
С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. Издател 
ство „Братство" е удо
стоено с Орден братст 
во и единство със сре- 
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за приноса в развити
ето на братството и 
единство между на
шите народи и наро
дности.

Брдтсш
* вестник н* ьългарскат* народност а с<ю>» югослдвия »
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АКЦЕНТИ ПРОБЛЕМИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В НИШКИ РЕ 
ГИОН

ДИМИТРОВГРАД

На 15 юни - граничен Да има вода за 

събор в Димитровград
Стабили 

зация и 

практика
всички

На 29 май в Димитров
град бе проведено- разши- 
ронно азседание на съборян 
ската .комнсия към Общин 
ската скупщина. Утвърдена 
беше концепцията за нас 
.рочения на 15 юни грг^ни 
чен събор в Димитров
град за населението от Ди 
митровградска и съседните 
общини От НР България. 
Прието бе централната три 
буна, на която ще се из
пълни подбрана културно- 
художествена програма, та
зи година да не бъде в 
спортния център „Парк", 
както по-рано а на площад 
„Освобождение" в центъра 
на града. Освен културно- 
художествена програма ще 
б-т.дат устроени художестве 
ни изложби, а предвидени 
са и други културни и спор 
тни манифестации.

По време на събора ще 
работят всички магазини в

града, в които ще се про 
дават стоки за широко по 
требление. Банките от две 
те страни ще уточнят начи
на и курса за обмен на ва 
лута.

Въз основа на договора 
на съборяноките комисии 
къ-м ОС Димитровград и 
Окържния народен съвет 
в София» гранични събори 
на тази част на границата 
цте бъдат проведени и на я 
граничната лип и а край се- на 
лата Дол ни Криводол- 
СФРЮ, относно Смолча- 
НРБ, на 13 юли и в Драго на 
ма/н, НРБ, на 28 септември

Хубаво, но не е съвсем 
така. Докато в някои об
щини в решоиа въпросъг 
с водоснабдяването е поч- 
ти разрешен 
иай-големия стопански цен
тър
и в др. градове 
прос все по-остро изпъква.

С нарастващите нужди за 
вода — водата все по-малко 

има — изтъкна неотдав 
един от участниците в 

разискването по водо.снабд и Крупац. 
яавне в Бабушнишка общи

шнишка община и «а част 
от изворите при с. Дивля 
ни и с. Крупац в Белопала 
нашка община. До края 

— в Ниш, на настоящата година тряб 
ва да бъдат готови и прое 

в региона, Бабушница ктите за вземането на во- 
този въ ди от посочените извори.

Ще се строи главен водо 
провод от Любераджа до 
Ниш, който след като ми
не през Бабушница, ще 
поеме и водите на Дивляни

ООСТ и трудовиВсички
общности имат стабилизаци 

програми. Налице са 
доста добри резултати: ряз 
ко намаляват

онни
отсъствията 

по болестГ производството ра 
обем, и по качест-сте и по 

во, по-добре се стопанисват 
средствата. При това — към него ще 

се приключи и съществува
щата водопроводна мрежа 
в Бабушница, която днес 
не може да задоволи нара 
стващите нужди на града

резултатите
през пъР

Тези дни за Бабушница, 
Ниш и Бела паланка е ка
мерно съвместно решение. 
Именно в рамките на раз 
решаването на водоснабдя
ването до 2 000 година в ре 
гиона, когато трябва да 
се прокара водопровод от 
село Бол яре край Власин- 
ско езеро до гр. Ниш, са 

межди- 
Това се нала- 

Ниш не може 
да отлага за по-дълго вре- 

въпрос. Стлиеству 
ващите 850 л/сек, не задо-

Обсъждайки 
на стопанисване 
вото тримесечие, в Сурду 
лишка, Димитровградска,
Бабушнишка и Босилеград- 

община,

т.г.
на събори

те е в 6 часа югаслгшско, 
съответно 8 часа българско 
време,
18 часа югославско, съотве 
тно 20 часа българско вре

Откриването

и околните селища.
С Бабушнишка и Белопа- 

ланашка община е постиг 
нат договор при вземане
то на части от водите на 
изворите в Любераджа, Ди- 
вляни и Крупац да се во
ди сдщтка да не се нару
шат природните красоти 
на тези предели, а също 
ще се води сметка да оста 
не достатъчно количество 
вода за нуждите на местно 
то население.

обикновено 
сега се ра-

а закриването им вска
се посочва, че 
боти и по-отговорно, и по- 
добре. ме.

Т. Петров
не всички предвидени редица 

пи решения
та, защото

За съжаление, 
така се държат: има проя 
ви на несъзнателност. Отде 
лни ООСТ, трудови обпщо 
сти, ръкводни, самоуправи 
телпи тела, дори и отговор 
ни лица на думи безрезер 
вно подкрепят мероприя 
тията на стабилизацията, 
практиката се пт-к държат 
по-инак: един вид „Това за 
нас не се касае".

НА 6 И 7 ЮНИ В НИШ

Симпозиум за комунистическите 

общини
ме този

воляват п се налага час по- 
скоро да се намерят 
източници,

нови
обезпе-В като се 

по 1 300 л'сек. М. А.чатНишкият универси 
сътрудничество с об

По повод 60-годишнината 
от победата на комунистите 
на изборите през 1920 годи 
на и създаването на първи 
те комунистически общини, 
днес
състои симпозиум под наз 
вание ,Домупистически 
пгини в Сърбия". Тази зна 
чителна научна среща орга

низира 
тет в
щественоиолитическитс ор 
ганизащш на региона и ре 
публиката. Очаква се в не 
говата работа да участвуват 
около 400 научни работни 
ци и обществено-политиче
ски дейни, а ще бъдат из 
нссепн около 30 доклада.

Направена 
подготовка; водени 
разговори 
щпости в 
шина и 
шина, 
съгласието им за 
па една част от 
при с.

е нужната 
са и 

с местните об- 
Бабушнишка об- 

Белопаланашка об
имаА слабилизацията 

твъде широк обхват: от ико 
номии на материли, сурови 
ни, енергия до пълно Н*Т° 
варване на мшпините. 
маляването из потреблени 
то, отказът нереални ин 
вес-гиции (икономически 
обосновани) и под, съш° мо 
гат да еъвейетвуват ефек

на стабилизацията да

и утре в Ниш ще се титотака че е получено 
вземане 

изворите 
Любераджа в Бабу

об

КАЗА...
тите 
бъдат още по-големи.

еЕстествено, основното
че с прахое-да се схване, 

ничество, каквото досега и' 
в отделникоето

продължава и зана-
може да се осъШе

махме, а 
среди 
пред, не 
ствява стабилизацията*

♦
♦; Амбициозен, 

но ншен
Само с качествено и коли 

по-голяма продукциячествено 
може да се очаква тя Да 

сила и мо 
общесг

стане действена 
билизиращ фактор в

А това от своя странавото. 
от всички на заедно и от все 

изисква ДДки поотделно 
преустанови поведението си 

владее по повому ПАПИи да се 
относно да разбере, че ггре 
дишиите времена на разпил 
яване на средства, матерна

Ог началото па годината всички ООСТ засилиха своята стопанска дей
ност, изразявайки по тоя начин желание президентът Тито час по-скоро да 

След безвъзвратната загуба на най-скъпи" спи па югославските на
роди се разгърна о<ке по-голяма трудова дейност и много ОСТ провъзгласиха 
годината — за ударна.

По гоя начин трудова Югославия изказва, че неотклонно »Де следи Ти- 
товия път.

оздравее. $труд, суровини, енер
гия и прочие безвъзвратно 
са отминали.

ли,

Ст. II.



МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕГЛЕ Дшк >'
КДРТЪР ЩЕ ПОСЕТИ 

ЮГОСЛАВИЯ
шМг-; ' .

3 ■'■55
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Обедииеиисв нации:Дубровник:Белград'.
сигурност нд 

месеца мандата па силите 
ООН продължи е още 6 

ООН на Голанската вясо 
През изтеклите 6 

ООН на*

С7,всТ7,т за
Ц1о покапа па Предссда* я, - Т1/|С

тслетпото па Социалистцчс- От 26 до - • ‘И
ска федеративна републики състоя Световна научна оан 
Югославия, президентът па зарека среща. Около 2 000
Съединените американски 
щати ДжII.ми КартъР шс па 
прави официално и приятел 
ско посешение па Югосла
вия па 24 п 25 юни тази го
дина.

Идването на американския 
президент в Югославия пред 
стпвлява продължение 
диалога и коптипуитет па 
успешното развитие па от
ношенията между двете 
страни па основите утвърдс 
пи в съвместното изявле
ние на президентите Тито 
п КартъР през март ма 1978 
година.

• > '\ТЧ .. ;.г

, л кШШш на
равнина.
месена силите на 
броя«аха 1 300 войника от 
Австрия, Канада, Филалдия 
и Полша и около 20 военни 
наблюдатели на ООН. Си- 

Израел са съобщили, 
чс са съгласни с решението 
па Съвета за сигурност.

■. *
от 46 страни иа-/ ; V участници

правиха всестранен
трудностите и проблем и-

анализ

Ммш на
те в световното стопанство 

значителен принос 
за разработка на развойна
та стратегия през осемдесе
тите години, със специален 
акцент на 
на международното 
мическо развитие и между
народното банкарското сът-

I
рия ип дадоха

на
Токио:ПЪРВА ПРОЛЕТАРСКА 

КРАЙ ГРОБА НА 

ВЪРХОВНИЯ КОМЕНДАНТ

финансирането 
иконо- Ма 1 юни приключи ше

стдневното посещение на 
председателя на китайското 
правителство и Китайската 
комунистическа партия Хуа 
Гофън на Япония- ЗавъРига 
йки сс от Осака в Китай. 
Хуа Гофън е споделил, чс 
„приятелските 
между Китай и Япония се-

рудничсство.

Всред хилядите граждани, 
които 
ваг
Ужнцка 15, на 27 май по‘ 

преживелите бойци 
на Първа пролетарска бри 
гада. Те се поклониха пред 
тленните останки на нлй-ве 

син //а югославски 
те народи. Всички ония. ко 

още през 1941 година

ПОСЕЩЕНИЯ НА И0С1Л ВЪРХОВЕНвсекидневно мина- 
краб цветния дом в Алжир;

На 26 и 27 май в офицп 
адно п приятелско носеше 
ние на Алжир бе съюзният 
секретар на външните ра 
боти Йосип Върховец. В ра 
зговорнте, които преминаха 
в твърде сърдечна атмосфе 
ра, Върховен и .министърът 
на външните работи на Ал 
жнр Мохамед Беияхя об 
съдиха актуалната светов 
на обстановка и изтъкнаха 
ролята на политиката за 
необвързаност като незаме
ним фактор в международ 
мия живот.

