките, а „Съюзът на 
комунистите не би бил иде 
ината моторна сила на ре
волюцията, но придатък на 
тохдокрацията".

ководства и техния ъгъл 11а 
наблюдение, които ло-раду 
шио би ги видели само ка 
то изпълнители на своите 
искания, отколкото да бъ- 

объриати към 
действуваме

Безспорно е, че СъюЗът 
ако ис-

тголити- 
меж

дат
ческото 
ду работниците вт,в всич
ки облици на тяхната класо
ва и самоуправителна орга 

Съставът на 
организации,

на комунистите 
ка да извърши своята 
торическа мисия — трябва 

освободи от такива 
опирания и влияния. Всяка 
първична организация тряб 
ва да изгради собствена по 
зиция и собствена отговор- 

където жи

ис

да се
низираиост. 
партийните 
в които често — и в произ
водствените организации са 
повече членовете от т. нар. 
С7,вместил служби, вероят
но допринася за заздравява 
не съюза между ръководст 
вата на партийните органи 
зации и деловите органи и 
за внасяне на техиократски 
менталитет в партийната 
дейност. Това може да се 

ис едно сведе-

Деловите оргатт имат 
свое място в производство
то, имат свои задачи. Зада 
чнте на щ^рвичиата органи 
зацид на Съюза на комунис 
тите в основната организа
ция на сдружения труд, а

Влиянието на деловите ор 
гами В7,рху партийната ор 
гаиизация в последно вре- 
7ле особено се посочва в 
разискванията за партийно
то организиране иа равни
щето на сложните органи
зации на сдружения труд, 
а и в провеждане политика 
та иа стабилизацията. В 
П7>рвия случай трудно се иа 
пуска фикс-идеята, чс зара
ди това, че няма вече стег
нати партийни Рт>ководства 
на В7,рха иа сложната ор- 

сдружения

пост в средата, 
вее и действува (в органи
зацията на сдружения труд, 
местната общност, институ
цията, дл,ржавния орган) за 
изграждане и провеждане 
на партийната политика. 
Под свбствена позиция и 

отговорност под

Вертикалното и по-широко, съществено са 
по-штакви. Затова първич
ната организация трябва 
енерпнпго да действува сред 
работшщнте и с работници 
те, та класата да се освобо 
ди от чувството на подмине 
пост и безсилие, в които че 
сто ст задържат тесните въз 
гледи н тесните 
между които сигурно 
дат « онези, за които гово 
рихме.

собствена 
разбираме не да бъде пи
то удължена Ръка на от
делни техиократски делови 
Ръководства, пито сведена 
на изпълнител на директиви 

на Съю-

илюстрира 
ние. Например,

факт е, че в секретари а 
на първичните органи 

СК на Хърватско

положите
лен
тите
зации на 
има 35,4 на сто работници, 

е повече от процента

гшизация иа
трудовата орга- 

партията ще „за-
труд или 
иизация, 
губи", относно ще стаите пред 

на „частичните 
„съвместните" це

на ръководствата 
за иа комунистите.

интереси, 
спакоето

им в Съюза иа комунисти
те. Но, а вярваме, че С7,сто 
янието не е по-ипакво и в 
другите среди, за секретари 
често се избират хора от

сгавител 
вместо иа 
ли. Набляга се иа това, че 
основното е —

наЕдин брой организации 
Съюза на комунистите, 
съжаление, е повече 
функция на онези делови ръ

за
ВЪВ производ-



е Комунист жаяие по страни" предимно 
затруДОя®^ онези, които 
искат да иъРВД* напред. Х1о 
голямата бдителност, както 
и помощ на тази „страна" 
е и необходима и винаги до 
бпе дошла. Трудовите хора 
и ИМР но най-добъР начин 

че чрез самофи- 
подкрена ш

САМОСТОЯТЕЛНОСТТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ «Л

КРАЧКА ПРЕД ПРОИЗВОДСТВОТО
доказват, 
лансиране и
собствените творчески сили 
могат успешно да се спече 

отделните фази в бит-
технолицензи,

— Научен инстиМИЛОСЛАВ РАЙКОВИЧ купените знания- 
мотори в Ракопица.Как собствената памет да стп.ш надмощна над 

ЛтГ^Д=Гр^а«=е цехове.
лят
ката за технологическа еман 
пипания^ но вижда се също 
така, че на определена сте- 

в технологическия

назависиВ условията на 
мост на множество „точки 
в вашата стопанска система 
от външните деятели, осъ
ществяването на технологи
ческата еманципация от оо-

внимание, поеве- оа а «» 
добрата неведом- -Ь р^мяна па технология- 

хора. ту» -ехиическата помощ, Де
лонието иа технологачески- 
те работи V нас. Собствена 
та технология трябва да се 
развива в рамките иа един
ния югославски пазар, вся- 
къдс къдсто е възможно, а 
особено между едаороддате

■напей
лредък това не е и не мо
же да бъде достатъчно.

Досегашният опит указва 
и на други проблеми, какви 
то са разните 
и законни „пречки" при на 
бавката 
твъРДе изразената флукту- 
ация на младите кадри-спе- 
циалисти, като последица на 

обществена 
верификация на научната и 
изследователска работа, или 
въпросът за оценяването на 
творческата работа и ней- 
ниа действителен участвуве 
личението на производител
ността и създаването на до
хода. Особено тревожи оти
ването на кадрите-специали
сти и това /когато са в зе
нита на творческите си въз 
можности. Не трябва отдел 
но да се подчертава, че удар 
ните дълготрайни изследва
ния подразбират най-висша

етап на бор- чителното 
тено иа
лост па трудовите 
впрочем, на 
сеца се правят 
конкретното приложение иа 

между всички

В настоящия
ба за собствена технология 
ИМР разполага с по-модерен 

институт за изпитва 
изследване иа мотори 

при изработката
Хази иау договорите

ООСГ за стриктното свидел 
съотношението

инвестициите и въз-

щестеено-икии.омическо и. 
АА^ттическо отшюшице е

всеки три мс- 
анализи занаучен 

не и . митническизадача. тха 
самоегвояААрВОС АСААииННа 

телнолошчесАсата 
лост ААужна предпоставка е 

и постоянно
и возила 
на прототшюве. 
чно-изследователска едшш- 

сдружеашя труд Ра

съоръжения,на
съществуването
разшпие на 
научно-изследователска

трудовите оргаиизсЕ- 
самостоЦ-

органнзнрапа
деи

иатиране 
между 
ложеиитс задачи.

В Индустрията на мотори, 
базичеи обект на белградско 
•го стопанство, с оптимизъм 
се гледа на ио-иататъшпа 
афирмация на създаване на 
технологическа самостоятел

на науката и изследо-

ца на
боти в състав на спомената
та основна организация иа 
сдружения труд „Инжене
ринг”. Тук работят 48 ра
ботници от всички квалифи 
кациошли профили, а дейно 
стта иа Института иай-про 

може да се опише като 
физическа реализация 
проекта на бюрото за кон
струкции. относно като не 
посредствено оказване усл\ - 
ги в проверката и изпитва- 

качеството

трудови организации.
я е реална и осъшес- 
Изглежда, за съжале

несъответнатаност в
технологическата 
ност и нейното включване в 
производствения процес, 

оа ошпа и резултатите в 
собствен техноло 

лик на индустрия’1^ 
Таковица оееед

ва иде
твима.
ние, че още сме далече ог 
това стратегически важно и 
икономически нужно сътру
дничество. Едвам ли съше- 

и минимум воля за

бороата за 
шчески сто

ИЛна мотори в 
вахме неотдавна с директо- 

наи-младата основна
ност,
вагелската работа въР*У гс" 
пералната линия иа укрепва 

основа на

ствува
I ю-целесъобръзки облици на 
икономическо и технологи
ческо свързване. Качеството 
и навременността иа услуги 
те на едните най-често за- 

обстоятелството,

ра на
организация па сдружения 

„шокенерингинж. 
Навловнч и с чле 

на специализирания 
институт 

инж. Ьогдан 
и висококвали-

ие материалната 
сдружения труд увеличение 
иа производители-оста и ико 
мическата стабилизация.

С особено удоволствие се 
че всички прототи

труд 
Светолик на новането

та конструкция, нейната ..по 
ш'е добност" на пазара, както и 

ь завоюване ва нови ироив 
ведагшя, оораоотката на Д»н 
ните и информационната си

новете
технологически отвиси

има ли деловият партньор 
ясно определена политика 
на развитието или не.

Обществените и законните 
норми, пък със своето „ДъР

управителя 
селинович 
фицирания механик йцо Фа- 
йст-

изтъква,
иове на изработените тук 
части са „в употреба", чева 
дело се реализира освоява- 
нето на нови произведения, 
че главната продукция е за-
снована на домашна техно- ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
логия. Постигнати са кру
пни успехи в освобаждане- 
то от зависимостта от ли
цензи, в обработката и раз 
мяната на информации с по 
добий фабрични и самостоя 
телни институти, съшо и с 

институции.
Институтът е съоръжен с 
най-съвременни технически 
средства, мерни инструмен
ти (като в телеметрията, ла- 
серовите лъчи), със специ
ални уреди за изпитване, 
стаи (да спомнем единстве
ната у нас „глава” — комо- 
ра за изпитване на мотори комунистите? 
за возила). — Новите облици на дей

Успоредно с това са създа ност в Съюза на комунис- 
дени и по-благоприятни усло тите допринесоха за по-съ- 
вия за изобретателството, държатели а и качествена ра 
Фрайст и Веселинович са бота на първичните органи- 
тазгодишни лауреати на зации на СК. Сигурно е, че 
традиционната награда на новият начин на работа е 
Стопанската камара на Бел донесъл и определени про- 
град. Проточната вихорна блеми, поне сега в начало- 
комора с терморегулационни т0 Но, във всеки случай 
придатъци — така се нари- предностите са многоброй- 
ча тяхното изобретение — ни. Впрочем и до статутар 
намалява токсичността и ните изменения е дошло по 
пушенето на мотора с 60-70 искане на самите комунис- 
на сто, значетелно намалява 
изразходването на гориво, а 
мощността на мотора увели 
чава 10 на сто. Заради това, 
а съш° и заради изобрете
нието иа специална смета-

степен «а знания, опит и ин 
венция.схема.

хази „фабрична лаборато
рия' в процеса иа сдружа 

основни
1АО-

БУНТ СРЕЩУ ВНЕСЕНОТО 
ЗНАНИЕ ьането иа вса1Чки 

организации наи-Д°°Ре
съвременното ошошеБитката за иадмощие иа 

собствената памет над ку
пените знания, РАБ1ТА СВЪРЗАНА С ТЕМАказва

ние «а знанията и производ 
тяхната по-широканапътстви- 

и какво трябва и мо 
работи, за по-доб 

технологическо утре,

ството,
свързаност с най-същсстве- 
ните икономически и поли
тически цели.

комплексът иа трудовите факултетските 
задачи на института е под 
чинен па изискванията за 
качественото и количесгвс- 

увеличение на иродукди 
ята и производствените пог- 
реои на 
сдружения 
шуШ тясно

(.ИМТ, 1АМ-, „пкарус ,
„омай' и др.}. Отделно вии 
мание се посвещава на раз 
войните или дълготрайните 
изследвания, на „локомотива 
та" на процеса на изграж
дане и обезпечаване постоя 
нен ръст на технологическа 
та самостоятелност, защо- 
то, както заяви инж. Весе
линович, научноизследова
телската работа и съ-ответ 
ната технология трябва да

ята що 
же да се МЙОДРАГ ПОПОВИЧ добавя ДРАГИСЛАВ ШУЧУ 

РОВИЧ, секретар на първи 
чната организация в фабри 
ката за машини „Морава".

Съвещанията на комунис
тите в Комбинат „Костолац” 
имат тематичен характер. 
Нямат изпълнителен орган, 
нито постоянни комисии. 
На събранията се обсъж
дат въпросите, раздвижени 
от първичните организа
ции на СК но не се прие-

рото
в този промишлен колектив 
с изключително стопанско 
значение и с над пет хиляди 
работници, започнали много 
по-рано от както обществе 
ните общности, субективни 
те политически сили казали 
думата си и формулирали 
конкретните 
обходимост от 
ска самостоятелност.

Започнало се със скромни 
амбиции, в още по-скромни 
условия. Но с ясно опреде 
лена наоока за създаване 
на собствената изследовател 
ска база, с истинско жела
ние да се отприщят соб
ствените творчески сили. 
Бунтът срещу внесената па 
мет от началато се манифе
стирал чрез по-дребни ин 
тервенции, след това се наб 
лягало на замяна иа ключо 
вите части на производство

В промишлено-енергийния 
комбинат „Костолац” има де 
сет първични партийни ор 
ганизацгш, а всеки трети^ра 
ботник е член на СК. Как 
в такива условия секретари
те на организациите сътру 
дничат и какво ново донесе 
формираното съвещание на

но
организациите на 

труд, с коггго 
сътрудничиискания за не 

технологиче

мат решения, а препоръки. 
Ако същите 
ствено притети, 
силата на решения, 
щанията 
делегати, но първичните ор 
ганизацгш ги избират 
висимост от

бъдат един-
получават 

Съве-
нямат постоянни

в за
ивъпросите 

темите, които се обсъждат. 
По такъв начин този облик 
на работа и организиране 
допринася за по-голяма ко
ординация в работата.

една крачка предвървят
производството, за да 
създават необходимите ус
ловия за по-пълно, по-стабил 
но и по-акумулативно сто
панисване.

се
то, за да стане днес напъл
но овладяна изработката, 
производството и пласмента 
на собствена конструкция-

Тежненията към възмож
но хю-пълна технологичес
ка самостоятелност никак 
не са в разрез със сътруд
ничеството с довчерашния 
главен чуждестранен парт
ньор. Напротив, резултират 
от по-съдържателното и по- 
широкото сътрудничество, 
обаче със съществено про
менено отношение и пози
ция на нашия производител 
II Във форма, КОяТО в по- 
висша степен удовлетворява 
нашите икономически и пра 
вни интереси.