отношения

сетиха га дълбоко проникват в сър
Танзанияботи на двата народа”.филиално, наиприятелско

делово посещение па 
Сия
нието Върховен бе 
от Каунда, който изрази дъл 
бока
другаря Тито.

цата
Мкапа в Дар сс Салем.За.м-

По време на посешелгашя
приетито

в Рудо стоеха в строя и се почит към делото наследят 
водач, нямо 

и досгойнсгвено минаха 
краб гробницата на Върхо 
вния комендант.

завещаха, че 
пътя на своя

ше

ДАР ЕС САЛЕМ:

По-мататъшиото 
. и задълбочавана на двустра 
иното сътрудничество поло 
бряване на, международно
то положение и акцията па 
необвързаните страни 
прекратяване на влошаване 

на международните по

развитие
С твърдост н храброст, ка 

кто вървяха и в борбите на 
Сутбеска, Нерегва...

Тук сега наново бяха въз 
кресени спомени от война
та, .мира и съвместната ра
бота и срещите с Върхов 
ния комендант и другар и 
приятел. По всички лица 
се четеше твърдина и храб 
рост
чил другарят Тито.

Лусака:
Югославия цени симпатиите, 
които президентът 
изрази
беннето на президента Тито 
в Белград, и това е символ 
на дълбокото 
между нашите две страни 
— сподели в Лусака Йосип 
Върховен, където бе в о-

за
Каунда

по време на погре то

литически и 
отношения - 
теми в размяната на мнения 
между Йосип Върховен 
министъра па външните ра

икономически 
бяха основниприятелство

така както ги е у- и
разгокорте н.» Върховен в Алжир

саидъР Лер се надяваПриносът на Югосла отбраната на 
мирова линия" — която сз 
протяга на фронта од Дра
на през Било гора. надлъж 
Илова

т. н. оди-

5за разгрома на фашизма и през Сава до Бос- 
, ненска Дубица ще успее да 

задържи настъплението на 
Първа, Втора и Трета ар
мии на Югославската ар- 

Трета армия настъпва по ЛШя 11 ще обезпечи безпре- 
долината па Драва къ-м пятствено изтегляне на сво- 
Г1туй н Марибор при съден ите части към Австрия- 
ствието на Първа българска Поради това германските 
армия па Отечествения фро- части и действуват с възмо 
нт в Унгария, с която съо- >кно най-голяма упоритост, 
тавлява лявото крило на което довежда, че борбите 
Третия украински фронт на за окончателно 
Червената армня. ване на Югославия да про-

Дтора армия действувало Дължат и след 5 май. кога- 
десния бряг ма Сава и на- то германските части вече 
нася на неприятеля чувстви са капитулирали в Италия, 
телни загуби в Посавина, Северна Германия. Холан- 
по долината на Босна и все Дня, Дания, Западна Авст- 
до ^агрео, а след това се Р*я и Южна Бавария- 
придружава 1 и 2 в борба
та за освобождението на ча 
сти от Хърватско и Слове
ния-
1 Първа армия на 12 
1945 година

В СВЕТА — През проле
тта на 1945 година Червена
та армия успява да освобо 
ди Будапеща и Прага. Чер- 
веноармейните се срещат 
на река Елба с англо-амери
канските части и до края 
продължавах борбата

рат от частите на Югослав
иародоосвоболителна 

войска I, II и III 
от 1 март и IV армия. 

Всички

ската
армии, а

. . . Удари съдбоно
сния момент. Започва 
решителна битка сре
щу най-големия враг 
на работническата кла 
са. . . Пролетарии от 
всички краища на Юго 
слави я, на своя пост, 
в първите боеви реди 
ци! Сплотете здраво 
своите редици около 
вашия 
Югославската комуни
стическа партия. Все
ки да застане на сво
ето място. Непоколе
бимо и дисциплинира
но изпълнявайки своя 
пролетарски дълг.

наши сили тръг
ват в решителна битка за 
освобождението 

до твото. на отечес-
освобожда-о коичате л и ого кап ит у л и райе 

на неприятеля. През среда
та на април Червената ар
мия тръгва в последния ре 
шителем бой- Целта е — 
Берлин. След упорити . бор
би Берлин капитулира на 2 
май 1945 година. Хитлер из 
вършва самоубийство, а на 
9 май германската армия 
полага оръжие пред обеди
нените сили на 
сгка коалиция.

Войната все още беснее 
на Далечния изток. След 
разорението на Хирошима 
и Нагасаки с американски и 
атомни бомби, Япония ка
питулира на 2 
1945 година. С

Въз основа на общ съюз
нически плам, операциите 

Югославската армия 
година представ- 

на опе

ма
през 1945 
ля ват съставна част
рациите
сили в Италия и Червена
та армия в Унгария и Ав
стрия. На дяла 
ческия обръч около Герман 
ския райх на самостоятелно 

антихитлери то полесражение между Дра 
ва и Адриатическо 
Югославската

на съюзническите
авангард

на стратеги
Борбите 

полесражение
и след' подписване на капи- 

април ‘ тулация на- германските си- 
лптппл СЛед пет и П0‘ лп в ЕвР°па на 8 май 1945,
гтобнпа а™. Трудии борби а и след провъзгласяване 
теля в Спе?.НТа иа неЕрИя' Деня на победата — 9 .май- 
ва и желетоп “ежду Дуиа- Втората световна война сре 
Шид — В™,?™ а лнния "гу германските и колабора 

армия действу- та ,ш ци и насока- ционистичееки сили за юго-
ва по крайорежието на Ад- левия бп г НЕШРавлява по славските народи завърша- 
риатика, освобождава Три- Славониа Сава лрез ва 15 май 1945 година,
ест, след това продължава ното освпбпшт?» ок°нчател Силите на Югославската ар 
Я*™ тг° долината на сти от Сл^ветщ? 10 На Ча' *МНя в тази продължена вой 
С°ш към Корушко — до При такзвп на от шест Дни* окончател-

освобожде- комендантът * по т~’становка ио Разгромяват и обкръ^- 
та - Група армии Е^Алек’ ВаТ °бединената трупалия 

" Алек‘ иа врага, така че тази гру-

на югославското
прод-т.лжазат

море, 
арми я довеж- 

дз до безизходно положение 
на обпдштените . германски 

^солаборациоиистически
сили на Балканите.

Четвъртасептември 
това за-Върш 

ва най-суровата война 
торията на човечеството 

В ЮГОСЛАВИЯ — С ре
шение на Върховния 
дант другаря Тито на 1

22 юни 1941 г. 
Централен комитет на 
Югославската комунис 

тическа партия
в ис-

комеи
1П.. ян-у

а ри 1У45 година се форми- окончателното 
ние на Словения.
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ЗАСЕДАНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ФОНД ЗА НА 
СЪРЧАВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО ВРЪЧЕНИ ДИПЛОМИ НА КУРСАНТИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ШКОЛА НА 

МЕЖДУОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В НИШКИ 
РЕГИОН

ККДИТИ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ ПОШ ЗА САМООБРАЗОВАНИЕРазреше//и средства за превишаване в изгражда
нето на хотела в Звонска баня, мотела в Бла- 

мината и флотацията „Фелдспат’' в Проку-це,
пие.

★ ДИПЛОМИ ЗА ЗАВЪРШЕНИЯ КУРС СА ПОЛУЧИЛИ 65 КУРСА
НТИ ОТ 14 ОБЩИНИ НА НИШКИ РЕГИОН. ИЗПРАТЕНА ПОЗДРАВИТЕЛ
НА ТЕЛЕГРАМА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ И ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТВОТО НА ЦК НА СЮК. ТЪРЖЕСТВЕНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ
ТЕ ПРИКЛЮЧИ С ПЕСЕНТА „ДРУГАРЮ ТИТО НИЕ ТИ ДАВАМЕ ОБЕТ, ЧЕ 
ПО ТВОЯ ПЪТ ЩЕ КРАЧИМ И ЗАНАПРЕД”

На последното заседание 
на Изпълнителния съвет 
на Репбл«канския фонд за 
подтик за по-ускорено раз На трудовата 
внтие на икономически изо „Фелдспад” в Прокупие съ- 
станлите краища в СР СъР що така е разрешен кредит 
бия. без покрайнините, кое ч за компенсация на превиша 
то се проведе в Жагубица 
са разрешени повече инве 
стиционни кредити за ком 
пенсиране
на инвестиции и изгражда
нето на нови обикти в не 
развитите краища в СР СъР 
бия.

гражданего на цеха за про 
изводство >на хпдродина\шч- 

съедшштели в Ражан, а 
организация

ни

— Марксисткото образо
вание на курсантите на По
литическата школа на Ме
ждуобщинския съвет на 
Съюза на синдикатите не 
е започнало с дохаждането казва: 
им в школата, пито с нея 
се завършава, каза Слобо- 
дан Анджелкович, ръководи 
тел на Политическата шко
ла на Междуобщинския съ
вет на Съюза иа синдикати 
те на тържественото, засе
дание па Съвета и Сбора иа 
курсантите на Политическа Титовия път, 
та школа проведено в събо
та, на което бяха връчени 
дипломи иа 65 курсанти иа 
Школата от 14 общини на 
Нишки регион. Защото, из
тъкна той, марксисткото 
образование и оопособяванс 
се получава и. във всеки
дневната практика, така че. 
тази, както и останалите по 
лнтически школи, трябва да 
бъде само подтик за по-на- 
татъшно марксистко обра
зование.

във всички наши радости 
и трудности”.

тена е поздравителна теле
грама до Председателство
то на СФРЮ и Председа
телството на ЦК на СЮК, 
в която между другото се песентта „Другарю Тито ние 

Ти даваме обет, че по Твоя 
път ше крачим и занапред”, 
която спонтанно запяха кур
сантите на Политическата 
школа и останалите участ
ници от тържественото връ 
чване на дипломите, изказ
вайки ма тоя начин още ве- 
днаж своята решителност 
да се продължи Титовото 
епохално дело.

наването в изграждането 
мината и флотацията. На 
прмишлено - селскостопанск 

превишаването ия комбинат „Сърбия — 
10 октомври” във

ООСТ „Житораджа”

Тържеството приключи с

Велика
плана,
в Житораджа са разрешени 
допълнителни средства 
5 милиона динара за затва 
ряне на финансовата кон 
струкция на програмата за 

за построяване, разширяване 
и реконструкция на фер- 
мата за свине с фабрика за 
производство на фураж, су 
шилия и силоз.

„С обещание, че ще . поло
жим всички свои сили по
лученото знание да претво- 
риме в дело и в акциите, 
които ни предстоя'/', обеща
ваме че крепко, решително 
и гордо ще продължим по 

защото той 
винаги е с нас и у «ас,

от
Изпълнителният 

зачитайки изискванията на 
Закона е одобрил повече "до 
пълнителни кредити 
компенсиране превишаване 
то в изграждането на те
зи обекти, спрямо про
цента иа участието на Фон 
да в тяхното финансиране, 
така както това и в Зако
на е предвидено.

На гостилничарската ор 
ганизация .Дърни връх,, в 
Бабушница за компенсиране

съвет,

ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕ
ТО В НИШКИ И ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

На трудова организация 
„Ястребац”, ООСТ „Крис
тал” в Прокупие е разре
шен инвестиционен кре
дит за изграждане иа нова 
линия
менти от пластмаса. Направено е мяого. ноза изработка на еле

превишението в изгражда
не на хотел „Б” — катего 
рия в Звонска баня е раз 
решен кредит от 8 мнлио 
на динара. На фабриката зиране
за стъкло „9 октомври” в кти,
Прокупие за превишаване 

ванни

На заседанието пзпълни- 
съвет на Фонда, може и повечетелннят 

с цел за по-ефикасно реали 
на започнатите обе 

които се кредитират 
от средствата на фонда, ре 
ши за едно от от предстоя 

заседания да се изго 
анилиз на състоянието 

обекти

Политическата школа 
Междуобщинския съвет про 
дължа от средата //а фев
руари до средата на май, а 
посещаваха я 73 курсант//, 
от които 65 получиха дип
лома за завършена школа, 
което всякак говори за го
лямата заннтересираност на 
курсантите за школата, 
кар че обучението се про
веждаше всяка събота.

на за на изработка се наки- 
рат 15 уечбника за основни
те училища на българската

В Ниш на 30 май се със-в изграждането на 
пещи е разрешен инвести
ционен кредит от 1,5 мили
она динара, а на гостилни 

трудова организа 
ция „Жупа” в Крушеван 
— ООСТ „Копаоник” в Бла 
це, е разрешен за превиша
ване в изграждането на хо 
тел
е разрешен 
кредит от 4,7 милиона дина 
ра. На промишлената орга 
иизация .,14 октомври” 
Крушевац е разрешен кре
дит

тоя среща на представители 
на Съвета за възпитание и 
образование при СР Сър
бия, Завода за издаване на 
учебници и учебни посо
бия, представители на са- 
моуправителните общности 
на интересите за основно и 
средно образование, посве
тни съветници към Завода на роден език. 
в Ниш II др. културни дей- досега

Нишки и Южноморав не отсътпават от
сърбохърватски език, дори 

око- някои издания са и на по- 
високо техническо равнище.

щите
тви народност. .

Отчетено беше, 
период е направена голяма 
крачка напред в обзавежда 
пето на училищата от бъл
гарската народност с необхо 
димите учебници и пособия 

Издадените 
учебници по нищо 

тези на

IIна започнатите че в тозикоито трябва дамерките, 
се предприемат с цел тези 
обекти по-скоро да се при

чарската

вършат и да започнат с 
производство, 
ка изпълнителният 
на фонда се 
но ангажиране на 
те банки, участвувапти в 

на финансова 
та конструкция иа тези о- 
бекти.

В тази насо- 
съвет ма

„Б”_ категория в Блаце 
инвестиционен застъпи за пъл 

деловн-
цп в
ски регион. Главна тема на 
срещата беше договор 
ло организирането на семп- 

български език. Из- 
беше,

Организатори на Школата 
бяха Марксисткият центъР 
на ОК на СКС Ниш и Оо- 
щпостта на клубовете па 

Нишки

в затварянето

за превишаване в из- нар по 
тъкнато 
опрееннтглен семинар, кой
то трябва да

есента па настоящата 
Босилеград и Ди-

Л. Ст, самеупрлвителите в 
регион, а основен метод на 
работа беше — еди// 
обучение и един час разис- 

обработената

че за този
НЕОБХОДИМА Е 

КОЛЕКТИВНА РАБОТАчас се проведе
ни, а когато войната завъР 
шва под оръжие 
хиляди бойии

през 
година в

острипация след твърде 
борби, бива принудена да 
се предаде с комендант Лер 
начело.

В тези заключителни опс 
рации германците претърпа 

100 хи-

800 Основно заключение, кое
то беше взето след обсъж
дане
при издаването 
цн трудности е недостатъ
чно включване на по-широк 
кръг от хора в тази твърде 
отговорна работа.

Занапред нови. или преве 
дени учебници ще изработ
ва група от автори, в която 
непременно тпе има специа- 

от съответната област,

кванс върхуима
освен препода-тема. митровград. 

ватели от НР България, ще 
бъдат включени и препода
ватели от пашата страна

български

съществуващите 
на учеб ни

макурсантите,Освен това, 
групирани по общините от 

дошли, изготвиха 
ссминарска работа,

Тези сили са прикокава- 
1945 голи за себе си през

около 381 хиляди гер- 
200 хиляди

които са 
по една поспециалисти 

език. Набелязани бяха и съ
ответни мероприятия за ус
пешно провеждане па семп

дина 
мански и околоват загуби от около

210околоЛЯДИ мъртви и 
ХИЛЯДИ

основа на опн- 
своите среди, са об- 

нас-
в която въз 
ти те //з 1
съдени проблемите от

//а обществе

вой-колаборационистически
ници.

Народосвободителната вой 
Югославия, относно

пленени войници с 
снаряжение.целокупното 

Тогава са унищожени и го
лям брой колаборационисти 
чески войници (усташи, дра 

иедичевци

пара.
тояшия момент 
НО-ИКО//ОМИЧССКО/0 развитие. На срещата беше създа

ден и актив от специалисти 
— просветни съветници за 

от българската

ска на
Югославската армия, през тс лист

езиковед и консултанти.бело- 
други). Все пак 
тези обединени 

успява
Австрия, 

пленяват съюзни

жевисти, 
гвардейпи и 
една част от 
неприятелски 
да се 
където ги

— Знанието, което получи 
каза в поздрав!пелпа- 
реч Лиляна Миловаио 

па Сбора 
па Политиме- 

заместник
Съвета на

ще пи овълможн

на четиригодишната 
305 хи-

учнлщцата
народност.

чеиие
война е имала около 
ляди загинали (ог които 
ло 20 хиляди жени) и 425 хи-

По такъв начин ще бъдвт 
избегнати някои от допусна 
тите досега слабости при из 
даване на учебници, когато 
отделни автори са се нато
варили със задачата да из- 
дадат или преведат по по

па вече учебника, като това че
сто е ставало за сметка на 
качеството, а нерядко са би 
ли нарушавани и предвиде
ните срокове.

Също така, занапред щс 
разшири кърга иа авторите, 
преводачите, рецензентите; 
изобщо па сътрудниците 
към Завода за издаване иа 
учебници ц учебни помага

хме, 
та си 
вич, председател 
па курсантите 
ската школа и

сили око-
пробие в ЗД ИДНАТА УЧЕБНА 

ГОДИНА — с ГОТОВИ 
УЧЕБНИЦИ

ляди ранени борци и комин- 
Ю госл а век ите I \ а род и 

Втората световна война 
загуба от 1 ми- 

706 хиляди хора, же- 
и деца и претърпяват ог 

ромни материални щети, по
ради разрушения и плячко* 

от страна па фашистки

ците. председател па 
школата, 
пай-напрод нашето по-ната- 
тъшмо самообразование, а 

тона и свързване

дири.
презсами

стра-
Така югославяните 

освобождават своята
в контекса иа съюзни

ческите фронтове и при гя 
помощ в бо-

Най-ммого внимание 
срещата беше посветено иа 
проблемите, свързани с пз- 

учебпнци за 
от българската

претърпяват 
лион и папа след

теорията и практиката, кое
то съществено ше доприне
се ма нашето активно вклю 
чване в работата па органи 

управлението и общо 
ор га

да ването па 
училищата 
народност.

Предстаг-нтелитс на Заво
да за издаване па учебници 
и учебни помагала в Бел
град, Воислав Мнтич, гла
вен и отговорен редактор и 

да Бран мело в Матич, редактор ла. 
Към Завода, запознаха прн- 
съ.стиуващите със затрудне
нията, възникващи при из
работването па учебници 
па български език.

През последните три годи
ни иа български език са из 
дадени 37 учебника, под пе
чат се намират 7, а във фа-

п ихна всестранна 
елирипаси и 
особено в края иа вой»ата.

снаряжение,

тс па
ств е I кмю; I ити чсс к I гге 
низани и, с което ще станем 
самоунравители в истинския 
смисъл па думата, оспособе 

знание

сванеармия за
чети ри

Югославската 
вършва войната с 
армии, 6 корпуса, една- гру 

колкого кор- 
2 вос-

те окупатори.
През на родосвободител 11а- 

та война и социалистическаиа по силите 
пус, 51 пехотипски и

дивизии,
32 артилерийни, 

2 танкови и 
една конна бригада с-ьс си- 
лни Военноморски и ^Вос 
новъ-3душни сили. Общияг 
числен състав на тези сили

та революция па народите 
па Югосла

пи полученото 
приложим творчески в па
шите конкретни условия.

198 Беше раздвижена идея за 
напред да се осъществи по- 
тясно сътрудничество изме
жду Завода за издаване на 
учебници и учебни помага
ла в Белград и издателство 
„Братство”.