Затова ИМР продава на 
продавача лицензи, като и 
на други реномирани евро
пейски производители на 
мотори и моторни возила 
мотори собствена конструк 
ция и монтаж... Това най- 
обективно потвърждава об 
осковаността от търсене мя 
сто под слънцето за соб
ствената памет и творчество 
и свидетелствува едновремен 
но за постигнатата степен 
на технологическото разви 
тие.

ти, поради влиянието на „не 
статутарния център" 
ху работата на първичните 
организации, заяви секретар 
ят на първичната организа 
ция открит откоп „Косто
лац", МИЛАН НИКОЛИЧ.

въР- Трябвало би да създадем 
още някои форми на рабо
та, заявява МИЛАН НИКО
ЛИЧ. — Например, трябва 
ло би да се свържат първи 
чните организации според 
производствените цялости, 
защото се занимават с подо 
бии проблеми. Да кажем, 
рудниците и термоелектро 
централите създават 
местен приход. Затова пър
вичните организации от та 
зи област би трябвало да 
разискват за своите пробле 
ми и търсят решения- По 
такъв начин не бихме об
ременявали другите, а съв 
местните въпроси от инте
рес за целия Комбинат от 
делно бихме решавали.

Тук в Комбината във вся 
ка първична организация 
на СК ООСТ са формирани 
и активи на СК към работ 
ническите съвети, делегаци 
ите. Съюза на социалистиче 
ската младеж, Синдиката,
спортното
турно-художественото 
жество и другите организа
ции, с цел да се развива 
по-богата активност.

ПОДКРЕПА НА 
ИЗСЛЕДВАНИЯТА чна машина, която цялото 

парциално 
уравнение решава за части
ца от секундата — те заслу 
жават да се споменат.

Институтът, който се раз 
вива в недрата на фабрични 
те цехове, има многобройни 
предимства, 
най-изгодни условия за ма
ксимална рационализация в 
ползване на наличните ка
пацитети и развитието 
собствените ресурси на из
следването, за големи иконо 
мити в размяна на технологи 
ческия излишек, за по-непо 
средствено 
между науката и сдруже
ния труд и, на тази основа, 
за по-комплексно свързване 
на „отрасловите" и другите 
трудови организации.

деференциално
Трудещите се в производ

ствените цехове охотно при 
емат укрепналото от досе 
гашните резултати убежде
ние, относно новите проекти 
и развойни инициативи. Да 
илюстрираме това твърде 
важно отношение с най-пре 
сния пример. Само изработ 
ката на прототипа на бързо 
ходен дизел-мотор С—5, чи- 
ето производство в серии, 
според предвижданията, тРя 
бва да почне през 1981 годи 
на струва 10 милиарда дина 
ра. Този проект работници 
те приеха в интерес на по
нататъшното развитие, 
цел да се обезпечи сетнеш 
ното високо равнище на 
производството, а с това и 
за по-равноправното поло
жение на пазара. Към так
ова отношение — подчерта
ва директорът на „Инжине 
ринг" Павлович — съшестве 
но допринася именно изклю

В работата на първичните 
организации на -СК не 
стигна до големи промени, 
изтъква секретарят на пър
вичната организация на СК
открит откоп „Чирнковац" 
АЛОЙЗ ЮРКОВИЧ. — Оне
зи първични 
които и преди работеха без 
чакане на „директиви" 
страна.

се

СъВ-

Създават се
организации,

отна продължиха успе 
шната си дейност. С према 
хването на конференцията 
почти нищо не изгубихме, 
а много получи 
на работата. В

качествотосътрудничество самата под
готовка на съвещанията уча 
ствуват хора, които 
ват определени проблеми, 
а при избирането 
ти водихме сметка 
Сега сме повече свързани, 
имаме по-често

с
позна-

на делега 
за това.

ДОМАШНИТЕ
НЕЛОГИЧНОСТИ

дружество, кул- 
дру-договори ме

жду секретарите на първич 
организации на СК, 

сътрудничество—
Според мнението 

шите събеседници.
нитена на- 

големи по-тясно



Комунист 3книги
ПРИЕМАНЕТО В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

РЕВОЛЮЦИЯТА 

И НЕЙНАТА 

ЗАЩИТА

РАЗЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
Още си спомняме за данните от края на 

миналата година: една трета 
низацкщ на СК на С^рбид не 
членове, в повече от две хиляди ООСТ 
общности и 1266 села

сността на мерките, които се 
предприемат.

Част от този „пресен” о-
от първичните орга- 

са приемали нови 
и трудови 

не е имало първични орга
низации на СК, а почти 160 хиляди комунисти са 
действували в първични 
членове. Дали междувременно нещо 
нило?

пит бе изнесена на неотда- 
вашното съвещание в АЦК- 
на СКС с излълнитешште 
секретари на Съюза на ко
муниста е в оошшште н ре
гионите. ХУШо^ИНа от тЯх нс 
намериха оправдание за ела 
оите резултати в приемане
то, осооено в индустриални 
те, подчертало раоотяически 
среди, където съществуват

* Обрен Джорджевич: „За 
щита на революцията", Ин-

организации с пад сто 
се е промените революционни сили Та 

ка вътре в партията 
развивали нормите 
защитата
първите организирани "обли 
ци на самозащитата. Пора
ди тези причини в навече
рието
войната в организациите 
КЖП почти

са сестигух за политически студи 
и ФГН, Белград 1979

В неотдавна публикувана
та книга „Защита на рево
люцията” д-р Обрен Джор
джевич разглежда създава
нето и развитието на служ
бата на сигурността в На- 
родоосвободителната война. 
Така у нас за пръв пъг 
студиозно е обработена до
сега

на само- 
и установявани С пристигналите междувре

менно сведения, и за които 
тези дни се разисква в Съю 
за на комунистите на Сър 

на бия, не можем да бъдем до 
на волни. През първите

месеци на тази година са 
приети 29 500 нови 
което ведно е и най-малкият 
прилив на нови сили в Съ- 

разузнавателш! к>за на комунистите 
които с помощта последните пет години. Ед

на колаборационистпте ор- вам една четвърта от ново- 
ганизират тотален шпионаж приетите съчиняват работни- 
в Югославия, Джорджевич ци, а почти незаначителеи е 
най-вече се занимава с изу- процентът (6,7) на селско- 
чаването на начина за про- стопански труженици меж- 
тивопоставяне на тази дей- ДУ новите членове на СК. 
ност на фашистите. Вижда- Охрабрява, обаче, обстоятел 
ме, че яацистите твърде об- ството че нарасналото дове- 
лшелено и специално са рие, което през последните 
школували своите агенти, години се отдава на жените, 
които са вмъквали в движе и нататък дава плодове — 
нието и виждаме, че Кому- в редовете на Съюза на ко- 
нистическата партия с съз- мунистите през половината 
давала свои органи на ои- на тази година се включиха 
гурността. В тази малко из- почти 11 хиляДи жени. Ме- 
вестна война израстват на ждувременно са формирани 
шите организации на сигу- и нови хиляди първични 
рността. организации на СК, което

Те не са създавани само до известна степен смекчава 
зарад защита от провокато- неблагоприятното впечатле- 
рите, тяхната задача е мно ние след споменатите сведе

ния за приемането и органи 
зирането на х-ъюза на кому 
пистите.

След щас са конгресите, 
заседанието на Председател
ството на ДК на ихч. на Сър 
бия и множество други засе 
дамия, ага които наистина 
подробно е разисквано за 
политиката на приемането, 

през проблемите и акцията, коя
то трябва да се води. Много 
от казаните неща, очевидно, 
още не са пуснали корени 
във всекидневната практи
ка, което ясно говори за 
необходимостта от значите
лна промяна на стила на па 
.митическите договори — без 
повтаряне на разискванията 
за известни проблеми, но че 
сто да се проверява как се 
провежда договореното. Въз 
можности за това съществу 
ват вече днес. Голям брой 
партийни работни групи, ко 
ито наблюдават и помагат 
работата на множество об
щински и първични органи 
зации на СК, сигурно е до
принесло и за по-пълно съб 
людаване причините на та
кова състояние и за ефика-

КАК ВРАНСКА „КОЩАНА” ПРЕБРОДиГкРИЗАТА

възможности, но не се из
ползват.на избухването Ь нещо по-остра 
форма е спомената отговор
ността на общинските коми 
тети, които с недостатъчна 
отговорност и сериозност — 
въпреки зачестилите преду
преждения — пристъпват 
към тези задачи. Книгата на 
сътрудничеството обикнове
но се свежда на една буква: 
на един член от общинския 
политически актив, който в 
зависимост от времето и на
клонността .държи връзка” 
с отделни първични органи 
зации, което очевидно не е 
достатъчно.

В голям брой среди не се 
води евиденция на кандида
тите, което От политиката 
па приемането отнема еле- 
ментта на организираност и 
спомага на кампанийната ра 
бота. Това особено е забеля 
зано в училищата, к-ьдето 
обикновено се приема в две 
вълни
края на учебната година.

шести не е имало
полицейски провали.

Ка-ро представя 
рано действуването на фа 
шистките 
служби.

членове,
документи

малко изучаваната 
страна на нашата револю
ция — нейната самозащита.

Въз основа на анализ на 
историческите 
архивни материали, полити
чески решения и документи, 
както и въз основа на ин 
тервюта на непосредствени 
участници в историческите 
събития от 1941 до 1946 го
дина, Джорджевич цялостно 
реконструира създаването и 
развитието на тази служба 
в сложните условия за рабо 
та на Югославската комуни
стическа партия и СКОК) 
преди и в течение на сама
та война. При това той не 
е останал на хронологиче
ско редуване на данните, но 
успешно е проникнал в са
мата същност ца обществе 
ните отношения, от които 
е произтичала и в чиито 
недра се е развивала тази 
специализирана организация 
която от началото съчиня
ват две формално отделени 
в основата органически свъ 
рзани цялости: комунисти
те, чилто задача е изключи
телно сигурността на пар
тията и революцията и по
знатите и непознатите чи-

източиици,

в началото и на

М. К.го по-широка. Например, 
първите борби на партизан 
ските части с окупаторите 
указват на щабовете и ко- 
мандуванията на партизан
ските сили указват, че ръко 
ьъДенето на партизанската 
оироа изисква предходно 
опознаване на противника, 
неговите сили и въоръже
ние. Поради тези причини, 
след съвещанието в Столл- 

слящи се и симпатизьори на це на го и гб септември хуч 1 
редовните си партийни, ре- година, се пристъпва към 
волюционни и граждански създаване на отделни елеци 
работи са извършвали и за ални организации на разуз- 
дачи от областта на сигурно навателната служба в парти 
стта и разузнаването. занските части. Сетне се при

В отдела за самозащитата стъпва към създаване 
в Комунистическата партия териториална разузнавател- 
и Съюза на югославската на служба, постеиено с раз 
комунистическа младеж, ко- палваме на войната Тя се 
ято по време на монархофа трансформира в служба на 
шистката диктатура е съзна сигурността, 
вал ЦК на.ЮКП, читателят, В книгата авторът анали 
покрай другото, се запозна- зира възникването аха паши- 
ва с твърде интересния и те разузнавателни служби 

непознат (.времето и мястото), тяхно
то териториално организира 
не, работата та разузнава
телните органи, източниците 
на разузнавателните сведе
ния и предмета на разузна
вателната работа. По такъв 
начин пред нас е закръглен 
анализ, в който пито за мо
мент не се изпуска от пред 
вид, че партията със своята 
политическа работа, освен 
другото, е изграждала и ши 
рок масов фронт на само- 

правилата на конспирация защитата, в който се иами- 
и изостряваие на дисцххшш рат всички организирани ча 
ната и отговорността в орга ори на движението и числя- 

комунистите са щите се към тях. Посочвай 
ки на обстоятелството, че 

чесго работи за

Цената на една заблуда
Милентие Вуксаиович къонели, защо по-рано не 

са видели, защо не са реаги 
рали и, въооще, къде са ои 
ли — това те нац-дооре зна

работниците „покриват” 
и половина лшлиарда загу
би. подоорени са трудовите 
условия както и качеството 
на продукцията. От 1 гии ди
нара средният личен доход 
дишалата година се увели
чил на 4 300 динара, оа ре
конструкция 
биват вложени около 
ридесет

пет
Ако се поведе какъвто п 

да ошю разговор във иран
ската ооувна фаорика „ххо- 
щаяа ', раоотшщате не от
минават темата за неотдав
нашната криза, в кояю се 
Ояха озовали. Пънрекн че 
е в човешката природа ло
шите раооти възможно по- 
скоро да се заорават, между 

иа членовете на този колектив 
и комунистите, те още дълго 
ще се помият- Застоят в 
производството и всичко, 
произтекло от това, днес сс 
взима като опит къде все 
може да се стигне, ако орга 
низацията на Съюза на ко 
мунистите и хзсички деяте
ли иа самоуххравлехшето ос
танат иа страна, ако поза
бравят ежедневната актив
ност, изпадат в самозадовол 
егво и стахишрат.

Дохсато работниците жи
вееха с илюзията, че тяхна
та фабршеа добре работи и 
стопанисва, защото сляпо 
вярваха па ръководптехшто, 
дълховете на този хеолехетххв 
— както казват днес — „ле 
гнали" иа тяхната тек.ухца 
сметхса. Обущата, които из 
раб отвали били лошо каче
ство и, естествено, имали 
все по-малко купувачи. За
лежалите стоки наскоро до 
стигнали по-висока сума. Та 
ка, шестмесечната продухе- 
ция иа стоките се намерила

ЯТ.
Първхх, да кажем, сепна

ли се комунистите. Проведе 
ни са съорания, иа конто 
бил поставен само един въп 
рос: има ли между нас идхео 
го, хеоито не е готов да тръ 
1тхе в акция? Отпаднал само 
един. Със становището да 
се разчисти и разоистри по
ложението се съгласил целхА 
ят колектив.