нновъздушни
пехотински,
5 инженерни

и народностите
под ръководството иавия,

тоКП е С7,зладспа Югослав- От тържественото връчва 
не на дипломите на третия 
випуск
школа па Междуобщинския 
съвет иа Съюза на синдика
тите в Нишки регион, изпра

ска армия, която но силата
Политическатасм но това време е трета 

сила в Европа.
на

военна
1945 година 

650 хиляди бой
в началото на 
възлизат па

М. А.(Край)
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ТИТО КАЗА:

ПРИНЦИПИТЕ НЕ СЕ 

ПРОДАВАТ
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 

ВЪЗПИТАНИЕтока в основа, който 
външна

„Ние от самото начало во 
дим една последователно и 
самостоятелна външна по
литика. Въпросите на външ
ната политика не са въпро
си на един къс период от 
време. Това за нас са исто
рически въпроси, защото те 
не се отнасят до една соци
алистическа страна, която е 
в пълен револщинонен раз
мах на своето творчество, в 
размаха на създаването на 
новото общество и по-добро 
и по-итастливо бъдеще. ДъР 
жавнуте ръководители па 
такава държава не могат да 
продават своите принципи, 
за каквато и да било цена. 
Който иска да търгува

върху 
би искал нашата
политика да отдели от ни
шите социалистически прип 

пека не търгуиа.
За социализма е от ггьрно- 

значение материал 
по за нейното

степенно 
пата база, 
създаване е необходимо со
циалистическо възпитание, 
необходимо е социалистиче
ско съзнание ма хората и 

А социалисти*

ципи
Ние по-напред ще ходим и 
голи толкова дълго, докато 
не създадем със собствени 
сили, онова което мм е не
обходимо. Защото последо
вателността. по-рано или гражданите.
по-късно, богато награж.ча- чсското съзнание нс сс С|,:' 
„а оия. КОЙТО „СФСКЪСИП- да

се развива; него трябва ви
да приемаме

то я пази . . .
новитемаги

поколения, а и хората, ко
нто идват от краища, в ко-

(Из речта на голямото 
предизборно 
в Тигово Ужице, про
ведено на 18 февруари 
1950 г.)

събрание
пто малко познаваха дина
миката на социалистическо^ 

на обществото развитие 
то. Комунистите в това от-ЩЕ ДОЙДЕ ВРЕМЕ . пошепне имат твърде важ
на роля и тРябва да се гри 
жаг за развитието па соци
алистическото съзнание. За
щото много трудности у пас 
произлизат тъ^мо поради 
недостатъчното социалисти
ческо съзнание.

задача. Борете се за младо
то поколение, борете се за 
осъществяването на социа
лизма в пашата страна, за
щото нашият път е само 
едни, и това е път в соци
ализма. Никакъв друг път 
за нас няма ни ляво. ни дя
сно, макар каквото и да ста 
не”.

...........Ще дойде време, ко-
гато с делата си ще дока
жем, че не са били основа
ни всички ония обвинения 
и клевети, които бяха стова 
реми върху нашите народи 
изобщо. Вас, младите кому
нисти. днес ви призовавам 
тук п занапред; както и до
сега, устойчиво и упорито 
да се борите за опазването 
на единството не само на 
младото поколение, но и на 
шите народи. Това е ваша

па соцмали-Й. Б. Тито „Борете се за осъществяването 
зма в нашата страна"

в работата на Съюза н^ 
югославските комунисти.и развиват различни облици 

на социалистически отмоше 
пия. Това нещо е израз на 
закономерността на общес
твеното развитие, но и на 
порасналото 
това, че промените по по 
сока па социализма най-ДО- 
бре отговаряът на интере
сите на самостоятелното и 
ускорено развитие и за за
щитата ма независимостта 
и суверенитета. Постижения 
та и социалистическият о- 
лит в отделни страни влият 
върху развитието и в дру
ги региони, а особено въР- 
ху международните отноше 
ния.

(Из доклада пред Деве- 
тия конгрес па СЮК)(Тост на обеда в Срем- 

ска Мнтровица, на 22 
март 1965 г.)

33съзнание
(Реч на IV конгрес па 
СКОЮ на 16 октомври 
1948 г.)

ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУР 
НОСТЗАДАЧА НА 

КОМУНИСТИТЕ
„... Блоковият 

към европейската 
ност и сътрудничество за
трудняват наследството от 
миналото, които са присъ 
ши в политическите, иконо 
мическите, военните и дру
гите структури в Европа. 
Не бива обаче да се загуби 
от предвид, че се касае за 
един процес, произлезъл 
като израз на стремежи
те на всички народи на 
Европа и ’^ойто може да 
просъществува само върху 
темелите на по-доброто вза 
имно разбирателство, дове 
рието и равноправното 
трудничество.”

подход
сиггр-РОЛЯТА НА

РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА . . Тоябва да ви кажа,
че след Шестия конгрес на 

тория даде огромни жертви, с^юза на комунистите мно- 
а дава ги и сега. Нашият 
трудещ се човек винаги 
трябваше да отделя от ус
тата си, за да се натрупат 
средства, за да може да се 
създава индустрията. Той 
днес иска да бъде мир.

Положително .може да се 
. твърди, че такъв темп на 

развитие и такова успешно 
преодоляване на трудности 
те, с които нашата страна 
се срещаше без мобилиза- 
торската и организаторска 
роля ка работническата кла 
са, която доживява пълна 
изява с въвеждането на ра
ботническо самоуправление. 
Потвърждавайки на дело 
теоретическата поставка на 
марксизма, че е възможно 
да се осъществи пълно по- 
обществяване на средствата 
за производство, югославска 
та практика дава несъмне
но голям принос към по-на
татъшното развитие на со
циалистическата мисъл и 
практика изобщо.

го тъгувах, понеже тук-та- 
ме погрешно започна да се 
схваща, че комунистическа
та организация губи стату, 
което имаше в обществото, 
че не трябва да се мени в 
никакво отношение. Не се 
изтъкваше достатъчно по 
това време, че Съюзът на 
комунистите трябва да има 
насочваща роля, А какво 
значи това? Това значи да 
бди над нашето социал- 
листическо обществено раз
витие в пълна степен да за
пази своя класов характер...

. . . Длъжен съм да ви 
кажа, че не съм сългасеи 
с регионални комунистичес
ки насоки. Всички ние, 
мунистите, сме длъжни, без 
оглед на това къде се мами 
раме, да бъдем единни, да 
опазим нашата общност, та 
*кава, каквато е. Но тРябва 
да работим за това 
бъде все по-добра. . .

Можем свободно да ка
жем, че вече най-широко 
се афирмира принципа, а з 
известна степен и практи
ката на различните и нови 
пътища и облици на изгра
ждане на социалистически 
обществени отношения- Вся
ко прогресивно движение, 
със собствени Идеи и дела. 
лава към тази борба свой 
принос. Сливайки се 
товната матица

(Реч в Кралевица, 2 
май 1969 г.)

САМОДОВОЛСТВОТО Е 
ОПАСНОСТ Съ-

„Ние не бихме отговори
ли на дължността си> но 
дори бихме и компромети
рали досегашните си пости 
жения, ако не бихме по пъ- 
тд- на трудещия се човек 
премахвали всичко

(Из доклада пред Еди
надесетия конгрес па 
СЮК)в све

на борба 
за нов социалистически лик
на човечеството, тези твър
де разнобразни 
представляват

(Изявление по повод 
провъзгласяването на 
Републиката, Бриоии, 
27 ноември 1960 г.)

онова,
което се опитва да му по
пречи напълно да осъхцес, 
твява своята функция, зага- 
рантирана с Конституцията 
като на творец, производи-

ПОВЕЧЕ ВСРЕД РАБОТНИ 
ЦИТЕ

СТОЙНОСТИ

съдържание
то, смисъла и характера на 
социализма 
процес”.

ко-
Аз тук бих препоръчал 

на всички нас постоянно 
да поддържаме здрава връ 

базата, с работни 
ците, с фабриките и то не 
книжно

като световен

зка стел и носител на развитие
то на стопанството и общес 
твото.

НЕМИЛОСЪРДИЕ КЪМ 
КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯТА (Из доклада пред Еди 

надесетия конгрес 
СЮК)

па но лично и пря- 
Трябва да вървим 

всред работниците, да не 
щадим сили, да им обясн 
яваме нещата. А при нас 
нямаше много ръководни 
хора, които правеха това. 

твърде радушно бих

ко.тя даНо бих искал да споме
на нещо тук: че ще бъдем Най-гол яма опасност за
много по-жестоки, отколко- комунистите е самодоволс- 
то досега против разни кон- твото с онова, което са по- 
трареволюционни идеици, стигнали. Ние с право мо-

(Реч
кия актив на град За
греб, 21 септември 1970 
година)

пред политичес-
ТИТО КАЗА...

,,В нашата Партия 
ги владееше

Азвинаили шовиниетически опити жем да се гордеем с досе- 
за нарушаване на нашето гашните си завоевания, но 
вънтрешно единство, че ни само зарад това, че не ни 

вътрешен дават възможност безпре
пятствено да 
пред. Но ние сме далеч ог 
това да можем да бъдем до 
волни с всичко онова, кое
то постигнахме; а и от сами 
себе си”.

отивал,
твърде съм зает. Но все
ки от нас трябва да наме
ри време за това нещо. То-

но нямам време,правилото:
членовете не са длъжни да 
са съгласиш с някои 
но когато

СОЦИАЛИЗМЪТ Е 
СВЕТОВЕН ПРОЦЕС

неща, 
веднаж, след из

пречи в нашия 
живот. Това аз сега обеща
вам. С това всеки трябва 
да разчита. Ние трябва, ко
гато вече направихме тол
кова усилия и стигнахме 

/ там, където сме, да вървим 
по-нататък без ненужни 
смущения- Защото нашият 
народ в своята по-нова ис-

ва ще бъде добре не самовървим иа-
черпателии и всестранни 

се вземе ре 
стои МНО

за отделни 
но и за

Социализмът отдавна пре
стана да е ограничен с 
жавии, регионални или бло
кови граници и 
товен 
укрепва 
все

предприятия, 
целия край. в кой 

то се отива. А ние намети 
много нещо, по

трябва да разясняваме

разисквания, 
шеиие, зад което 
зинството, тогава 
са длъжни

Дър

всички на имаме 
ито

като све- 
процес, неудържимо 

и напредва. Във 
по-голям брой страни, 

навред по света, се раждат

Да участвуват 
в неговото провеждане. 

Така разбран(Доклад на VIII 
грес на СЮК, 7. XII 
1964 г.)

кон- (Из заключителната РеЧ 
на Втората конференция 
на СЮК, Белград, 27 
януари 1972 год.)

демократи 
тря 

и днес
ческият 
бва

централизъм 
да 67,де присъщ
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ИА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА ССТИ В БОСИЛЕГРАД

ЗА ПО-ГОПШ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 

I СТАБИЛИЗАЦИЯТА
За осъществяване на плана в стопан

ските организации е нужна по-голяма отго
ворност на трудещите се и пълна оргаиизн- 
рпаост на' обществено-политическите органи
зации в Босилеградска община

Стопанисването и осъшсс 
твяването па средства за 
съвместно и лично потреб
ление, бе главна тема на 
проведеното през 
лата седмица разширено за
седание на Председателство 
то на ОК на ССТН и пред 
ставителите на обществено- 
политическите организации 
в Босилеградска община.