Но, съвсем ясахо било, че 
от прехеалено звучни стра
сти и „осъждания" хха поло
жението ияма полза. Ето за 
иго трябвало да се предпри 
емат кошеретии мерки. Сме 
ияват ръководството, подо
брява се организацията на 
работата и дисциплината, 
привлечени са специашхсти 
в колектива. Едно от първи
те решения било, за сметхса 
на работниците да се Ш1солу 
ват двадесет- инженери за 
обувната промишленост. Ак
цията ага комунистите, вече 
от пръвата крачка, дала съ
всем очевидни резултата. 
Пристигнали нови асадрп, 
значително се подобрява 
процесът иа производството, 
за пръв път ое прилага дей 
ствителното въ31гагра>хсд ава
нс на работниците според 
резултатите на труда. Какъв 
бил елаиът и желанието да 
се подобри и измешх състоя 
нието в колектива потвърж
давах многобройните удшш- 
телхш примери и пожертво
вания иа хората в този ко
лектив. Някои молели да се 
върнат в Съюза на комуни
стите, защото видели шанс 
за своята то-голяма актив
ност и принос в борбата за 
преодоляване на отсеритите 
слабости.

Положеашето се изменило 
из основи. От овоя доход

на цеховете 
чети- 

динара, 
овучи почти невероятно, оба 
че ,ДСощана” точно по вре
мето когато й било най-тру 
дно, открива цех в Сурдули 
ца, където работят сто рабо
тници. Това е, да припом
ним, и първото отваряне на 
Враня към съседните об
щини.

Като били успехшю реше- 
ни основните проблеми, тръ
гнало се напред. Изпитват 
се вътрешните резерви. Та
ка само в работното време 
и материалите през послед
ните години били икономи-

милиона

засега по-широко 
документ — Правила на кол 
слирацията. Сега става още 
по-ясно как нашите револю 
ционни сили са успявали да 
се спасяват от преследване 
то и унищожаването. С го
ляма систематичххост и гри
жа са изграждани нормите 
на поведение в партията с 
цел да се запази собствената 
структура и организираното 
водене на политическата бо
рба. Покрай утвърждаване

сани почти шест лшлиона 
динара. Освен това, иконо
мисани са 23 хиляди квадра 
тни метра кожа, 14 хиляди 
квадратни метра 
и т. н. Обаче, комунистите 
заедно с останалите трудови 
хора считат, че всички ре
зерви още ни далече не са 
изчерпани.

подплата

Бурята е минала. Сега се 
мисли за утрешния ден, за 
по-дълъг срок. Основното е, 
че колективът знае какво 
иска и че това съзнание е | 
толкова по-важно, че тего- 
тата от предишните заблуди 
и сега с горчевина всички 
чувствуват. Главната им цел 
е: по-плътно използваме на 
съществуващите капаците
ти. Но онова, което няма 
да забравят и което им слу 
жи като предупреждение 
ннто за мемент не смеят да 
се уешгят дх немо гледат как 
фабриката тихо се хлъзга 
към неизвеоиостта.

иизациите,
ангажирани и на откриване 
агенти и провокатори в 
партията. Централният ко
митет, три години преди из 
бухваме на войната, специа
лно се ангажирал на разви
тието и укрепването на си
гурността. С откритите на
мерения, цели и методи хха 
работа на политическата по
лиция нащиисшето партийно обръща вниманието ни

запознавало нейната класова съшнос'1'-
В този случай работиичес- да се направят птурвите кра
ката класа създава свои оР чки. Организацията ига Съю- 
ганизации и органи за своя за на комунистите едвалх

тогава започва 
да се ангажира. Защо со за

народът
партизанската разузиавател- 
иа организация, авторът но в — складовете. Освен това, 
сочва и аха правата същност работниците почувствували, 
и сила на „защитата иа рс- че нещо не е в ред когато 
волюЦИЯта". Възприемайки видя ли, че касиерите често 
становището, че и службата обикалят праговете аха бал
на сигурността с инструмент ките и че и(яма пари. 
на политическата борба, той

Натрупали се толкова ло
ши работа, че трудно било

на
Ръководство
Ръководствата и организа
циите и по този начин с ус
пех ангажирало в делото 
по самозащитата целокуп- та защита.
ния състав на оргахшзира-

по-серпозло
И. Р.
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ЖИВЕЕЖИВЕШЕ И ЩЕ 

В НАС
МОМЕНТИ ЗА ИСТОРИЯТА

и девети ноември е. Утро... 
Времето начаса спря: часът 
е шест.

лчомащншше са заедно. С 
коменданта, лшдрии АЖУР° 
вич боикалят терена, по
леден договор през заемане 
на позицията, па десшхя 
флаг, под къщите па леки- 
411, ШС Оъдат ФУР1К1ДЛОШ- 
те. тхншаннсо-ооущарската 
чета държи пътя# «а АР у 
гия завои от кршюлечсща- 
та лента, която се 
към Заглавац. Тъкачите са 
на левия фланг, към Къщи 
те на Ракичи.

мисъг е седем, хюдаолше 
то на хчхуцшя^а заема х«
оотничеекияг оатальин. ч/ур
наджшпе, ххишачнхе, 1‘ъ^а 
чите, ризвшн в схрелкоъа 
лшшд, очакват последния 
оон. пад тях, във вгорил 
стрелкови строи, иосавци н 
орашяшх. л над всичките, 
на нревоя партизански топ, 
дево от пътя. край старата 
череша.

студът стяга, сняг покрил 
смързаналата се земя, зъз
нат от студ бойците. студе 
но е, а 01'ън не смее да ее 
кладе, да не се открие но 
зицията. папрежеш!ето ра 
сте от трен на трен. ьойдн 
те заемат позицията, изои- 
рат по-изгодни места, стру 
ва им се, едно оце Оьде по- 
добро от другото.

Как бавно текат минути
те на тази негостолюбива 
ветровитост, на негостолю 
бива Кадиняча, тази сутрин 
покрита и със оняг. Всички 
погледи са отправени до 
пу, към Заглавац. От там ще 
удари врагът.

V. х о>1И ]»1МчСхИЛОЙП 1
Още малко, па ще изтече 

този за Ьахазви се колона на завоя- и осмият час от 
талиоиа съдбоносен деи, ко 

Зшлавец се иояви- 
Първата гру-

Гхо^хсзна а оанрнхе, през 
иго извивамкн се си проои- 
Ва иътя КЪМ паииа .оаила.

НОслш рицела,
гато ог
ха немците.

велисопедисти, движеи* 
полека стрижеха съо

хлзи печер, 
колоната се свързваше от на: д. Йеркович, пред тръгване на Кадипячаки со

зарядите ои околността 
пътя- За тях, мотоцшашети. 
11о-въ<>ръже1Ш и но-застра
шителни от пърдите. Обс
трелват леки и ръмжат теж 
ки картечници. От Заглавец, 

змия се извива лехот 
гер-

М. Кушич имрътва тишина, съединява
ше я важността на задача
та, крепеше решеносгга ра- 
оотлическа да

иа

джобен часовник. Под него 
била ръчка от 
бомба и счупен патрон.

едцн след друг. Последната 
мисъл, отправена към род- 

у жишкат а рои у- 
ранс-

германсказащищават 
свое хо у жп-родния град,

сввята у жшнка, иартп- 
рабошическа рспу

пия град, 
илика, 
ните:

качваце, < смеисдвада, 
няма да минат, 

иосавци водят оитка из 
хълма с обхващащите коло
ни... Загива (Комисарят ли но 
савски отряд бора Марко- 
вич. ходдът с замълдшал. хда- 
дат бойците, гинат картеча 
рито, загиналия замества по 
аюшпшсът му, няма вече 
кой да замества. . . Загина 
Аидрия. . . И Душан Иерко

Един от онези, който оце- 
яел на Кадиняча, и с тъга

занска. 
одшка.

а тя, Републиката, брани 
телите
най-предни ге позиции изпра- 
ща. Кипеж край Любовпя- 
Знаеше се: тежка борба се 
води, но едвам по-кьоно се 
узна: пострадала Златибор 
ска чета. На Буковик сра
жения: Непрестанни, кърва 

безпощадни. Но, силата 
секва. Кадиняча се открива.

Зад батальона остана Во- 
луяЧ. Пазеха и Граб. Сту
дената ноемврийска вечер 
и негостолюбивата, винаги 
ветровита, Кадиняча шибна 
ха колоната, 
тръхна и зае превод, реше 
на да изтрае: напук на сухо 
мразицата, студенината, вРа 
га, който се доближава, но 
не смее да мине.

Работническият батальон, 
почти е преполовен. Но е 
сърцат, храбър и готов на 
всичко. Водят го команди
рите Андрия Джурович, ко 
мендант на Работническия 
батальон и Душан Йерко
вич, комендант на Ужиш 
кия партизански отряд. 
Металик и учител, работ
ник и интелектуалец. В ре
волюцията са едно, водени 
от единството на идеята и 
целта. Комунисти са. И Ра
ботническият батальон, по- 
савци и орашяни които, из 
пъчиха гърди на Кадиняча, 
бяха Югославия по състав, 
по тежнения-

като
на колона. Пристигат 
майските извидпнци п коло и гордост разказва за нея, 

е и Милан Босилчич, парти 
занският артилерист: „Щом 
дойде до стълкновението от 
топа с бърз огън разпалих 
/ле по челото на колоната. 
В германската колона наета 
па метеж. Войниците бяга
ха по пътя- Но германците 
се бързо осъзнаха и среди- 
ха и с .миномети започнаха 
да стрелят топа. Мините пре 
литаха над превод и падаха 
зад нас. Радован Аядрич от 
Добрун, роден във Веле-ро 
в0 край Вишеград, работе- 

Лайковац.

свои на бента на
вата.

четите мълчат. Нарежда
нето: докато не гръмне то
път, или не се чуе изстрел 
от командното място, никой 
не смее да стреля- Комен
дантът Йеркович искаше да 
пусне врага възможно по- 
близко, и да се стреля иа- 
емгурно.

Пълзи германската коло
на. И когато се намери ме 
жду два завод, отекна ек
сплозия, 
тилерист, 
без прицелни инструменти, 
целейки през цевта, улучи 
със снаряд по средата на 
колоната. Подножието иа 
Кадиняча едкаш се запали. 
Пушечният огън и на три 
те леки и една тежка кар
течница, ураганен, заби 
слух на немците. Челото 
се стъписа, започна да бд 
га. Шивашко-обущароката 
чета стича низ баира и зале 
ша край фурнаджиите, не 
прекъсвайки огъня, комуто 
сила даваха гърмежите на 
топа.

Но, германският строй за 
почна да се срежда. Дум
кат оръдия, снаряди и мини 
разриват замръзналата зе
мя- Кадиндча ври. Чуват се 
подмолни тътнежи от Зла
тибор. Бръмчат самолети и 
изсипват свод товар по пъ
тищата, по кои-ро върви нар 
тизанската войска, за да се 
бори.

Освен колоната, движеща 
се по пътя, Кадиняча обхва 
наха още две германски ко 
лоши. От левата и дясната 
страна врагът се приближа 
ваше. Предателят, кръчма- 
р<гт Благоевич, опери на вра 
га партизанската позиция. 
Сражението ставаше все по- 
горещо и по-горещо. Разпръ 
екват се снарядите, суха 
пръст засипва бойците, ре 
довете се лроредяват, ги
нат ужишките пролетарии

ви,
вич. . .
.
ОЦЕЛЕЛИТЕ РАЗКАЗВАТ

Падна Работническият ба 
талиои в защита на свобода 
та, челният отряд на револ 
юцията изпълни задачата. 
Германците не минаха — 
докато работниците бяха 
живи... Остана легендата и 
приказката за храбрата 
смърт на славния баталион. 
Нека я разказват участници 
те...

— Дълго стреляхме — раз 
казва Слободан Гределевич, 
шивач и боец на Работниче 
скид баталион. Забелязвам, 
че иа десния фланг отстъп
ват. Връщаме се и ние. В 
най-големия разгар на бор
бата съзирам Душан Йер
кович, клекнал край паме 
тннка и непрестанно 
ля- До него загинал 
младеж. Под пътя намирам 
Мика Шуияревнч, Михаил 
Петрониевич и още двама 
младежи от групата, коя 
то доведе пленени немци от 
Крупан. Петрониевич беше 
по-опитен. Ние вървяхме 
след него. Германците 
пресъонато стрелят след 
нас. Мико Шуняревич заох 
ка. И тук и остана. Загина 
и един младеж. Друг рани
ха. И мен ме обля кръв. Не 
зная къде съм ранен. Изпа 
дам в безсъзнание. Тичам и 
заставам край някакви се
на. Обръщам се и виждам, 
хванала се онежна кора, а 
по нея следи от кръв.

Михаило Петрониевич Бра 
ца, обущарски работник, 
разказва: — Започна сраже 
нието. Веднага настана 
къл. Чувам, че е 
картечарят Ацо Милинкович.

Партизанският ар 
Мико Босилчич,кодто се нас-

ше като огняр в 
Беше боец в първа чета иа 
Колубарскид партизански 
отряд. Наблюдаваше пози
цията на германските мино 
хвъргачтеи. От нашид огън 
ндколко замлъкнаха. В 
дърветата, сложени пред то 
па, за да ни защитят от 
куршумите, падна германски 
снаряд. От него загина на
шият храбъР добрунец, как 
то го наричахме

В този последен ден на 
Ужшпката република, 29 
ноември 1941, умираха хора 
та за да живеят. Надминаха 
себе си ужишките тъкачи, 
фурнаджии, обущари, хра 
брите посавци и оряшани, 
които гинеха за свободата, 
за Републиката.

Осмият час на 29 ноември 
1941 година, 
достига своя връх. Четири- 
надесетогодишният обущар 
ски калфа Саво Паунович 
Пполегнгл край майстора, 
обущаря Милич Пантич. Не 
може на разбере положение 
то свое и на майстора. И 
взаимните им отношения се 
га, в Баталиона, на бойното 
поле, пред борбата. Нещо 
от потребата да каже не
що. а нещо От страх, казва 
на майстора, че сега ще дой 
дат немците. Майсторът го 
погледна и рече, че той тук 
не му е майстор. С пушка 
и бомби, станахме

Изчакването
стре-

един

Работническият баталион 
изпълни задачата. Само 
през мъртвите работници 
врагът можеше да продъл
жи нататък. Мина за Ужп 
1?е, но не стигна, нито пое 
тигна онова което искаше

ОЧАКВАЙКИ ВРАГА
Работническият батальон 

разпределен по къщите, от
броява последните часове 
до съдбовния момент. Тъ
качите деня продължават до 
полунощ. Те охраняват ба
тальона.

Точно в полунощ между 
28 и 29 ноември фурнаджи
ите започват своя последен 
патрул. Превзеха охраната 
от тъкачите. Потайно доба. 
Нищо не се чува. Нито от 
там, от Заглавац, 
се очаква врагът. Двадесет

не-

— да унищожи партизански 
те сили. Главния- щаб на 
народоосвобо дателните 
тизански

пар
отряди на Юго- 

Централния коми-

. равни.
Ьоини сме другари. Разгово 
Рът, а особено онова, че са 
равни, той — калфата и май 
сторът, от когато така да се 
каже до вчера се плашеше, 
успокоихе малко Сава.

славия,
тет на Югославската кому
нистическа партия; военно
то и политическо ръковод 
ствс, което с другаря Тито 
начело.

огкъдето

Ръководеше въоръ 
жената борба, която не бе 
ше само отпор, но нещо по 
вече: това беше революция, 
в която се отива съзнател 
но, макар че се знае, че 
всички няма да стигнат до 
целта. Пътищата на револ 
юцията са тежки и кръва

Комунист па- 
загинал

Като свидетел на геройско 
то загиване на Кадиняча, 
разказва и Димитрие Спасо 
евич, който по това време 
бил кантонер на Кадиняча:

■а ИцамА Адам ял 
вид Мярял я Влгелс 11,

м I БЕЛГРАД, Ило
< цви-Д-» ви.НОВИе, пмф«1

Падна четиринадесетият 
километър,

Но никога няма Кадиняча.”

-УМ.

Директор и ГЛОВ вя и ОТГОВОрСв рв- „Нощувахаргяняаа- във воденица 
та и на другия ден тръгнах 
V дома. Не можеше да 
мине от мрътви. Около кан 
тона

ЦОЯ .Кодаявг*.
1СВв се■

ЦК),
И никога не е паднала Ка- 

Живееше тя в пар 
колони за Сан-

имаше осем загинали. 
Над пътя лежеше 
Рогяч Шенго, 
го прерязала през 
Малко
път на Никола Делич”.

* В СЪКрВ! на българей, уи(и—— ■
Ратко 

картечницата 
гърдите. 

тРУ-

диняча. 
тизанските 
джатс, в пролетарските час- 

във всички наши побе-
с ушал по-нататък ти,От IX 1«М годашв.

ди.е -I е
Йеркович загинал на Пла 

ндище, близо до днешната 
чешма у него намерили гер 
мански калъф от пистолет,

> С утая Ш ига с
И днес живее. В нас. 

Ще живее и в онези, които 
идват.

■



СРЕЩА С ПОЛУЧАТЕЛЯ НА „СЕПТЕМВРИЙСКА НАГРАДА"
ДИМИТРОВГРАД

Крум Величков: Земеделска кооперация 

„Сточар4* към оздравяванеОт неодавна с комерческия 
сектор на Кооперация „Сто 
чар" ръководи КРУМ ВЕЛИ 
ЧКОВ Той дойде от трудо
вия колектив „Тигър" клон 
„Димитровград", където се 
намираше на същата рабо
та. Колективът на „Сточар” 
веднага забеляза 
работа и 
най-високото отл ичие и а об 
шината — Септемврийска на 
града.

Крум Величков 
който малко говори, 
го работи, специалист 
йто са обединени знанието 
к политическия кръгозор на 
онова което работи.

И не само на работното 
си място. Крум е познат об 
ществено-политически рабо
тник в Димитровградска об 
шина. Неговата дейност за 
почва в Местната общност. 
Той счита, че всеки човек 
преди всичко трябва да бъ-А. 
де активан в местната об
щност, където се решават 
най-важните проблеми и ну 
жди на трудовия човек. За
това т°й не пропуска шгго 
едно събрание на местната 
общност. Огромни са него
вите приноси за електрифи 
кация и изграждане на път
ната мрежа в общината, ра 
ботата му в Самоуправител 
ната общност на интересите 
за комунална и пътна дея
телност. Като член на Съю
за ла комунистите той слу
жи за пример и на другите 
как един ръководител тря
бва да се отнася към обще 
ствената работа, кояГО пое
ма да изпълнява. Като пред 
седател на комисията за об 
шсствени и 
отношения при Общинския 
комитет на Съюза на кому
нистите, той дава свой ли
чен принос в ангажиране на 
Общинския комитет «а СК 
в разрешаване на много сто

лански и икономически 
блеми на общината.

Тези дни посетихме Крум 
Величков на работното му 
Място в „Сточар" в Дими
тровград. Трябва да кажем, 
че тои в кооперацията дой
де в момента когато

про панисваше със загуби и ко
гато много други на които 
беше предложено това мя- 

Да дойдат 
не се страху 

ваше от трудностите и със 
задоволство прие комерче- 
ската служба при коперация 
та. Добра вест е, 
стмесечието „Сточар" не ра 
боти със загуби. За 
на голяма част от заслугите 
принадлежи и на Крум Ве
личков, който като специ
алист разбра и своите поли 
тически задължения и 
Дълежинята като обществен 
работник.

— Радостен съм, че съм 
удостоен със „Септемврий
ска награда", най-®исокото 
отличие на общината. Това 
отличие, ме задължава като 
специалист и обществен ра 
ботник, — каза Крум Вели
чков да се залагам още по
вече в своята работа.

ф На шестмесечието кооперацията показа 
пололштелен баланссто Отказваха 

тук. Величков Ф Общият приход на кооперацията изнася 
повече от миналата13 281956 динара или 257,97%

годила по това времеТя стонеговата 
го предложи за че от ше-

Ако трябва да се вярва на 
цифрата 
баланс на Кооперация „Сто 
чар" в Димитровград може 
да се заключи, че тя показа 
положителен б 
път на пълно оздравяване.

огромната крачка, която е 
направила кооперацията.

Трудещите се от коопера
цията обаче, още със страх 
приемат тези постижения. 
Трябва още много неща да 
се преодолеят та трудова 
та организация да стане на
пълно на своите крака на 
която се падат крупни зада 
чи от обществения план на 
общината. За сега загуби
те на кооперацията все още

това ед- от шестмесечния

е човек, 
а мно 
в ко- аланс и е наза-

Както е известно, през по 
следните години „Сточар" 
беше единствената трудова 
организация в Димитровгра
дска община, която стопа
нисваше със загуби. В коо
перацията съществуваха 
други отрицателни явления- 
Дисциплината беше слаба, 
а личните доходи на труде
щите ое твърде низки, дори 
най-низки 
Затова не

се покриват от твърде изго- 
и дния банков кредит в сума 

От 206 милиона динара. С 
това беше спряно ©тДъРжа- 
нет0 от личните доходи на 

^ „ работниците от април тази
в Републиката, година, защото целият коле 

съществуваше ин ктив трябваше да понесе на 
терес за работа. Положение гърба си загубите които на 
то на кооперацията беше че прави. А те трябваше даса- 
ста тема иа обществено-по- нират загубите до 1 октом- 
литическите организации на 
общината. С помощта на 
Общинския комитет на Съ
юза на комунистите коопе 
рацията бе кадрово заздраве 
на и работите тръгнаха. За 
това най-добре говори шест
месечният баланс. Общият 
приход на кооперацията е 
нараонал ст,с 166 наето в сра 
внение с миналата година, 
а дохода 281,06 на сто пове
че от миналата голина. Ми 
налата година тя бележеше 
1 065 235 динара загуби до- 
като сега остатъка на дохо
да е положителен — 1 138 252 
дин. Както е известно зале-

К. Величков Б. Н.

Обществено признание 

на овчар ври тази година. Кредитът 
от Регионалния фонд от ре-— Димитър Сотиров работи 

като овчар в «Сточар" и 
показва добри резултати 

ЕДНА ОТ тазгодишните 
„Септемврийски награди” бе 
присъдена на Димитър Со

тиров, овчар от Одоровци, 
зает в Кооперация „Сточар" 
от 1961 година, а от 1973 го 
дина работи като овчар. Ка 
кто ни казаха в кооперация 
та, Димитър Сотиров показ 
ва не само най-добри резул 
тати, но показва и пример
ни отношения към обще 
ственото имущество и се 
старае добре да отглежда 
овцете.

Сотиров отглежда 155 ов
це и тази година е предел 
със 105,96 на сто повече мля

ко от задължението. Всяка 
негова овца е дала по 53 
литра млдко. Трн литра 
повече от плана Стадото с 
дало 178 агнета или 114,84 
на сто повече от плана. Съ 
ществува и значително уве
личение на вълната. Според 
плана неговото стадо 
трябвало да даде 310 кило
грама вълна, а той е дал 
336 килограма.

Общественото признание 
с което е удостоен овчар
ят ДимитъР Сотиров говори 
и за това колко много голя
мо внимание в Димитров
градска община обръщат на 
стоковъдството като важен 
отрасъл в обществения план.

зервите на стопанските ор
ганизации, който трябва да 
се връща за 10 години и то 
с малка камата От 5 на сто 
даде възможност на коопе 
рацията да заздрави своето 
трудно материално 
ние.

Личните доходи на рабо
тниците са още малки, но 
както изтъкват в коопера
цията, самоуправителните ор 
ганн работят върху този про 
блем и

положе-

е

с резултатите от де 
ветмесечието ще се увели-

мално да работи. Миналата намира и работи с всички 
година по това време коо- сили за пълно оздравяване 

Б. Н. лерацията имаше за 10 136 783 Преди всичко дисциплината 
Динара в своите магазини е подобрена значително Хо 
готова непродадена стока. рата водят борба с ония, 
Р?Да™, сега ™,а само които искат да работят по 
3 592 534 динара. Но и тази старому. Някои работници 
стока е на път да бъде на- са вече и наказани за небре 
ВРс™ продадена. жно отношение към работа

Ьто това _са само няколко та, а един дори изключен ог 
цифри от баланса иа шест- колектива, 
месечието, които говорят за 
В „СТОЧАР"

икономически

НА ПОСЕЩЕНИЕ В СЕЛО ГОРНИ КРИВОДОЛ

бжънахме с много трудности и занъсиение
Секретарят на основната 

ция иа Съюза на комунистите 
Горни Криводол Стоян Костадинов ка- 

*ята на работа 
„Сточар" е незадо

волителна и поради тази причина зе
меделците от посоченото село сключиха 
договор с пиротската Организация ла 
сдружен труд „8 септември", с чиято 
помощ ожъиаха, но те иа време. Ма
кар, че житото бе родило много до
бре, със закъсняването иа жътвата ло
шо се отрази В7,рху качеството иа рс 
колтата.

Стопаните от Горни Криводол смя
тат, чс ако искат да постигнат поставе
ните си цели, трябва да се сключи до
говор за една по-сериозна взаимопомощ 
с организацията иа сдружен труд „Сто 
чар" от Димитровград, за да ие се слу
чи м идната година да се търси помощ 
от Пирот и други места.

От двете страни на шосето за се
ло Горни Криводол до самото подно
жие ,на Стара планина се редят ту ту
чни ливади, ту златожълти блокове, ту 
парцелки с царевица. Тук човек «не мо
же да се нарадва нито на щедрата при
рода, нито на трудолюбивите височани.

На всеки блок, на всяко кътче зе
мя работят остарели хора и тежко бо
ботят машини.

Комбайни подбират дебели житни 
откоси, а след тях кооператорът Марин 
Диков веднага слага сламата на купи.

В помощта на механизаторите се 
притекоха и кооператорите Ваоил Ди
митров, Стоян Костадинов и Петар Ива 
ноз. Те жънат там, където машините

оргаииза- 
в село Б. Н.

зва, че оргатшзаци 
комбайнерите от

па

Наказани работници
Поради тежки трудови по 

вреди на 
правилник от

чен доход. Слободан Георги 
ев е наказван дори два пъ-диещ шлшгарш 1Я 

трудова орга
низация „Сточар" е изклю
чен от трудовия колектив 
работникът Петър Кръстев, 
а работниците Сретец На
ков, Мтрко Минчев, Мио- 
драг Наков^ Никола Петров, 
Драгомир Йорданов, Васил 
Мирчев, Найдак Иванов, 
Носвко Геров, Слободан Ге
оргиев. Стоян Иванов и Бо- 

Симов
10 на сто от месечния ли-

тп
Както изтъкват в коопера 

цията наказанията са прило 
жени на работниците с цел 
да се прекъсне с небрежно 
то отношение в работата. 
Трудовите хора напълно по
ддържат постъпката на ди
сциплинарната комисия-не могат.

Във Висок горпокриводолци са ме
жду първите по прибиране на реколта- Още 16 заявления са в 

ток на разглеждане.жко са наказани с
та. Б. Н.Въпреки тези успехи хората от се
лото са .недоволни. От какво?

— Не обвиняваме организацията иа 
сдружения труд „Сточар" от Димитров
град, че няма достатъчно механизация, 
но я обвиняваме, че и тазч, която я 
притежава ие я подържа — казтза пред 
седателят иа местната общност другарят 
Петър Ивзпхлз.

И наистина често пъти сс случва, 
че поради липса на резервни части 
комбайните ие работят, а времето не 
спира — житото презряла.