Председателството прие
решение да се изготви ма
териал за стопанисването 
във всички организации и 
заедно с представителите 
на обществено-политически 
те организации да го разгле 
дат и предприемат конкрет

мина-

ни мерки за оздравляване 
на стопанството в община
та, защото без развито сто
панство няма развито общ е 
ство.

Изхождайки от това че 
стопанските организации са 
длъжни от своите доходи да 
отделят на нестопанските 
организац-ии конто се фи
нансират от различните 
СОИ, а те не водят доста
тъчно сметка за средствата 
и ги изразходват в нецелнс ним 
ходни цели, а в последно вре 
ме за коли, макар че таки
ва не са им потребни. Зато- мическо 
ва Председателството прие митровградска 
решение да се разгледат вси период 
чки финансови отчети и да трябва преди всичко да има 
се потърси отговорност за ме предвид онези елемп 
нецелиеходното изразходва ти, конто са били на пое
не на средства. ден план по време па уг-

Председателството разгле върждаването на програма- 
да и информацията за оства та. 
рените средства за лични и 
съвместни потребления и ва 
констатираха че при всички 

-тргдови организации се спа
звал закона на сдружения 
труд и не е изплатено по- 
Еече.

Обсъждайки информация
та за стопанисването в пър
вото тримесечие от настоя
щата година, където общия 
доход възлиза на 66 814 хил 
яди динара, който е по-го- 
лям от тоя в миналата го
дина за 22 716 хиляди ди
нара, членовете констатира
ха, че стопанските органи
зации в Босилеградска об
щина, не са спазвали мер
ките по икономическата ста 
билизация, защото със уве
личение на общия доход 
се увеличили и средствата 
за разходите, които са око
ло 46 313 хиляди динара. Ма 
кар че са увеличени 
фондовете които възлизат 
на 1 387 хиляди динара, а 
те са с 300 на сто, по-големи

Амбициозен, но реален план
кретно да ангажира своито 
членове, като окаже принос 
въРку провеждането на съ-

Ако бихме искали да оце риод. Беше изтъкнато, че 
осъществяването ма Социалистическият съюз и- 

текущата средносрочпа про 
грама по обществено-иконо 

развитие, на Ди- 
обшина за 
1980 година.

ма за задача не само да ут
върди политиката, но и кон щата.

1976 № ускорим изготвянето на
НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИи

Кос са тези елементи? То- 
са били преди всичко 

застарена
от същите в миналата годи
на. все пак стопанството в 
общината отчита загуба от 

Сто-

тивността на останалите су 
бекти в планирането, и че 
в досегашните етапи, в кои 
то е трябвало да се утвъР 
дят и основите на планове
те се закъсняло; вероятно 
е. че ще се закъснее и с 
изготвянето на самата про
грама. Това говори, че а- 
ко се жалае на време да 
се приемат развойните 
планове. те трябва да де 
имтензивнра и самата рабо 
та върху изготвянето им, 
още повече ако се знае, 
че срокът от 6 месеци, за 
приемането им. може да 
бъде
за да се приключи цялата 
тази дейност.

В досегашния период, по 
отношение изготвянето на 
средкосрочни програми, са 

разговори 
всички местни общмо

недостатъчната и 
техническа оборуденост ма

1 131 хиляди динара, 
панските организации кон
то отчетоха загуба в изми-

техническпразполагаемите 
мощности, недостиг на соб 
ствеии средства и 
кадрова структура. Поради 
това и изготвянето на про 

обосновавало

организирани 
във
сти в общината, с изключе 

ма крайградските. Пре 
са основи II кон-

лоша
Накрая се посочи, че ко

мисиите и секции които са 
формирани при ССТН не са 
изпълнили своите дължно- 
сти , затова трябва да се 
преразгледа тяхната работа и 
да се формират само онези 
които са най-потребни. Пред

налия период не са провеж 
дали своите стабилизацион- 

такива има 
Давайки 

стопанисването

ние
дл ожени

грамата се 
въР-ху очакваната подкрепа 
от Републиката, която на

ни плаунове, а 
в организациите.

пепции за развитие в пред 
период. Може дастояшпя 

се каже, че от части са из 
готвени и програми в основ

оценка за 
Председателството изтъкна, 
че трудещите се в трудови- 

трябва да 
ПО-ГОЛ Я-МО

не изостана, но мм-истина
ято
тира

финансова помощ да- 
от преди три години.

Въпреки посочените проб 
планът е бил твърде

но м твърде чително се закъснява
което потвърждава

организации на сдру 
труд. докато в по- 

самоуправителкп об 
щпостп па интересите, зна 

с из
готвянето па нужните доку 
ментп.

пмте
женля
вечето

те организации 
водят борба за 
производство, увеличение на 
дохода, пълноценно ползва
не на работното време, ра
ционалното използуване на 
материалите, 
пестене и друго.

ссдателството прие заключе 
ние Конференцията на ССТН 

Титовия
леми,

да се заучлени в 
фонд за стипендиране на 
студенти и млади работници 
с 2 000 динара на неограни-

М. Янев

амбициозен,
реален, 
и факта, 
доход в общината с увелп 

с 14,2 па сто, а било 
14,3 па сто.

твъРДС недостатъченче националният
максимално

Ако се има предвид, 
че развойният план па об 
шината е отражение на ак

чено време. чен
е заплупувано

Т. Петровда посочим 
че през същия пе

За сравнение 
факта,ТЪРЖЕСПЕНв ЧЕСТВУВА1 

ПАТРИЦИЯТ ПРАЗНИЯ
СРувслмечипето в

се с движело със
риод 
Сърбия 
7,4 на сто.

Непременно трябва да из 
и обстоятелството, 

програма, п

ДИМИТРОВГРАД

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТУТА НА 

ОБЩИНАТА
ТТ.КМСМ
че развойната 
областта па промишлеността, 

рсалмзп

социалистическото и самоу 
правителноНа 2 юни т.г. учениците 

от Основното училище „Хри 
Ботев" в с Долна Лю 

със своите 
родители 

чествуваха 
на училището си. В 

тържеството, 
с едноми- 

почетоха 
починалия

общество, в чо
века.

Основното училище съше 
120 години. Все до

с почти цялостносто
бата, съвместно 
преподаватели и 
тържествено 
Деня
началото на
присъствувашите
нутно 
паметта

само за 5рана, така че 
години участието наствува

1953 година е било четири 
класово, когато прераства в 
седем класово, а след 
колко години прераства а

ипду- 
произиодство в 

производство 
увеличено

стралиото 
общественото 
ма общината е 
от 54 па 66 на сто!

На проведеното на 30 май чето на мандата на съот
на Общинската ветните функции и прочие 

в Димитровград Тъкмо заради това и Ста 
тутът па общината разглеж 
да по-конкретно подобни

н я- заседамие 
скупщина
беше разгледано п прието 
предложението ма Изпълни 
тел пия с-ьпег на Общинска въпроси.

осем класово.
По повод 

празник, учениците от цен 
традиото

И в предстоящия нерпоч ■ 
самоуправи* 

обм щствс и о-п к о 11 о- 
от1Ю1пеппя» конто

мълчание патронния си
на развитието па 

тел питоа за животаТито,
му произнесе реч 
Иванов,

длъжността директор, 
който между другото изтък

другар 
и делото 
Кирил 
ваш

училище се пред 
с подбрана култур 

художествена програма,
па личността и та

Тито и труда и
товото равнище са възлови 
задачи. Именно, това беше 
копетантирамо па заседание 

Общинската копфе 
па Социалист!-те

за изменения
Статута Досегашните разпоредби 

па Статута, не дават възмо 
жиост за цялостно провеж 
дане инициативата на дру 
гапя Тито, и тъкмо пора
ди тази причина Комисия 
та за статут и предписания 
взе решение, че непременно 
трябва да бъдат извършени 
промени в разпоредбите па 
Статута, отнасящи се до 
Ръководенето и самоуправ
лението.

та скупщина 
н допълнения на 
на общината, с цол по-иата

мичсски 
трябва да следи увеличена- 

производителност
подобряват; па бп*

ставихаизп-ьл пя
но- п апосветена
делото па другаря 
българския 
Христо Ботев, 
носи училището.

По случай празника 42 у то па 
- пионери бяха репция 
редовете па Съюза ския съюз ма трудовия 

мла- под, проведено на 29 май,
а където се обсъди осъще 

средмосроч-

Т'|,к да се реализира минци 
атнната па другаря Тито за 
колективната работа, Рт.ко- 
водене и отговорност.

на; революционер 
чисто имеза пръв— Чсствувайки 

път Деня 
си без
и песни, без

училището 
детска врява, смях 

физическото 
Тито, но с

на

С оглед, че предстои иро 
и Конституцията па

ченика - 
приети в 
па социалистическата

по-присъствие на 
Тито в сърцата си, даваме

лото му. Подрастващото 
коление възпитаваме 
как то Тито ни учеше, така 

сега учи неговото 
на братвото

мина
СР Сърбия Със същата цел, 
а промяна на Конституция

че ще продължим Д" деж.
Накрая от 

бе изпратена поздравителна 
телеграма до 
ството на -

по стияваието па 
пата развойна програма и .

задачи за изго

тържествототака
та ще се отнася до органи 
зацнята и състава на оргаПредседател- основните

както ни
дело ,
и единството, във вяраш в

твнието па програма за пре 
М. Янев «стоящи* средиосрочеи не- пмте, а с оглед преметрае

СФРЮ. Т. Пет ровв духа
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ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА
и;* I» т.г.БОСИЛЕГРАД: 

СДРУЖЕНИЯ ТРУДКОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА"— ДИМИТРОВГРАД

ДОБРО СТОПАНИСВАНЕ В 

НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА Резултати, които окуражават, 

но и предупреждаватпаГодини наред конфекция фонд за стмшендирне 
„Свобода" в Димитровград млади работници и _Д^ца 
бележи положителни стопан от работнически семейства 

резултати. В началото внесе сума от № хиляди 
динара.

ПЪРВОТО
— ТВЪРДЕ ПОЛОЖИТЕЛ
НО

маслото в Автотранс 
организация и 

незаплатената 
лица,

лото и 
портаната

ло-големигодила салата 
с 48 па сто. 