250 агнета за ВалевоДОБЪР РОД НА КАРТОФИТЕ, И 
ПОЧТИ НИКАКЪВ НА ОВОЩИЯТА

Тези дни кооперация „Сто 
чар" от Димитровград про 
даде от овцефермата при 
Лишгноко поле 250 агнета 
иа регион Валево поради 
подобрение расовия състав 
на овцете в този регион.

Както о известно регион 
Валево вече от 1977 година

редовно купува агнета от 
Димитровград с цел да по
добри и разшири овцевъд
ството в своя край* С това 
овцефермата в Лгашнско по 
ле започва да изпълнява сво 
ето предназначение.

Тази година иай-Добт,р принос по 
всички показатели ще дадат картофи-

Опощията от 2—3 години насам до
дават никакъв род, т*жа че височани 
не са имали щастие да берат ябълки, 
круши или слива, както това бе по-ра-

те.

Б. Н.но.
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ВЙЛ'
бележка

до КАДРИ-С РАБОТАДШКОЛУВАНЕ
п ти И желшшята .иа рабош»; педи Ш)1,

цитс са по-ишакш! от иофс у
биосгнто ша. трудовата оР*«*

Колко се 

грижим за 

учениците
Коина за сдружения труд-

задачи и «насоки 
СЮ1С

Новата учебна година за- 
под знак на втората кретайте

а аод.
ти и всички следва

налагатВсе пак, нуждите
подход към 10 
Има предложе

на кадро 
служби 

организации

почна
фаза иа сродното «насочено 
ооразование, която «иа срсд- 

донесе доста 
п дилеми, 
възможности и 

За начниа-

на т.с. следва се 
ва, което не с нужно, 
вече иепроизводитеж ш 
циал!гости, а след това сс 
върши щатиок да се открие 

място. Засега нужно 
внимание не получава пос
тоянното издигаме на Ръ*ко 
водсцрито кадри. Гук дори 
има и еснафски съпротивл.

низания по-сериозен 
зи аъ11Рос- 
пи а за формиране 
во-образователми 
при сложните

сдружения труд, л ,сои 
работят педагози, 

програми ровчи

но
снокрепиха 

щи партийни документи.
В много трудови среди, а 

особено в ио-развгггите, 
ва трайно определение да
де хубави резултати въз ос
нова иа здрави опити. Личи 
обаче, че школуването съв
местно с тРУДа и от труда 

още не е намерило нъл 
изява в недостатъчно ра 

общиниI. Когато се

ношколците 
вълнолия 
н нови

Живеем във време, когато 
за подобрение на възлита- 

лро-

1Ю

ТО-
тел но-образователния

се полагат големи уси- 
Обществото отделя зиа- 

материални сред- 
изцяло

таковаперспективи. 
юците студенти 
ва начало е жизнен кръс' 
топът с много пътеки, и мо 

ой само един прав иъг 
за всекиго поотделно. Ма 
ли ще тръгнат по пеш но 

само от желанията 
комплекс ус

напък то то ще 
психолози,

социални работници и 
За по-малките трудо 

най-добре е

цес 
лия.
чителпици,же други.

ви колективи 
формиране та общи служ-

ства в училищата 
да работят квалифицирани 
работници. Разбира се, от 
тях зависи и издигането на 

Там

ВСС
СТИМУЛИ И ПО СЕРИО

ЗЕИ подход
назависи

им, а от един 
ловия, между конто ранга 
райето на успеха та факул
тетите е пряк пътепоказател 
на кръстопътя.

би.звнтите 
има предвид, че тези среди 
се стараят да използват вси 
чки възможност! и подкре
пата на общественото и пое 

Ясно

наЗа правилно решаване
и подтиква 

професии- 
издигане, е нужен 

процес та изу
та съществуващата

структура и реал 
планиране на потребнос-

поколения.
има обективни

младите 
пък, къДето 
трудности 
кай-различни почини същи
те и да се премахват. Но 
много е по-трудно и без

кадровия въпрос 
.ИС на задочното

В конкурсите за записва
не на факултетите за задочно 
следване предимство 
кандидатите, изпратели от 
трудовия им колектив. И 
организациите ша сдруже
ния тРУД дават повече сти 

подготовка мули за професионално из 
дигаше: плащане иа разнос
ките, платена почивка за

мат развитите насоки, 
е че това не може да ста
нс без съответни кадри или 
със съществуващия кадров 

Затова докваллфи- 
г феквал! к|>1 тиран гс

се настоява поимат нално 
интензивен 
чаванс 
кадрова

Ние обаче -имаме намере- 
да посочим една т»ъР-ние .де актуална стопанско прос- 

тема, която също та 
нанася и актуализира на 

новата учебна го

състав, 
цнране, 
и получаване па по-висока 
професионална 
са значителното звено в из 
вличаието от неразвитостта. 
Това е и начинът да се об- 

високо необразовани

ветна
ка прав отговор, когато в едно 

без оправдателни
почадото на 

дина. Става въпрос за за
дочното професионално из 
дигане на стопански кадри, 
или както още се 
школуване съвестно с тру
да на работното място.

тите според перспективнигс 
развойни планове. училище 

причини обученията изпъл-К. Г.
казва: няват неспециалисти, а спе

циалистите преподават пред 
мети, за които не са квали
фицирани.

В основно училище 
Ботев" з с. Долна Любата

езпечат
кадри, понеже онези, които 
станат т°ва с редовно след- 

искат да се върнатТРАЕН ИНТЕРЕС И 
ПОТРЕБА

ване нс 
в провинцията. яж М’":>> ш Млми „Хр.ПРОФЕСИОПОСТОЯННО 
НАЛНО ИЗДИГАНЕ И ЗА 
_ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ

Този вид образование на 
кадри стана истинска потре 
бност на нашето общество, 
а се обусловя от динамично 
то развитие на производ 
ствените отношения и на
уката и технологията. Съв 
ременното производство и 
техническите средства изис
кват постоянно професионал 
но издигане на трудещия 
се през трудовия му век, 
за да бъде истински самоу 
правител и да може да кон 
тролира, насочва и усъвъР- 
шенствува технологическия 
процес.

Естествено, тази съществе 
на обществена потребност 
намери своето място в поли 
тическата активност на 
СЮК, Конституцията и Зако

- I
I покрай другото неспециали

сти провеждат обученията 
по физика и част от основи 
на техниката. Тук от двама 
преподаватели на основите 
г.о техниката на учениците 
по т°я предмет преподава 
трет — неспециалист по тоя 
предмет. От двамата специ- 

единият е дирек
тор, който тази година не- 
провежда обучения с учени 
ците. Вторият преподавател 
преподава физика, за което 
не е квалифициран, а в учи 
лището за същата има спе
циалист, и няколко часа от 
своята специалност-основи 
на техниката.

Учителският колектив пък 
не е намерил за нужно да 
му даде възможност да взе 
ме и останалите часове по 
основи на техниката, макар 
че тези часове са за дире
ктора.

*
■В такива общини най-изо Щ 

стрели са и проблемите, съ_ Ц 
лътствуващи образованието 
на кадри съвместно с труда 

Материалните 
ооце

I

а
и от труда, 
възможносни са все 
скромни, но и несъответно 
използвани, 
блеми създават и доста ви
соките училищни такси, кс 
иго са сравнително 
в средните училища.

Освен това, 
поради задочно професиона

-Ущ т
Към това, про- ЙЙЙ

високи

отсъствията а листи
,-*■ :

лното издигане са сериозно 
обремениние за 
доходи и създава организа
ционни трудности. Често п-ь

скромните

Край Власинско езеро

ТЕЗИ ДНИ В ДИМИТРОВГРАД:

Успешна изява на 
младите самодейци

;;

НОВИПОВТОРНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ЖИВОТА 
НА ПРОВИНЦИАЛНИТЕ ПЛЕЙБОИ СЛЕД IIСВЕ 
ТОВНА ВОЙНА, ИЛИ ЧУЖДО НЕ ИСКАМЕ СВО 
ЕТО НЕ ДАВАМЕ УЧЕБНИЦИСлед кат0 димитровград

ската публика с положител
ни оценки прие първото 
представление иа ново офо
рмения младежки самодеен 
театър, тези дни представле 
нието бе повторено. Причи 
пата, че и този път залата 
бе пълна се дължи най-мло 
го на самата игра на млади 
те артисти.

В новоформирания състав 
на младежкия театър влизат 
ученици, студенти и работ
ници, а техния общ брой е 
25 членове.

сти, и че наскоро публиката 
в Димитровград( и не само 
в Димитровград) ще има 
възможност да види още 
едно представление, върху

(Продължение от мин. брой)
Под печат се намират: сърбохърватски 

като немайчин език, 32,00 дин; ЗНАНИЯ ЗА 
от Мира и Цвея Йованович, 

42,00; ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ — учебник с ат
лас иа моята родина, 42,00 д-р Милосав Мар- 
яиович и др. МАТЕМАТИКА, 48,00- от ст
Ж$тЖ0р«™ Я?ИРКА ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА, 35,00; Вуле Миланович — ОСНОВИ 
НА ТЕХНИКАТА — убчеиик с практически 

За пети клас- ВЪЛШЕБ- 
йпп оИЗВОРЧЕ ~ читанка от Димо Илчев, 

За шести клас: от д-р йован Илич и 
др. _ ГЕОГРАФСКА ЧИТАНКА, 21,Оо" д-р 
Милое Круиич — БИОЛОГИЯ, учебник с уп- 
“пп42'?; ОСНОВИ ПО ДОМАКИН- 

45,00; За седми клас: — Д-р йован 
ТОРистВИ/п пп МиодРаг Драгутинович — ИС- 
рмтгсЙ!/- л42'ттт1гглОТ °ъщите автори — ИСТО- 
ниепни^ ЧИТАНКА, 35,00; Станимир Арсе- 

, ; лИ д"р Миленко Челар: ХИМИЯ, учеб
вич и пТг И 3аДа^И' 45'00; 3орка Стевано- ВИ1 и д-р Смилка Пошелич — БИОЛОГИЯ 

учебник с упражнения, 45,00- Йован Ба

«игподжжгва“ ”одта,,я °°

което в момента се работи.
Освен с театрални предста 

вления, младсж1Шят театър 
вече два пъти се представи 
иа сцената и с поезия. Пър
вият път това беше по по
вод Деня ша боеца — 4 юли, 
когато бяха извънредно до
бро приети и от страна 
критиците.

Тъй като съставът е та
къв, че повечето от артисти 
те са студенти следват из
вън от Димитровград, то 
оттук идват и трудностите, 
свързани с репетициите. Но 
и тази трудност се надделя
ва с помощта 
ентусиазъм, с който рабо
тят тези младежи.

Най-©ажното е, че публи
ката е приела новия стил, 
с който настъпват младите 
самодейци, а това 
пия, че и по-нататък ще бъ
дат добре приемали

Поставя се въпросът: защо 
обученията провеждат не
специалисти, когато в учи 
лището и самите специали
сти — са преподаватели, ко
ито се подготвяли за тази 
цел.

па

Комедията, която се със
тои от три части, не е слу
чайно избрана, а напротив 
е избирана дълго време, за- 
щото с нея стартираха мно 
зинството от младите арти
сти. Комедията е написал 
известния писател Душап 
Йованович, притежател на 
„Прешерновата «награда”.

От режисьора, Велча Ве
лчев, който същевременно 
е и сценограф и костимо- 
граф на Младежкия театър, 
узнахме, че това са първите 
стъпки на мнозината арти-

Учениците не са заслужи 
ли това — родителите съЩ°- 
Тоя Въпрос, По всички ли 
чи, не е регулиран така, ка- 
кто налагат законоразписа 
нията и правилата, отнася
щи се до възпитателно-обра 
збвателните кадри в основ
ните училища. В тоя случай 
под въпрос е и просветна
та етика.

на големия

е гарал

(М.)и гледа

Т. П.
В. Б.
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Щ ъ шшашшт
ДИМИТРОВГРАД

ДОЛНО ТЛЪМИНО: МЛАДИТЕ МЕЖДУ ПОЛСКАТА РАБОТА И ЗАБАВАТА

Колективното 

ръноводство — на дело
Работа имаше много, 

но забава малко
ловно да я наречем, ос. Ето 
условие за масовост, бързо 
информиране и събиране.

Ниското (надморско равни
ще и откритостта към юг 
са причините вследствие ока 
които относително по-раи о 
започва полската работа, а 
реколтата се прибира за по- 
кратко време. С това е на
лице възможността една ча
ст от времето да се отдели 
за забава. Към това ще при
бавим и факта, че се .касае 
за младежи със сравнител
но добра образователна под 
готвеност и опит- Тук са и 
граничарите, винаги готови 
за сътрудничество. И разби- 

на родителите.

Макар че почти всички средношколци и сту
денти от Бистър, Долно и Горно Тлъмино прека
раха лятната ваканция в родните си села, в ко
ито

В рамките на подготовки
те за въвеждане на колек
тивно ръководство в младе
жката организация, председа 
телството
конференция на Съюза 
социалистическата младеж в 
Димитровград 
проекторешение за броя и 
състава на това тяло в но
вите условия-

Комисия за обществено- 
икономическо положение на 
младите, комисия за работа 
с младите, «които се намират 
на временна

също така дойдоха на почивка или на гости 
у роднини и десетки младежи и девойки от разни 
градове на СР Сърбия и СР Македония, никой не 
се потруди да организира какъв такъв културно 
забавен живот. Единствената забава бе прожекти
рането на филм един път седмично, след което не 
винаги имаше танцова забава, въпреки че в зала
та на кооперативния дом редовно се събираха и 
до 200 зрители — млади и възрастни.

на Общинската работа или
школуване в чужбина. По
край тези ще бъдат форми 
рани и — Комисия за дей
ност на Съюза па 
етическата младеж в поли 
тическата система на социа
листическото

на

е изготвило
соцпали-

самоуправлс- 
ние, Комисия за всенародна 
отбрана, обществена

Според това предложение, 
Председателството .на -Обшил 
саката конференция на Съ
юза
младеж в Димитровград би 
трябвало да наброява 11 чле 
нове
работническата, селска, град 
ска и учащата се младеж.