Изхождайки
Основните организации па 

труд от маге ри 
производство в Бо

ски
на настоящата година по от 
ношение па стопанисването 
се потвърждава същото: 
постигнати са добри делови 
резултати.

Още в началото на годи

сдружения вследствие 
реализация на трети

е случаят в „Напре

о']' това, че 
изразходва пи теалпото

еилеградска обшила лакрая 
па първото тримесечие па 

глина са отче

ТРИМЕСЕЧИЕ паРЪСТЪТ
средства е по-низък от Ръ~ 

доход, в 9Р 
благодарение 

па стабилизаци

какъвто 
лък".

В отчетнияста па общиянастоящата 
ли сравнително добри де-

лериод, в тега лизали ите, 
прилагането 
опни мерки,

шесгаявало в унисон ст,с доход от _я
Закопа за сдружения труд «гара, което увеличение с зо 
и прилагане на отношения па сто. Н а й-гол ям ръст на 

разпределението па доход са отчели: ОСХЛд'5?~ 
доход, дохода и чи градим'1 N68 па сто), 1ЮС1 

„Слога (75 та сто) и Горска 
та секция (45 на сто).

организациистопански
са били заети 747 работни- 

и заетостта бележи ръ- 
от 23

зиДамите за 
то през първото 
сечие показват 
Сри резултати на стопани 
сване. В сравлшше със 

на миналата
общият А°*

нараснал за 64 па 
Доходът пък бележи 

увеличение от 45 на сто, до- 
като чистият доход е по
галим за 44 нас то.

При едно такова- поло 
жемпе остат'ьк-доходът за
разширяване на материални 
те основи на труда е ио- 
голдм пет пъти. 
стаено,' тук трябва да се 
посочи. че миналата годи 
на вследствие на редица 
обстоятелства сумата, отде
лена за разширяване на 
материалните основи на тру 
да беше скромна.

През първото трпмесс 
чие па настоящата година 
личните доходи ша заетн-

стопаимсвапс 
триме- 

твъРДе ди

ната, докато президентът 
Тито лажеше болен, тру 
дещите се в „Свобода” заси 
лиха своята трудова дей 
пост, изразвайки по тоя 
начин преданност към своя 
вожд и неговото дело, из
цяло посветено на благо 
действието на трудовите 
хора. През този период от
съствията по болест рязко 
намаляват: за първите .чети 
ри месеца от настоящата 
година бележат намаление 
от 13 на сто в сравнение 
със съшия период на 1979 
година.

След загубата, сполетя 
ла югославската обществе 
ност и света изобщо, т.е. 
след смъртта на най-велп 
кия син на югославските 
народи, изказвайки съболез 
нование до Председател
ството на ЦК на СЮК и 
на СФРЮ, трудещите се от 
тази организация на сдру 
жения труд дадоха обеща 
ние:

„Ние обещаваме, че ня 
ма да спрем пред нищо 
и че занапред със своята лата година, са увеличени 
работа и ангажирането си с 14 на сто. 
ще продължим делото на В колектива на конфек- 
Тито и че с това всички ще ция „Свобода” изтъкват го 
бъдем Тито”. товността на всички заети

Тези думи съвсем не максимално да използуват 
са голо обещание:' непосре 
дствено след смъртта на 
другаря Тито отсъствията 
по болест бяха намалени 
с 60 на сто, трудовата дис 
штлина Рязко се подоб 
ри, отговорността при вси 
чки заети значително се 
изостри.

Считайки, че само с кон 
кретни трудови дела най- 
добре ще се отплатят на 
другар* Тито за всичко,

лови резултати.
Стопанисването се е осъ е осъществен 

20 071 хиляди ди- ка
Среднина сто.ст

доход на единят личен 
зает възлиза на 4600 дина- 

и същият е увеличен с 
27 на сто.

съшия период 
(1979) година 
ход е 
сто.

та в 
общия 
стия доход.

Общият доход в стопан 
ските организации и пъР 
вите три месеци па т.г. нъ-з 
лиза па 66 814 хиляди дина
ра и съшият с 22 716 хиляди

ра
Сън го увеличе

отчита и чистият до* 
и сега той възлиза на

ние 
ход
26 977 хиляди динара.С изключение па Автотрам 

портиата организация. коя 
го отчита загуби от 
727 хиляди динара и 
„Напредък”, чиито 

Най-голямо V- възлизат
па пара останалите основни ор 

ООСТ „Слога" ганизации от .материалното 
производство във фондове 
те са отделили 1387 хиляди 

па динара. Тези средства са 
с 300

(9,7 миналогодишните, а най-мно 
го средства във фондовете са 
отделили тРУДешите се в 
ООСТ „Изгра/Шя” (747 хил
яди динара) и ООСТ „Сто 
га” (741 хиляда динара). Спо 

възлизат ред изказванията, загубите 
са настанали вс.хтствие уве 
лнчението цените на гори-

Дсловите резултати в сто 
папските организации бя 
ха на обсъждане и от стра 
ва на Изпълнителния съ 
чет, па който участие взе
ха и представителите нл 
обществено - политическите 
организации и ОС. На про 
седелите разговори бе из
тъкнато, че е нужно труде
щите се в организациите да 
преразгледат деловите си ре 
зулгати и по-обстойно да а- 
нализиоат осъществяване
то на стабилизационната 
политика, отделно онези, 
които са отчели загуби.

над 
ООСТ 

загуби 
па 403 хиляди ди

динара с по-голям от тоя 11 
миналат година, относно с 
51 па сто.
частие в създаването 
дохода има 
(40 па сто), Автотранспортна 
та организация (20 па сто), 
ООСТ „Напредък (14,7 
сто), ООСТ „Изградпя (И на 
сто) Горската секция 
сто) и прочие.

Наред с увеличението па 
общия доход са увеличени 
и средствата за създаваме 
на то* доход. Изразходва
ните средства 
па 46743 хиляди динара и 
в сравнение с тези в мина

Есте-

на сго по-голем и от

те, които са нараснали за 
6 на сто по отношения 
броя на заетите през пър
вото

на

тримесечие на мнна- М. Янев

Засилен! стованоаа ч*дейностпроизводствените мощности, 
да подобрят качеството ма 
продукцията, да намалят ра 
зходите на материали, енер 
гия, труд, за да постигнат 
още по-добри делови ре 
зултати.

Самият факт, че тази го 
дина вече е провъзгласена 
за година на ударен труд, 
дава гаранция, че общите 
определени* в тази насока 
наистина ще станат дей 
ствителност. Тук обаче не 
се подценяват и обективни 
те трудности, изострените 
условия на стопанисване 
и редица други неблагопри 
ятности на пазара, което 
само потвърждава, че на
лице е чувство на реалност, 
но и на оптимизъм.

През първото тримесечие 
на текущата година сурду 
лгшгкото стопанство беле 
жи засилена стопанска дей 
ност. Една от причините 
за това е стихването ма веч 
чки видове потребление, как 
то и ангажирането на сто 
папските и останалите су
бекти върху стабилизация 
та на стопанството и укреп 
ването на материалните ос 
нови на труда.

Добрите показатели 
отношение на Същия пери
од на миналата година са ре 
зултат не само на оживе
ната
и на покачването на цени
те.

При наличие на постоянно 
засилване па инфлацията, ви

Ръст на финансо- 
резултати, свидетел-

сокият 
вите
ствува за общ стремеж да 
се стопанисва по-добре. 

Общият доход на целоку

труд „Галена сдружения
ника" към химическата про 
мишленост от Белград през 
първото тримесечие е 
извела 2600

про
тона минерална 

вълна — увеличение за 17,5 
на сто.

пното стопанство през пъР 
вото тримесечие на годи
ната в сравнение със същия 
период на .миналата голина 
е по-голя.м за около 52 
сто.

Производството на 
„Варденик” е по

за 7
кариера
голямо
ношение

на сто по от-на на сравнителния 
период от миналата година. 
Оъшо е положението и 
останалите ООСТ. 

Неблагоприятна
е, че
дестранния

Доходът пък е по-ви- 
за над 75, докато чн-което приживе е направил 

за работническата класа и 
за трудещите се у нас и 
изобщо, заетите в конфек 
ция „Свобода" провъзглася 
ват цялата 1980 година за 
година на ударен труд, а 
през май всички съботи
бяха работни. От друга
страна. колективът на та 
зи организци* в Титовия

сок
сстиЯт доход отчита у вели 

чение от приблизително 79 
па сто. Средствата 
производство бележат увелн 
чение от около 109

по
тенденция 

чуж 
бележи

за въз реализацията на
пазар

намаление от 6,7 на сто. Об 
що е

на сто
по отношение на .миналого
дишното 
а средните

стопанска дейност, но
реализирана 

ци* на стойност от 
три милиона динара. В тази 
насока се очакват по-добри 
Резултати през 
период.

Трябва

продук-
надпърво тримесечие, 

лични доходи
са покачени за 14,3 

Във
организации, с 
па фабриката

на сто. 
всички промишлени 

изключение

Ст II
настоящия

за машини и
„Мачкатн- 

отчпта преизпълне
ние не само по финансови- 

по колпчествспп-

Дз се изтъкне, честоманолеярна
на", се още в началото 

та всички организации 
сдружения 
опаллото

на годнна-
на

труд от мате 
производство, как 

то и трудовите общности в 
оощината, приеха стабили
зационни програми. чиято 
основна цел е по-обемисто 
и по-качествено 
ство. Първите 
са налице, но все 
достаъчно се 
чки

те. по и
тс показатели. В това отно 
шепне следва да се изтт.к 
не особено примерът на Вла 
симеките водоцентрали, 
то производство 
за около 30

чие
с по-голямо 

на сто по от 
СЪЩИЯ

иа миналата година 
тазгодишното 
сечие. са 
77 223 354

производ-
резултатпи шепне ма период

През още не- 
нзползуват всипърво три.ме 

произведени общо 
квч

ВЪЗМОЖНОСТИ в тази
насока.

Обсъждайкиелектроенергия. резултатите
Сравнителло па стопанисване през 

вото тримесечие, делегатите 
па УС, стопански* и обще
ствено-политическия 
изразяват 
общото

пъР-високи оезуд 
постигна и ООСТтдти ,.5септембар"

мите |§заводи'ЪЛър1ена0°^1:

зведеми °са ойцТТз^'78^°" 
кпомтори,
28 иа сто повече 
мие на

актив.
задоволство 

състояние,
се окачествява като добро. 
Едновременно 
казват и остри 
ПО адрес на онези ООСТ, ко 
ИТО бавно

от
коетоми

което е за над
ло отиоше 

л. съшия период па
“ата година. Съ,1Тевре- 

• геино са произведени и 32 8 
тона детайли, 
за 87,4 - 

Основната

обаче се нз- 
забележки

менят отношени 
изискваниятаето си

на пазара и не се съобразя 
пат с неговите

къмкоето е пЪк
В конфекция „Свобода” — Димитровград иа сто повече.

закони.
организация Сг. Н.
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Полет, които задължава
та, което води към по-висока про 
изводителност, способност за по- 
гол ям износ, съгласуване на цени
те и обществено-икономическите 
отношения на базата на иконо
мичността и разпределението спо 
ред труда, което 'значи по-раци
онално потребление във всички 
облици, което усъвършенствува 
разпределението според труда и 
творчеството като върховно ме
рило за качеството, което сълом- 
ява технократичките и бъ.рокра- 

полет става твъРДо изгод- тичните препятствия на самоупра- 
вптелиото

Със " своя размах трудещите 
се на Югославия поставиха пред 
своите отговорни хора в страната 
със споразуменията и договорите, 
върху единствената идейно-полмти 
ческа основа, утвърдена на Еди
надесетия конгрес на СЮК и на 
конгресите ма СК в републики
те и автономните области, да 

титовоки решения за

жаване на авторитета на държа
вната или някоя Друга сила. Хо
рата се държат като свободни 
индивиди, които добре знаят ка
кво са им обществените, а това 
покрай останалото значи, й тРУ 
довите задължения-

Във всички краища на наша
та страна трудещите се полагат 
допълнителни усилия, та с увели
чените резултати в производство 

готовността сида потвърдят
непрекъснато да допринасят 
укрепването на Титовия курс на 
социалистическото развитие. С кла 

си инстинкт те почувству- 
потребата да сплотят своите 

мобилизират и по- 
и с по-твъРДД

то
за

човек стана съзна-Нашият 
тслен, че сега, без Тито, може 
по-нататък да заякваме само ако 
бъдем по-трудолюбиви, по-оргаии- 

Рабоп ри

совия
намират
всички крупни актуални въпроси 

сегашното ии развитие. Трудо-

ваха
редове, да се 
добре организират

да продължат
зирани и по-единсгвени. 
кът край струга, багера или трак
тора знае своята длъжност. Зиа- 

остапали? Не е

наТитовотостъпка
дело.

вият
на основа да се увеличи произво 

труда, подобри
развитие, което раз- 

ширава границите на човешката 
свобода и творчество, което обла 
городява и хуманизира връзките 
•между хората, всестранно обога-

дигелиостта на 
ефикасността на средствата

ят ли я и всички 
достатъчно „да се засучат ръка
вите” в прякото производство, а- 
ко и решенията на всички пунк
тове на нашето делегатско самоу 
правително решаване не бъД&т 
в унисон с устрема и готовността 
за по-голямо старание, което ве*

самоуправлението о- 
всичТези дни напотвърждаваше един път 

ките
труд, дд заякнат доход-мин а лия

постите връзки ма сдружения труд 
и техното решаващо влияние въР-'

Всъщностсвои стойности.
тдва нашия 
като цяло.

човек и обществотообществепо-високата трудова и 
на дисциплина, заздравена 
наредби и директиви, «сно потвъР 

супериорността на една си- 
своя РЗД и лясци- 

съзиателен,

без
ху разпределението на осъшестве 
мия доход.

Трудовият полет значи под
крепа на всичко, което предста
влява по-добра организираност, 
сдружаване на труда и средства-

Полетът, който пронизва тру
дещите се на тази страна, наи
стина много задължава. Повече 
ожолкото може да се посочи.

Това не бива да се губи от 
предвид.

ждава
стема, която 
плина изявява като че с дни проявяват хилядите тру 

дови колективи навред из стра
ната.

приет Дълг на всекисхванат и 
отделен човек, а не като ува-



Л Комунист
ТИТО ВСРЕД РАБОТНИЦИТЕ

НАЙ-ЩАСТЛИВИ МОМЕНТИ В ЖИВОТА
ДО ОСъ*ДС 

който дадох-
нас, работниците, 
стоим 
ме па 
и построи.м 
ски комбинат.

колектив. Когато за 
Комби-

нашия
НР'1,0 Щ/Г дойде в

най-напред погледна 
а след това

пост е да отстоим па Тито Два дни по-късио, отвъР 
вия II наш 11-1,,т — изтъкват мтпйки по наздравицата МО 
работници, бойци и младо- председателя па Даечарскп 
Ж11 11 девойки от Крушевац срез, другарят Гито си сио 
и Смедерево. мин па пребиването ен в

Крушсипц:

обета,
Тито: че ггге строим 

нов Метал у ргиче
— Лично се убедихме, че 

Тито е историческа 
пост.
работниците.

лич ната,
работниците, 
набележи, че

Железа риицата
Ценеше и обичаше 

Наша длъж-
технологията 

трябва МИШЕВИЧ, 
в Метаяургиче 

Всички

МИЛОВАНИлиемадем на
ръководител
ския 
иие,
па работите 
то другарят

колектив, оя*ме из

Щ комбинат:
Тито всред крушевчани намирехме 

места, кога 
Тито посети

които се

нашия
ключителпо зарадвани, мал 
ко изненадани и горди. Ти 
то пожела да види как ра 
ботдт леярите. За нас^това 
беше величествено събитие 
и на меле ше остане в тра

Ду 
Олга, 

сготвиха 
живо

През юни 1%1 година Ио 
Броз Тито пристигна 

Крушевац. Спомените за 
първото 
не в града 
трайно се пазят в сърната 

хората от този край*

организации 
и съпругата му

чарска
син които това утро 

закуска за гостите, 
си спомнят за Титопото пре 
биванапе па Ястрсбаи.

— Другарят Тито отсядин 
в хотел „Равнище”. Очаква 
хме

в
Титово преби вава- 

под Багдала 1ГШ
'■

си спомен.на кжЩе си спомням за то* 
жив.

V, БРДНКО СТОИЛКОВ, ог 
неотлорен зидар:

да стане около 10 ча- 
Той обаче се разбуди 

около. 7 часа и па според
щден докато съм

за първ път разго 
с Тито. Приветству 

го от името на трудс 
: се в нашия колек-
— разказва РАДЕ ИВА

зи са. жж

■ щт

Тогава
— Другаря Тито за пръв 

видях в Белград на 
1948 година, а след 

през 1956 и 1959 годи 
на. Отвинаги исках да го 
видя от близо, да запомня 
неговия лик, да почевству 
вам неговата топлина, да 
се убедя във величието на 
неговата личност. Желани 
ето ми се сбъдна и тРябва 
да си прияная, че лично се 
убедих че Тито е историче 
ска личност, че той е чо 
век, който цени и обича ра 
ботниците. Дължни сме да 
отстоим на Титовия път. 
Това е нашият дълг и към 
Тито и към нас самите.

варях 
вах 
III ите 
тнв
НОВИЧ, по това време пред 
седател на 
съвет на Промишленост „14 
октомври”.

пия вход влезна в ре
сторанта. Съпругът мп се
деше зад пулта п пиеше 
виняк, спомня си Олга. — 
Тито замоли за една чаш-

::
Път 
парада 
това

щ
кг

Работническия ка. : IКратката разходка след 
закуската, мина а разглеж
даме па планинския пей- 
саж и обектите, построели 
за почивка п развлечение 
ма работници. С този мо
мент с свързана досега не- 
забележена случка, Отня. 
кт^е Из гората на другаря 
Тито спонтано пристъпи е- 
дин малчуган и го помоли 
да си вземе от горските я- 
годи, които тази сутрин е 
набрал. Момчето остана 
твърде щастливо и гордо, 
когато другарят Тито взе 
няколко плодове и му по- 
благодари.

} ■■
р..-.

— Другарят Тито се ппте 
ресираше за жизнените ус 
довия на работниците, за 
школуването на кадри и мо 

пропзвод 
новата

■ Ж-Шг-
Подкрепа ог //ай-скъпия гост: През 1964 година 
другарят Ти/о посети Електронната промишленост 
в Ниш.

дернизнрането на 
ство. Показахме му 
фабрика за трактори. На 

тържество по' 
на другаря Тито

скромното 
дарихме 
макет на трактор, цилиндър 
и булдозер — ръчна работа 
на наши работници. Спомн
ям си, тогава имахме труд 
ности в обезпечаването

бях, когато в Крушевац, 
вместо паланка, завариха 
модеран град с предприятия, 
па които трябва да се помо 
гие още по-бързо да се ра 
звиват, понеже са необходи 
ми на нашето общество".

да се мени, понеже е заета 
Ряла. Интересираше се как 
живеем и в какви еловия 
работим какви са ни за
платите, имаме ли проблема

РУЖИЦА КРЪСТИЧ, рабоновитерезервни части за ми, как върви производст
Връчвайки 

Ти-
произведения- 
подаръците на другаря вото и какви резултати по- тничка в „Югопетрол”: 

стигаме. Зарадва се кога
то му казахме, че планове-

директорто, тогавашният 
Мирослав Друлович се по
шегува: „Не мога да Ви да- 
да и резервните части”. Ти

— С указ на президента 
1( Тито, нашият колектив на 

16 октомври 1967 година бе 
с Орден на тру 

да със златен венец. Ща 
стливи и горди сме, че в 

история имахме Ти 
Тито ще жи

вее в нас, в нашйя колек
тив и в цял свят.

В Смвдеревски край те редовно изпълняваме 
че дори ги преизпълняваме. 
На раздяла, другарят Тито 
пожела и занапред да про

то се заем а и отговори: 
„Ако се наложи ще ги на
правя и сам в своята рабо 
тилкица",

На втория ден от преби
ваването му в крушевашкп 
край, президентът Тито се 
срещна на Ястребац с пре 
живелите бойци на Расин 
ски партизански отряд. За 
срещата с Върховния комен 
дант, първоборецът Драго- 
слав Лазаревич Зрика каз 
ва:

удостоен
Трудещите се в с.медерев 

ски край през тези майски 
дни работят и повече и по- 
добре от по-рано. През из
теклите 35 години мирно и

Титова близост, тези дни ос 
танаха в траен спомен.