Лятната ваканция приклю 
чи и младежите и девойки
те от тези, както и от оста
налите села в Босилеградска 
община, поеха път към гра 
довете, училищата, новите 
книги и задължения-

ИМАШЕ ЛИ УСЛОВИЯ?
Темата, за .която става 

въпрос е, актуална в мла
дежката организация на Бо 
силеградска община въоб
ще. Изборът обаче ие слу
чайно падна на младите от 
споменатите села, понеже 
условията, традициите, обе
ктивните и субективни въз 
можности тук са някак си 
специфични.

През лятото в тези три 
села имаше наистина доста 
младежи и девойки На мал 
цината, останали на село, 
се приключиха почти вси
чки средношколци и студен 
ти. Дойдоха и някои млади, 
заети във вътрешността на 
страната, да прекарат годи
шната си почивка, а имаше 
и много момчета и момиче
та от разни места на СР 
Сърбия и СР Македония, 
дошли :на гости при родни
ни. При добра организира
ност такова число млади мо

лее да устрои интересен кул 
турно-забавен живот не са
мо за себе ои, но и за но- 
възрастните.

За това обсъждане от 
значение и е фактът, че 
средношколците и студенти 
те се завърнаха при роди
телите си с цел да им по
могнат в прибиране на ре
колтата и другите селскосто 
папски работи. Без съмнение 
— първа и полезна задача. 
Ло този лачин изпълняват 
дълга към родителите и се 
възпитават -на трудолюбие.

Но младият човек има нУ 
жда и от забава. Това же
лание сигурно имаха и мла 
дите бистърчани, долнотлъ- 
МИНЦИ II горнотлъминци, КО- 
ето потвърждава и редовно 
то им посещаване на кине- 
представленията. 
но, между домашните задъл 
жени* и желанията за заба 
ва се Явява един вид кон
фликт, обаче преодолим. До 
известна степен това улесн
яват и географските усло
вия- Именно, центровете на 
тези три села са разположе 
пи на отсечка, дълга 5 км! 
Освен Баратарци, махалите 
са разпоредени доста гъсто 
от двете страни на тази, ус-

самоза
шита, сигурност и поддържа 
не на революционните традп 
ции, Комиоид за междуна- 
цпопални отношения и ме
ждународно сътрудничество, 
съответни .комисии в обла
стта на образованието, въз
питанието н науката, в об
ластта на .идейната работа 
информирането и култура-

на социалистическата рателството 
разбира се.

представител и на
ИМА И ОБЕКТИВНИ 

ТРУДНОСТИ. . .

Освен време и субект, ор
на -културно-

Въз основа на установо 
членовете I анизирането 

забавен живот търси и съо 
тветни

ната структура, 
на Председателството аце се 
избират бт редовете на де 
легатите на първичнитг мла 
дежки организации 
тинската конференция 
Съюза на социалистическа-

материални удоо- 
ства: помещения, музикална 
оборуценост, електрически 
ток, шахмат, книги и др. Ка 
кто е известно, в тези села 
електрическият тоск още не 
е пристигнал, а с това и 
възможностите, които той 
дава. На първо място осве 
тлението. Нито една от пър
вичните младежки организа
ции няма грамофон или ка
сетофон, така, че в този сми 
съл всичко зависи от местни 
те музиканти, които често 
изневеряват. Освен коопера
тивния дом в Д. Тлъмино 
младежите ня-мат друго по 
мещение за работа. Обаче 
той е подходящ само за 
танцови забави, прожекти
ране на филми и театрални 
представления. Помощ мо
же да се потърси от основ
ното училище в Бистър ко
ето да даде една учебна 
стая или залата. Освен две. 
в читалището в Бистър, ня
ма други шахматни табла, 
а това ие може да задоволи 
нуждите. Нуждите единстве 
по задоволява фондът на 
книгите в читалището.

та.
в Об-

н а Също така ще бъдат фор 
мирани и комисии в обла
стта на обществените дей
ности и в областа на орга

низационно-политическото 
развитие и кадровите въпро

та младеж, а председателят 
. на Общинската осонфереи 
пия ше се избира от редо
вете на членовете на Пред
седателството. Председател
ството от своите редове из
бира и секретар.

си. Естсстве-
Крайно решение по това 

предложение ще приеме 
Общинската конференция 
на Съюза на социалистиче 
ската младеж в Димитров
град, на предстоящото си 
заседание, което ще се пре 
веде към края на септември.

В поотделни области, в 
които се организира рабо
тата на Председателството 
ще бъдат формирани ко
мисии и то:

— в областа на общество 
но-икономическите отноше
ния ше се формират: Т. П.

Старите гложанье и любатнье иска- 
видат на койи изворйе изтича 

езерото и длъго време се 
да направат това. Най- 

после се сетили Изпели коджа просо п 
го оипали у езерото. На свак извор 
ставнли човек да пази дали че излезие 
прооо. Ка се збрали излезло дека просо 
йе изиела водата на изворйете Ръкава 
вода” :цад Шуманова маала у дотюлю- 
батоко и „Нанчишец” у Гложйе. И по- 
мапред и после народо видел, дека къта 
наголемее ,,Ръкава вода” намалей© „Нз- 
пч1шем" ели па обратно и сега се знайе 
дека тия Д&а извора излазат от една во-

ЛЕГЕНДИ ИЗ НАШИТЕ 
КРАИЩА

Мечит, както го наричта гложами 
или именувано с Гложка планина, от 
жителите на околиите села, е харак
терно планинско възвишение със само 
един върх, „Баидера”, .намиращ се то
чно на тримеждието на селата Гложйе, 
Долна Любата и Горна Листна. От вър
ха, почти симетрично, на 
се спускат трите планински гребена, а 
най-дълъг п с най-хубави склонове, е 
южният, който е „гранична линия' ме
жду Гложйе и Д. Любата и се спуска 
от лявата страст на Любатска река все 
до местността „Воденици” край Босиле 
град. Западният гребен, „Преслап , е 
най-низък и разграничава селата 
Любата и Г. Лисипа, а източният „от
деля" Гложйе от Горна -и Долна Лиси-

лп да 
водата от 
мислили както

по

ЕЗЕРОТО ЮГ и исток
. . .НО И НЕОРГАНИЗИ 

РАНОСТ

За това, че културно-заба 
вният живот през лятото се 
облягаше върху прожекти
рането на филми (което не 
бе най-редовно) причината 
е, че ръководствата на пър- 
вичните организации на 
ССМ почти ншцо не пред
приеха, та младежите всяка 
вечер по няколко часа се
дяха и приказваха на моста 
в Бистър, пред магазина в 
Д. Тлъмино и без да имат 
по-сьдържателно развлече
ние. Най-добре щеше да 
67,де, ако младите от трите 
села обединеха сили и под
готвеха поне две целовечер 
ни програми. Имаше възмо 
жности и за спортни срещи 
и идейно-политическо изди 
гане. Подтик за това трябва 
ше да дадат и ОК на ССМ 
и първичните организации 
па СК.

Д. да.
Но за пастпрйете друго било мукв 

голема. Нели щом опи докарували ов- 
ците п говедата да пасът около езеро
то из водата налазил убав -и голем вол, 
талко я-к та надвивал на свите ньнни 
волове, а иекойи и убивал. ГТасгнрете 
му прнкарувалн м най-яките бици ели 
по иеколко отведпаж, ио езерскио вол 

надвивал. Не помагало ми гошь- 
енье с тояги, вили и моткм. Най-после 
един ковач-цигания от Гложйе се се
тил както да победат езерскио вол. На
правил бодало от ръДжаво жюлезо и 
го връзали ла най-я-кно вол, одвелн го 

го пущили да ггасе па ме- 
йзлазил езерскио. Щом он

НА на.
висок пад I700Върхът „Башдсра" е 

м, а по мпогобройнитс склонове ва пла 
кината има много букова и други го
ри, хубави планински пасбища и лива- 

бистри изворчета с хубава и студе
на питейна вода. Дълбоко през нейна
та утроба минава тумел7,т, Дълъг явад 
6 км, отвеждащ водите та Любатока 
река в «акумулационото езеро

дп.
па сви

МЕЧИТ в Лиси-
31а.

Близо до върха, в началото на ю>к- 
сега вече рава на езерото и 

стото къде | 
излезнал веднъга се зборили и иьмниьо 
го скрвавил с бодалото. V таи момент 
езерсашйо пол се мучал пай V водата, 
а езерото след дъи-два изтекло и се 
исушило. Но и голема иесреча стигна
ло ковачо, та от тегай ма ювамо у Гло
жйе мема дигани” Записал: К. Георгиев

тия гребен, се намира
отколкото вдълбнато място

което е-:,: дсствува следна :а ле-впо,
лог", за 
генда:

,,Валог" бил„Некъга, V старо време 
чбаво езеро с млого чиста модра вода. 
Около него имало млого убава зелена 
'гоава и овчарете и говедарете све гам 
карали ага паша «вците и говедата.

Кирил Георгиев 
Драган Иванов
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ТОВА БЕШЕ ИСТИНСКИ
аматеризъм

футбол

някогашен футболист, Ки- 
рил Василев.

Витрините на ветерана Ва 
силзн украсяват много лрп 

и медали межд

това е С'ьста' 
всеки млад 

нс без причи 
чс в здравото

А. БАЛКАНСКИ” СПОРТЪТ — 
влага част на 
човек, защото 
на се казва, 
тяло и здравия дух.

За това какво беше пдко- 
е сега разказва 

1Т/,рвите спортисти

99
ти ио и без истински роа 
лизатори, защото от 
бройните шансове, конто 
бяха създадени, футОолис- 
тите на „А Балкански Р 

само един, чак в

:>нания 
които и Признанието за(футболист >н<а дпепшпя мач 

Оез съмнение това Ос вра
тарят на домакините, който 
спасяваше и такива положе
ния, за които 
се казва, чо са „сто на сто 
—гол". За вкарания гол ви
ната не е негова, а не от
браната, която „забрави", 
че и гостите знаят да атаку 
ват.

Първото полувреме свър
ши при резултат 2:1 в полза 

домакините. Във второто 
полувреме играта стана мно 
го по-интересна, без грубое

Б първия крът иа пастап- 
вшцото пърьсш-тво в ший
ка междуиоицииска футоол- 
1Н« Група, което започна ла 
у септември, със закъснение 
от една седмица», ФУ го глис
тите на „лсен вал кански о т 
Димитровград стартуваха със 
солидна пооеда — наложиха 
се срещу „първи май 
търкння с 3:1.

СГАДЛШ1 на „А Балкан
ски'. орители около 2Ш. Съ
дия д. кръстич (Пирот). Гол 
—майстори: дветков в П 
и Каменов в 2У и 75 минути 
за ,;Асен Балкански", а за 
„първи май", от 1’ъркиия, 
Стаменковнч 11. Терен: От

години активна спортна ра
бота. Да сиомием само, че 

1957 година нашия:
га и какво
един от ... 
ц Димитровград, другаря1 
Кирил Василев, роден през 
1915 година

още
събеседник е свършил тре 

:,орс1СИ;г курс, така, чс тзй 
притежава *и треньорска ди 
плома, спечелена още пре
ди 22 години, което е и ма- 
лък куриозитет.

Съззапизто, чс някога дн 
м игровградокият баскетбол 
е бил «а такова високо рав

обнкновенно
олизпраха 
75-та минута.

Резултатът от 3:1 с досга 
това «е трябва 
Димитровград

посолиден, .. 
да -омайна 
ските футболисти, защото 

съперници тепърва 
гостуват или, пък ги

ог
силните 
ще им
очакват ма своите терени.на

ци/гтс, кара човек да се въз 
хищава, зашото както каз
ва другарят Василев, преди 
години баскетболистите от 
„Аасси Бал1кански" са зае
мали челните места и в 
иай-висшия ранг на баскет
болната табелка.

В Димитровград са идва
ли и такива отбори, като 
„Цт-овечя. звезда", ..Г/артн- 
зан". отборите на САП Ко
сово, отбори на град За
греб и още много други.

„Тогава, по воемето. ко- 
гато аз играех футбол тру
дно -намирахме нужните ре 
к визити, но интузиазмя ни 
беше такъв, че за нас не 
сллпесвуваше проблем, кой
то да не можем да. решим", 
продължаваше някогашното 
ктогло от .А. Балкански".

Дали сегашното поколе-

Т. Г1.

ЖЪТВАТА НА МЕДАЛИ ИА ОСМИТЕПРОДЪЛЖАВА 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ ИГРИличен за игра.

Отборите започнаха в сле 
дните състави:

„А Балкански”: 
вич, Марков, Тодоров, Пей
чев, Марков, 3. Иванов, Цвс 
тков, Каменов, Ставров, Кръ 
стев, Голубов.

„Първи май”: Мардновпч, 
Дивич, Павлович, Стамешсо 

И. Райковшч, Петровнч, 
Стоаиович, Стан-

БОРЦИТЕ - БЪБ СИЛЕН БЛЯСЪКВидано-

След четири състезателни дни нашият национален оор 
чески отбор спечели 7 златни и 1 сребърнец медал, ко 
ето е най-голям успех на Игрите досега.

Хубавите новопостроени 
п най-съвременно оборуде- 

спортми обекти в Сплит 
околните далматински мес
та, при пълно другарство, 
безупречна спортна атмо
сфера и здраз състезателен 
дух продължават състезанп- 
ята иа най-добрите спортис
ти от средиземноморските 
страни.

Нашите състезатели -имаха 
хубав старт и вече осъщес
твиха значителни резулта
ти. След четири състезател
ни дни златни медали спече

лиха окифистът Ммлорад 
Станулов, двуместната лод 
ка с кормчия в състав Мр- 
дуляш, Целеит и Реич, стре 
лепите Милутинович и Пе- 
йович, плувеп7>т Борут Пет
рич на 400 м смесено (4:44,34 
държавен и рекорд на сре
диземноморските игри) и 
борците Фригич, Чаба, Ка- 
сап, Петкович, Нишавич, 
Мемишевич и Илич. Освен

Кирил Василев

— Веднага след освобожде 
мието, тук в Димитровград, 
бе основано спортно дру
жество „Асен Балкански", а 
вече през 1946 година друже 
ство бе и официално реги
стрирано. През това време 
в дружеството съществува
ха повече секции т. е. съще 
ствуваше едно разнообразие 
в спорта и бяха формирани 
секции по: ски, колоездене, 
атлетика, баскетбол, фут
бол. . .

Тогава дружеството набро 
яваше и до 250 члена, но 
пие бяхме наистина чисти 
аматьори пълни с интузиа- 
зъм — казва вече остарелият

вич,
Янкович, 
кович 1, Стаменковнч 2, Ста 
менкович 2.

Отборът на „Първи май” 
от село Гъркиня залитна от 
Димитровград без точки, по 

който трябваше

ни

с резултат,
Да бъде много по-висок и 
по-убедителен в полза на 
домашния отбор, защото от чи° мож** Ля възвърне елд- 

вато ч*а Киочтт Баси лов. Сто- 
Сто-^в Тодор Соколов. 

Кипи*» Гчгов. Младен Елен- 
коч. Любомир Мишев и вси 
чки лоути. за които в споо-

•ЦТ-ГКЯ-

това наши състезатели спе 
челиха и 4 сръбърни и 4 
бронзови медала.

многочислените гол-позиции 
футболистите на „А. Балкан
ски" реализираха само три. 

Ако се търси най-добрият

'Гг

К. Г.

та но ст-тиествуваха
ч-дм бяпиеок. и които б^ха 
и докрай — само-

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

МОЗЪЧНА АРТЕРОСКЛЕРОЗА 770 ГТ 7И. т. п
АРТЕРОСЬСЛЕРОЗАТА 

мозъчните съдове с 
ние може да се нарече бо
лест на века. Разпростране
нието й в по-голяма част от 
страните на света от годи 
«а на година все повече на-

жки. Интересен е фактът, 
че при стари хора 
над 80-годишни — по-рядко 
се среща главоболие и за
майване на главата, памет
та може да бъде добре съ* 
ранена.

Разнообразието в прояви
те на
си от стадист на болестния 

компенсаторно-
ВъЗМО-

на други енергетични вещес
тва, необходими за правилна 
та обмяна. Мозъчните клет 
ки са принудени да извър
шват своята дейност при

80 ионова-
БЕЛЕЖКА

ПРОВЕРКА КА БЪВЕБТТАпромени условия, в резул
тат на което някои от тях 
загиват- 

Понякога в
раства, поради което тя е 
една от най-важните меди
цински социални проблеми.

Артеросклерозата е почти 
постоянен спътник на старо 
стта. Това е дало основание 
на някои изследователи да 
я приемат като 
проява на естественото ста- 
рене. Но едва ли може да 
се приемат като „нормални" 
някои нейни клиенични про
яви.

Многобройни

склеротично 
промененна кръвоносен съд 
кръвните клетки 
да се „утаяват”, да се слеп 
ват и са обрава запушалка. 
Тогава настъпва запушване 
или тромбоза, клиничен из-

атеросклерозата зави През миналата седмица в Босилеград заглъ
хна заплануваната акция за доброволно даване на 
кръв. Човешката крт>к, която подарена спасява 
животи и означава живот, тоя път остана само 
необясним момент в хуманните отношения. И не 
само, че никой не даде кръ», но представителите 
на трансфузия на кръв от Белград направиха и 
излишни разноски.

Сега след неуспеха остава да се питаме: за 
що се отнасяме така безотговорпо пред отговор
ната задача? Или — има ли отговорен сред безот
говорните?

започват процес, от 
приспособителните 
жности на организма и по- 
специално на негови^ нер- 
вно-съдов апарат, от предбо- 
лестното състояние на за
болелия и от други факто
ри. Не на последно място 
са соиално-хигиенните фак 
тори. Огромният технически 
прогрес на XX век решите 
лно промени условията на 
труда и начина на живот на 
човека. Значителното намал 
яване на физическия труд. 
без достатъчна компенсация 
с физическа 'активност, 
нишеното нервно 
ние в резултат на усложне 
ните производствени проце
си и много други фактори 
оказват ;н'есъмиено влияние 
върху честотата иа сърдечно 
съдовите заболявалия.

Диагностиката и 
то на мозъчната артероокле 
роза е задача на лекаря, 
докато профилактиката е 
дело на всички. Необходи
мо е добре да се познават 
нейните принципи и да се 
прилагат последователно. и 
упорито. Всеки човек тряб 
ва да установи един разу
мен начин на живот. Нерв- 

трябва
да се редува с почивка, а 
най-добрата почивка

нормална
раз, на което е мозъчният 
инсулт с парези или: пара
лизи или други 
иияг. В други случаи артеро 
склеротично
стена на мозъчен съд мо
же да се разкъса и да се 
получи мозъчен кръвоизлив 
— инсулт със съответни про 
яви.

уврежда-

променената
изследвания 

и статистически данни доказ 
ват, че хората «ад 60-годиш- 
на възраст боледуват пове
че От мозъчна 
роза, отколкото коронарна. 
При артеросклерозата 
мозъчните кръвоносни 
дове се увреждат. По вът
решната им повръхност се 
образуват плаки 
какав или белезникав 

Те се

По традиция такива акции в Босилеградска 
община не показват значителни резултати. Това 
говори, че е трябвало с поголеми подготовки да 
бъДе посрещната поне последната замислена ак
ция. Сега вече се говори,

артероокпе-
Но инсултите 

драматични прояви «а боле
стта. По-често. тст протича 
с оплаквания предимно от 
главоболие, замайване 
главата, шум в ушите, 
стройство на. паметта, об
ща слабост, сънливост през 
деня и безсъние нощем, 
ито не са едновременно и 
еднакво 'изразени дори при 
един същ- Тези прояви ту 
се усилват, ту отслабват; ня 
кои изчезват съвсем, прояв 
яват се други, 
не са съществували. Заболя 
вашето ако протича бавно и 
без силни

са тежките,
иа тю-съ- напреже-

че такива подготовки сапас жълтени 
цвят.

Дължат на местни
и проведени, и че директорите са обещали да по
лагат усилия в своите трудови колективи и заве 
денид да се отзоват по-голдм брой кърводарители. 

Свидетели
бедствия и злопулки

раз

вещества, 
предимно холестерин. По- 
късно в тях се 
съединителна тъкан, те се 
втвърдяват и

които съдържат ко
сме на всекидневните природнилечениеразраства и на значението на кръвната 

плазма в такива случаи. Сигурни сме, че тя тогава 
спасява животи. А забравили 
забравим, че

__ склерозират.
Увредените кръвоносни 
дове стават 
намаляват 
диаметър, нагъват се. Сте
ните на съдовете започват 
по-трудно да променят своя 
лросвет, загубват способност 
та си лесно да свиват и раз 
ширдват, в зависимост 
необходимостта да се уве
личи или намали притокът 
«а кръв. Кръвният ток про 
тича неравномерно и по-бав
но. Мозъчното вещество за 
почва хронично да 
от недостиг на 'кислород и

съ- сме или искаме да
неравномерни, 

своя вътрешен и всекиму от нас може да бъде прякоито преди
ко нужна. Може би в народната „хвърли зад себе 
си да намериш пред себе" лежи отговора. Ако 
така продължим сигурно /де забравим и на себе 
си и на своето битие във всекидневието.

Крайно

смущения,
на стареещия 

организъм да се нагоди към 
новите условия и да се при 
способи към изискванията 
на средата. Оовен това из
вестен е фактът, че лри из
разена атеросклероза болест 
*ните продви не -винаги са 
подчертани — при слабо из 
разен болестен процес 
явите могат да бъдат

дава
ВЪЗМОЖНОСТ

е време населението чрез различни 
организирани сказки да бъде осведомено, че къР* 
подаряването въобще не пречи на здравното със- 
тодние, както и за

«ОТО напрежениеот

на пер
вната почивка е занимаваме 
то с работа, коят0 
положително 
състояние.

целокупното значение от подарената кърв.създава 
емоционално

страда про
по-те В. Б.

Д-р с. к.
СТРАНИЦА 10.
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ОЩЕ ЕДНО МНЕНИЕ ЗА „ПРОКИСЛОТО ЛЯТО"

Почина
Иван
Колез

Три дни народ се смее
Години наред в културния дом в Димит 

ровград, в края на лятото, се с^оират уче
ници, работници и студенти, хумористи, пев 
циА имитатори,, свирджии и други заОавлд^ 
ващи. Чрез рязка, хумористична 
рия, пародия, козерия и 
Рят за пропуските, слаоостите и несполуките 
в своя град. ма това „своеобразно евиденти 
райе" на случки в топлите летни дни орга
низаторите са дали1 популярно 
„Прокисло лято”.

За тазлетошната

ВСИЧКО НИ Е ПОД РЪКА

Водопроводът, за който с години в гра
да се говори, се намери на „нишан” в „Про
кисло лято”: „За воду ггриритамо. Женете по 
целу ноч дрежду покрай чешмете да капне, 
ама нема. Затова пийемо пиво. Поче да пи
шем йедно писмо до председкикатога на об- 
щинуту, ама не могу да га завършим. Иопи 
й0м ли две пива 
гал..

реч, алего- 
анекдота, гово- Преподавателят на основно училише 

„Братство” в Звопци Иван Колев след кратко 
боледуване почина. Коварната болест пзтър- 
гна из редовете ни дългогодишния взимаге- 
леи преподавател, обичан учител и наш «с- 
крен приятел.

Иван Колев е роден през 1925 година в 
село Радейна, Димитровградска община. Пе
дагогическо училище завърши в Димитров
град през 1949, а Више педагогическо учили
ще през 1956 година в Ниш. Като ученик 
участвува като бригадир в изграждането 
на Нови Белград и Автострадата Белград — 
Загреб. И от двете трудови акции се завърна 
като ударник. Като млад учител е работил 
в Каменица, Горни Криводол, Петърлаш и 
Сммловци. През 1959 година идва в Звонци 
като преподавател по история, където рабо
ти до сМъРтта- Той беше примерен работ
ник и добъР педагог. От учениците искаше 
да си учат уроците и те го обичаха зарад 
тези изисквания- Беше справедлив. Освен то
ва работеше като ръководител ,на певческия 
хор и фолклорната секция, която печелеше 
успехи на много културни състезания и 
„Майските срещи”.

Иван Колев беше дисциплиниран член на 
Сьюза на комунистите, доброволен дарител 
на кръв и твърде хуманен човек Над 7С 
души болни от Звоноки район е прекарал 
със своите кола в Бабушница и Пирот. За- 

| това учениците и населението от Звонски 
; район вечно ще пазят образа на Иван Колев.

! ________ Й. Миланов

название — не знам докуде съм сти-
програма, която продъл

жи повече от два часа, изпълнителите споме И така наред: за приемането на работа
наха много „явни таини”, които обикалят чар за музейната сбирка и художествената 
шията, пошегуваха се за сметка на органи- рия, туризма, новата автобуока гара, пътя за 
зациите на сдружения труд, „засегнаха” об- Манастирчето. И за снабдяването: Часксхм 
щинската администрация, докоснаха местни- търкнемо у Пирот или Ниш. Све ни йе под 
те общности... Всички със сърце се насмя- руку”. 
ха — изпълнителите, многолюдната публика 
и онези, които „влязоха” в „Прокисло лято”.

гале

И така дума по дума — ред по ред. Всич 
ки се намериха на дневен ред, за всичко по 
малко. За всекидневните случки, за онова 
което пречи, за пропуските и слабостите, обе 
щанияга и протакането. За всичко, което е 
кисело.

ЦЕЛИЯТ ГРАД НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО

На представлението, което подготвиха 
културния център „25 май”, (Заедно със са
модейците на КХД „Георги Димитров” дой
де целият град. Залата в културния дом бе 
препълнена. Всички билети за „Прокисло 
лято” пламнаха за часове. Мнозина неохотно 
се върнаха в къщи, понеже нямаше места 
нито да се стои.

Всички текстове на сцената бяха изгова-

М. Велкович
I

»Прониоло ЛЯТ0« 

с вкислана 

програмардни на местен, шопски диалект и представ 
лението' „на живо и на мъртво предаваха, 
спътници дето „оролецаю” около земюту”. 
Снимиха четири до пет „скутане” камери...

— Млого да не растърдзамо локумйе, не
го да почнемо. Нека ви йе и на ва^ и на нас 
уз убаву музику кисело лето, ама благо сме- 
яне"— казва Слободан Алексич, художествен 
ръководител на самодейния театър в Димит 
ровград един от най-агилните организатори 
на „Прокисло лято”. Той заедно с Благой 
Стоянов, работник^ в кадастъра, е автор на 
текстовете, изпълнени тази августовска вечер 
на сцената в Димитровград.

Между изпълнителите и забавляващите 
са Николина Ранчева, Ранко Рангелов, Лал- 
ка Димитрова, Оливера Рангелова* (която_ е 
на 15 години, малкият Деян Тодоров, който 

пенсионираният Ангел Го-

КАКТО и всяка, така и та
зи година в Културния цан 
тър в Димитровград се про 
веде традиционната лятна 
манифестация „Прокисло ля 
то”, за която съществуваше 
наистина голям интерес. То
ва е и естествено, понеже 
почти всички граждани оби 
чат тази манифестация и 
от нея очакват качествена 
забавно-хумористична про
грама. И без оглед на това, 
че се преподаваха билети 
по по-окъпи цени залата на 
културния център се изпъл
ни до последното място.

Първите номера на прог
рамата, обаче, предвестиха 
„тънка” забава и разочаро
вание, с което за съжале
ние зрителите на края на
пуснаха залата. Обща пре
ценка е, че тазгодишното 
„Прокисло лято" изневери 
доверието и остана в дъл
бока сянка на традицията 
си. Чувствува се недостиг 
на качествен хумор и раз
нообразни номера, което ще 
рече: без свежест и нови 
идеи. На завидно равнище 
бяха само изпълненията на 
народни песци на ПетъР Ги 
гов, Лалка Петрова, Златко 
Дончев, Овиленка Димитро
ва, Оливера Рангелова и ус 
пелите имитации на Ранко

На 11 ноември се навъР- 
ва една година откакто 
завинаги чт напусна наша
та скъпа майка, съпруга, дъ 
птеря, сестра и снаха

4

& «VДесанка Кирова 

Йотева
е на десет години,

седемдесетгодишен и други „млади и %учителка от Димитровградгов,
стари”. .

_ Прави.мо се дърти на смеиуриие. 1ри 
дни се народ смейе, три дни се од смеянье 
за воду не сети — прибавят изпълнителите- 
членове на КХД „Георги Димитров .

В „протокола” се оповестява, че на сце- 
излизат стари и млади, перспективни^ 

„подбрани чрез връзки и аудиция . 
Щом стихнаха първите аплодисменти, прорга 
мата „потече".

Строежът на овдефер.мата в Липинско 
поле край Димитровград, авторите на „Про
кисло лято” виждат така: „Гледам задруж- 
нете овце. Гледам па не веруйем. На главете 
на овновете вързана ястъчетия. Питам овча 
рете киква йе па това мода. Опи ми реко- 
ше дека това нейе никиква мода. „I радня 
йе зидала фармуту. Затова смо им вързали 
ястъчетия”-

Никога няма да забравим 
любов

(събота) в 11 часа когато и 
ще открием паметник.

нейната неизмерна 
към нас. Вместо прекрасни 
дни прекарани с нея, пълзш 
с любов, радост и щастие, 
б нашите сърца се вли тъга 
и болка.

С голяма любов и 
ние /ще пазим трайни спо 
мени за нейния светъл лик.

Годишният помен ще 
състои на 29 септември т.г.

ната 
членове

Вечно опечалени: 
Дъш=Ря Татяна, син Не- 

боцша, съпруг Аспарух, май 
ка, баща, братя, сестри, де 

се вери, зълви, етърви, снахи, 
н други роднини.

тъга

октомври т. г се навършват 40 без- 
крайно тъжни дни от ненадейната смърт на ми
лата ни и никога забравима съпруга, майка, дъще
ря, сестра, снаха, стрина и вуйна

На

ИЗПРАВЯНЕ НА КРИВА НИШАВА

Или обикновеното разкопаване ,1а улици

Засегнати са и търговците: „На Строше- 
ну чешму гледам голем народ. Тарапана 
нема куде да се мине. Мислим си голема ак 
тивност. Питам кой1 йе председател. Ои ми 
кязя тшя кой найвече може трице да узне.

До проектантите и комуиалците бс ог- 
правено следното ухапване: «На мостовете 
гледам земля. Машините се убърчале. Чи
ним саир, па питам кикво се тука прави. Йе 
Г момче синдрак, ми одговори дека мосто- 
^те били криви,; па дошли демек «а испра-

В° К{1ито ^общинската администрация не_ бе 
изоставена- У опшинуту бУ™У иедна, друга
врата Нигде ник^. У коридорат ми й№<
човек рече чиновниците повече не казую ,м 
странку „елате ЯутрсО «его „Дойдете после 
месец” - - - 

Лошият

Руса Соколова 

род. Георгиева
Рангелов.

Съвсем изява,неуспяла 
имаше вокал! ю-ииструмента 
лният състав за забавна му 
зика „Шопи". С неиаучеии 
и неподготвени мелодии те 
папросто „изгониха" от зала 
та своите верни любители. 
Без съмнение, постъпка под

(1952 — 1979)
домакиня от Долна Любата —

всяка критика.
Хумористичният 

ше щай-слабата част отлрог 
рамата. Няколко дейци „оил 
но” се измъчиха на бината, 
нравейки повече тъжни от 
колко смешни мимики. Ли
чеше, че молят публиката 
да се насмее, а не да из
мамят нейни# бурен смях. 
ТвъРДе малко дадоха идкол 
ко ,дюви" имитатори, дове 
ждайки публиката в непри
ятно положение.

Накрая, излезе, че програ 
мата беше повече вкиснала 
от „Прсжислото лято". Зри 
телите пък останаха с наде 
ждата „Грешките да дадаг 
поука", та следващото „Про
кисло лято" да бъде по-успе 

Зденка Тодорова

блок бе- Съобщаваме на всички роднини, съседи и 
приятели, че на този ден ще посетим гроба й на 
селските гробища в Д. Любата, на който ще 
ложнм свежи цветя-

Нейният благороден и скромен лик, доброта 
и трудолюбие вечно ще живеят в съРДОт& на пси* 
чкн, които безмерно я обичахме.

В душите ин вечно ще остане и голямата 
тъга и дълбоката скръб поради нейната много ра
нна см7,рт.

но-

ВЕЧНО ОПЕЧАЛЕНИ:
сънру1 РАДЕ, синове БОЯН и ВАСКО, дъще 
ря ВЕСНА, майка ПАВЛИНКА, брат КИРИЛ, 
сестра 
фамилия

хляб, КОЙТО хлебопекарите про- 
Г аТу веЬина^тТ стаи^у”Нледа
ка: „У вегеринаро у у ийско куче).
АалУиТму' леПтпашртРу гДкару и кучето три
зуба си строшило. ________

ВЕЛИКА и останалата многобройна

шно.
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ЖЕНАТА!ТЪРСЕТЕ
Може би тя се представиидва у ввс- .

като Енджепякова.
__ Нищо подобно —

идват я*и какви жени и аз 
и занапред да ги во-

Връшам сс^РСДИ^я—р=иУ 
дома и нидо Т погледна под
глас - Пог~м иа-откривам

„редна възраст с напълно при

избухвам аз,
— у дома пс 
нямам намерение
ДЯ тук-

там
леглото.

повярвам! Вие сте 
млад, интересен мЪж, Сигурен съм че 
жените се заглеждат в-ь в вас- • ■ Нима 
сте толкова равнодушен и не се 
ресува-ге от тия нежни създания!
р _Това е моя лична работа! —

— А ш°м сте толкова

мъж на лична физиономия.
— Проиграйте — 

доста

— Как да никазвам — п«ма 
изненадан. Ка-Немо више орон»е да крия. че съм 

кво търсите там ■
Пъшкайки и

леЗС_ЖтелПетка? - ™та той. - 
колко прамгио е из

и и те
смутейки, мъжът из-

ОТ-

ОДАВНА САКАМ ДА СЕ МАНЕМ С ОРАГЬЬ 
се мпием од яД°' 

слушам желу има да патим

любо1ШгеиУХше ви кажа, че си имам 
девойка, тя се казва Щетехчкова. По
някога гостувам в нейната квартира. 
я _ Сигурен ли сте, че е Щететчко- 

ва! Може би тя с Клиженова!
— Изключено! Ние работим в една 

кантора и всички знаят, че фамилно
то и име е Щететчкова.

Непознатият -нещастник е смутен и 
почва да мръ-мори:

_ Изглежда е стално недоразуме
ние. Аз съм се заврял под леглото ви, 
бидейки в плен на заблуда. Моля Да 
ме извинете!

— Нишо, нихцо — 
вота ВСИЧКО се случва. . . На левия ръ- 
кав още има-рс прах,

— Благодаря ви — каза нещастни- 
КъТ. _ Не искам повече да ви обре
менявам с присъствието си. Радвам се, 
че се запознах с вас. Сбогом!

— Всичко добро!
— Затворих вратата след

смея. Докъде може да

Нямате представа 
под леглото.

Подавам му 
че чакам за отговор.

— Когато едни
леглото — въздъхва непознатият, -

да бъдете сигурен, че в историята 
е забъркана жена. Нищо не е в със 
тоЯ1шс да го накара да сс 
Ние, интелигентните хора, в подобн 
случаи казваме: „Шерсхпе ла фам , ко 
етр п превод означил „Търсете жена 
та”.

НА ЖИТО. . . Одавна сакам да 
ве и невол»е, ама ли напомням,четка (И
йоще млого.

Лапи у ораьье кажем
Двойнца човека смо бре, колко ни гре-

мъ>к се скрил под 
монема да оремо и ссйе-

МО жито.
бе за нас двойнца. Че си купнмо леб от задругу 
ту. Ка иема леб, че си купнмо йедно цакче бра 
шно па че напрайтю погачу и че минемо. .

Тека я мислим, ама иди та кажи на жену. 
Запела да оремо, па да оремо. И ли йе денъска 

— поорамо. посеямо, двапуш га

же

— В такъв случай — казвам му
избрали твърде неподходящо 

повече от Две
кико жене кажу 
соли с Бубре, плеви га- тура плашила врапци да 
га не клюиаю» елем дойде до вършидбу. . .

Туя год!шу пекико времето беше добро, град

казвам. — В жи-вие сте 
място. Аз съм разведен 
години.

— Става дума не за вашата жена, 
— уточнява той- — И винейе кльцал н житото оцеле. .

— Видиш ли, каже жена ми Стания, — 
си посеямо и са че дойде комбайнат дз си овъР 
шемо и да насипемо у пресеци. .

Верно до тука беше добре, ма са почеше

а за моята
моля да не повишаваме той 
болезнено ревнив.

— Не познавам жена ви. . .
— Да ли да вярвам! — непознатият 

да ме разглежда изпитателно.
им е е Клижсна, а

аз с ь мкико

него и
започна
— Формалното ми 
съпругата ми се казва Ярмила Клиже-

прихнах да се 
стигне човек, воден от сляпата си ре
вност! Да се завреш под чуждия кре-

ядове. . .
— Денъска че дойде комбайнат — рекова 

од задругу ту.
Зберем я накове та на ньивуту. Седим, сто 

никакав комбайн.
Ка-

ЖУ, й^тре че дойде, нещо малко закъснел. Я йу 
тре пак на н>нвуту.

Чекам, дреждим, тека йедън дън, два дъна 
— целу недел.у. Нема да се чуйе никикъв мотор. 
И не чекам само я цело село. Стужни ми се. Реко 
на женуту, че ка окосим да си прекратим муйе. 
Она не дава. Запела да та жньемо с комбайн.

Завану облак. Йедну недел>у иде ко из ру- 
кав. Времето ко време, па се опрайи. Кажу на 
пощуту дека комбайнат пошъл до Цариброд, Я 
пак зберем цакове и отидем на ньивуту. Седим, 
стойим. Па време застуде. ПсШесо си и кожув. 
Поче да осечам ишияе да ме стеза. Йесен дойде и 
преображанье мину и кръстовден дойде и мину, 
нема вършачка, нема комбайн да дооди Цело 
село чека. . .

нова. вет, за да. . .Не познавам нито една Ярмила, та 
Клиженова. Един или два пъти Изведнаж през главата ми минава 

нещо като мълня и аз се хвърлям към 
гардероба. Почвам да ровя из оельото, 
хвърляйки го на пода. По дяволите!!! 
Изчезнали са всичките ми спестявания, 
изчезнали са паричкитие ми. . .

„Шерше ла фам”!!__________ _

камо
съм разговарял с някоя си Емджеляко- !немайим, гледам из въР«т —

Па дойдем у село питам руководството. Iва. .

Чакайте прекъсна мз той- Моята 
информация е от много сигурен из
точник. Аз съм уверен, че моята жена

Смит платил на зъболека- 
фалшиви долапи. В

Под мост в Париж просяк 
залепва малка обява. Прия
тел го пита:

— С политика ли се за- 
ни.маваш сега?

Х*//АЦФР рия С 
съДа той се оправдава:

— Но нали и зъбите, ко
ито той ми постави, също 
са фалшиви.

Две девойки разговарят- 
— Бих искала © този ден 

истинска

— Не, това е за пощадиш 
ята. Променям си адреса. А

да направя. една 
изненада на Марианпто.

— Една изненада, казваш? 
— пита приятелката й- — 
Защо не му кажеш твоята 
истинска възраст.

В бара пита собственика, 
колко струва чаша кафе.

— Ако я изпиете прав — 
250 лири, ако я изпиете сед
нал — 500 лири.

Клиентът:
— А ако я изпия на един 

крак?

об-— Господин съдия 
яонява съпругът* — 
вам за развод, защото бра
кът ни занапред е съвсем 
невъзможен. Установи се 
по безспорен начин, че аз 
и жена ми имаме коренно 
противоположхни разбирания 
и вкусове. Тя например се 
интересува изключително 0т 
красиви мъже, а аз от тък
мо обратното.

настоя-

Четим у весницити дека смо ожели. . . Му 
Бе ме вачаю* Йедън д^н узо косуту и пойдо да 
га косим. Не може. Жито се сплело, сплескало не 
може да га искубиш. Това може само машина да 
напрайи. . .

— Майко, барометърът па 
дна рязко. . .

— Колко странно? Какво 
показва сега?

— Не зная- . • Изпуснах 
го от балкона на улицата...

Ш
— Досега не зная, че си 

имал двойник?
— И аз също. Много ли 

прилича на мен?
— Никак. Но той ходи с 

жена ти. . .

Най-после онядан дойде опалидта. Некико 
1а прибираме. Муйе видо ка слушам женску главу. 
Море са нема да га орем па да знам одглади да 
поцърцамо. . . *

А— Защо сте нарекли ку
чето си „Кариерист”?

— Тъй, на шега. 
го повикам на улицата, зна
ете ли, колко много хора 
се обръщат?

— Кажи, мили, какво мо
миче предпочиташ: красиво 
или умно?

— Кажете, защо навсякъ 
де по мисите има оах\ю из
куствени цветя?

— Виждате ли, нашият ре 
сторант е вегетариански и 
ако сложим истински цве
тя, клиентите ще ги изядат-

Когато

— Нито едно, мито друго
то. Аз обичал! теб.

ЧГТВСр
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