РАДОНЯ
ВИЧ, висококвалифициран 
работник на „Фаграм”:

ДЪЛЖИМ
Когато дойде втори 
1970 година,

с такава работа.МИЛОСАВЛЕ- своята 
то. Нашиятпът през 

остана доволен
от онова, което дотогава
постигнахме и отново ни о- 
бодри. Това са моменти, ко 
ито остават в траен спо
мен,

МИЛЕ живкович.От Първия ден в свободата, Тито е винаги 
с работниците. Работниците идваха при Тито че
сто, а Тито им върщаше тези посещения много
кратно. Титовиге събеседници никога няма да за
бравят неговите думи,, срещите с него ще помнят* 
като изключителни дати, като на й-гол ем и моменти 
на радост. Чрез думите 
зговаряха с Тито, „Комунист
вее срещи/е които и за самите т*ях, както казват, 
са представлявали подтик и пътепоказател.

ово
щар на Югово край Смеде 
рево:но и задължение за

— Бяхме -в . строй. Гледай 
ки ни, другарят Тито забе 
лежи: „Още ли позволява
те да ви командуват? Вече 
не е война, недейте да сто 
ите така вкочено в строя”. 
След прегледа Тито се 
Ръкува с всички и ни по
кани на съвместна закуска. 
Бях развълнуван и радостен, 
че първият воин на нашата 
революция е всред нас, че 
е така добре настроен и 
че подробно се интересира 
за действията на 
отряд от основаването му 
до края на войната.

Срещата, започнала по „во 
й нишки ред” приключи 
със сърдечен разговор. Бой 
ците не криеха своята гол 
яма радост и. непосредстве 
но се обърщаха да своя 
Върховен комендант „Дру 
же Тито, на мене тази сре 
ща е най-щастливата в жи 
вота”.

Тито е историческаработниците, които ра- 
ще се опита да ожи-

на личност

— През един хубав 
в юни месец на 1958 година, 
при мен дойде 
лице и ми 
внч, подгответе се, 

ви посети един 
гостенин”. Размислях 
това може да бъде, 
мно желаех 
Другарят Тито. И

ден и овощарството. Като тра 
ен опомен за другаря Тито 

снимката, с която е 
овековечено неговото 
не на нашето

плодовито развитие в свобо 
дна
славия 
сети

— Другаря Тито срещах 
повече пъти. Вием а ги на 
мене оставяше изключител 
но впечатление. Още 
вата

служебно 
каза: „Живко-

социалистическа
другарят Тито по 

Смедерево 
винаги сърдечно посрещан 
от трудовите хора и гражда 
ните,

Юго лазим
идва-наскоро 

висок 
кой 

а инти 
това да бъде 

действи- 
на на- 

пристигна

шест пъти, имение.

ИОВАН ЦЕНИЧ, работник 
в „Херой Србе”:

в лър
среща с него, човек 

почевствува че се касае за 
личност, 
ключителии

те
нашия

бойците 
Града на Ду 

Тито за пъ,рв път по- 
лрез есента на 1953

пионерите, притежаваща из- 
човешки каче 

която види и знае
всички останали, телно, след два дни 

делегат на Скупщина- шето 
та на СФРЮ присъствувах 
я гласувах на другаря Тито 
и по трети път да 
ди Орден

и младежта.
иав, ства, — С президента Тито сепосети
година. Два пъти посети Же 
лезарницата: 
през

вече от 
Като срещнах 

1970
и запознах през 

година в Белград. Тога 
другарят Тито прие де-

имениеза пръв път 
юни 1959, втори — 

през декември 1970 годи
на. ^Срещна се и разговаря 
с работниците на смедерев 

колективи, интереси 
рай-ки се как живеят и ра 
ботят,

другарят Тито, придружа- 
вам от Петър Стамболич и 
генерал Милан Жежел. По 
срещнахме го и

ва
легации
Сърбия. В нея бях и аз. Ръ 
кувах

на амладежта насе присъ 
народен герой

ските на Югославия. го поведо се с Тито и почувхме из овощната 
Тито се

градина, 
интересираше за

ствувах неговотоЯКОБ БАУЕР, величие и 
Той наистина е— И на мене! 

щаше Тито. 
хубаво и по-приятно е да 
се срещнем така, отколко- 
то по време на война.

високо ква
лифициран работник на Ме Развитието на 
талургическия 
Смедерево:

съветвайки ш какотвър- 
— Всякак по-

топлина.
да отстоят по пътя на 
граждане на

овощарство- 
сортовете ябълки и 

Струваше

из- историческа личност. Ние, 
сме на- 

с труд да се отпла 
на другаря Тито, да 

отстоим по пътя, по който 
десетилетия ни водеше дру 
гарят Тито.

то, за 
круши, 
че Тито 
папски 
разполагаше
ния

комбинатсамоуправи- Работннците трайно 
соченителното

щество.
социалистическо об 
На тези, които се

ми се, 
има два селскосто 

факултета,С другаря Тито тимсе сре 
време 

посещения на

ДРАГОМИР РАКИЧ, рабо срещнаха или имаха чест 
непосредствена

понеже 
зна- 

стопанство

птнах 
на неговите

два пъти пода бъдат втник в пенсия от гостилни с големи
за селското
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повече ново и
с

Актуалните проблеми на икономическата стабилизация в СР Орбия бяха тема
та на разговора, който с председателя на Изпълнителния съвет на Скупщината на СР 
Сърбия другаря Иван Стамболич води Саво Кържавац, главен и отговорен редактор на • 
Комунист" — изданието за СР Сърбия. Поместваме част от разговора

онази област, където проце 
сите нте зависят от нашето 
отношение и ангажиране.

на СК на Югославия — мо
же да се види, че е и на
правело нещо. Акцията - на 
Съюза на комунистите и 
на всички работници и тру 
ден ти се дава и опреде ле 
ни положителни резултати. 
Не трябва да се губи от 
предвид мощното единство 
и готовността да се действу 
ва върху единствената ли
ния на Съюза на комунисти 
те. Увеличена е отговорно
стта и бдителността. Ако 
акцията бъде по-задълбочс- 
на, по-насочена, по-широка 
и по-трайна и ако я всички 
разберем като съвместна и 
лична задача 
може да липсва. Ако не би
хме вярвали в това. ние не 
бихме били комунисти.

мат последната дума. Защо- 
то, етатизмът в смисъл на 
волунтаристко поведение е 
много по-широк от радиуса 
на- държавата и нейните ор 
гани. Формални решения 
за инвестициите се приемат 
в организациите на сдруже 
ния труд, но с вмешателс
твото на мнозина друга, 
иай-невинно във формата 
на „подкрепа’', което самоу 
лравителните субекти в сто 
панисването освобождава от 
отговорността за икономиче 
ска рационалност на опреде 
лена инвестиция.

на сдружения труд 
бвало би да анализираме 
какви програми по иконо
мическата стабилизация сме 
приели в тях. Според форма 
та, съдържанието и степен
та на разработката болшин
ството от тях си приличат 
като яйце на яйце. Почти 
са същи за основната както 
и за сложната организация 
на сдружения труд, в чиито 
състав е тя- Уводът, първа 
та част на тези програми 
са преписани заключенията 
на партийните органи и ръ 
ководства, обобщени, защо- 
то по-инакви там където са 
приети не биха могли да 
бъдат. Във втората си част 
са малко по-конкретни — 
преписани са законните за
дължения, а третата част 
се отнася до представителни 
те разходи, отсъствията от 
работа и боледуванията, слу 
жебннте командировки, ко
ето — без съ-мение — е зна 
чително, но все пък не е 
и кай-важното. Какво ста
ва, например, с намаляване 
то на производителните или 
транспортните разходи, с 
по-пълното ползвуване на ка- 
пацитетте и повечесменна- 
та работа, с обращението на

тря

Стойността на нашия внос 
много се увеличава и въз 
основа на цените. Цените 
на нефта, суровините, съоръ 
женидта и капитала и* по- 
нататък се увеличават. Съ
щите количества нефт, на
пример, които сме внесли 
миналата година и колкото 
сме запланували да внесем 
тази година —■ около 12 ми
лиона тона 
три милиарда долара, вме
сто 1,7 милиарда, колкото 
сме заплатили миналата го 
дина. За новите кредити от 
чужбина лихвата е нарасна
ла с 20 процента. Може да 
се приведат още много та
кива неща, които негативно 
влияят на нашия външно
търговски баланс. При това 
трябва да се има предвид, 
че днес отделни индустриа
лни страни са на ръба на 
рецесията, че средно разви
тите преполовяват размера 
на своя растеж, и че твърде 
бързо се увеличават дълго
вете ~на развиващите се стра 
ни. Всичко това още повече 
затруднява и нашето поло
жение. затруднява нашето 
проникване на световния 
пазар. Онова което можем 
да направим в това отноше 
ние е да намалим вноса на 
отделни стоки и суровини, 
да направим по-резка селек 
ция, разбира се в количес 
твата и видовете, което ня
ма отрицателно да влияе 
върху качеството и динами 
ката на нашето икономиче 
ско развитие.

Другарю Стамболич, оче
видно е, че в някои съще
ствени въпроси на икономи 
ческата стабилизация не осъ 
ществяваме резултатите, о- 
чаквани след решенията и 
мерките, приети в най-вис- 
шите политически и държа
вни органи на Федерацията 
и републиката. И по-ната- 
тък се вижда диспропорци
ята между определенията и 
действителните процеси в 
стопанството на СР Сърбия- 
От някои цели, които поста
вихме с икономическата ста 
билизация дори се и отда
лечаваме. Дали можем дъл
го така и какво ще ни по
стигне ако не щхшеш/м по
ведението си?

сега струват

Онези които планират но 
ви и възнамеряват да про
дължат започнатите инвести 
ции трябва да знаят къде 
води това. Сигурно е, че 
всичко не може да се про 
дължи. Ако бихме направи 
ли това, ще доведем под 
въпрос постигнатата степен 
на текущото производство.

успехът не

ОПАСНИ ЗАЛЪГВАНИЯ

Разбира се, но също така 
не бихме били комунисти, 
ако бихме затваряли очи

Следователно, изводът е 
ясен и вече хиляди пъти 
на много места казан 
вестициите тРябва да се 
сведат в границите на мате 
риалните възможности. Вси
чко друго представлява на
рушаване на утвърдената 
политика.

пред реалната картина и 
състоянието, пред които се 
намираме, ако се несериоз- 

Дълго, разбира се, не ще но отнасяме към икономи- 
можем, защото с това бих- ческите проблеми, които са 
ме довели под въпрос дове пред нас, ако отново издиг

нем лузунга „Имахме и по- 
трудни положения, пък 06 
извлякохме”

трудности, жим по старому. Нашия* 
платежен дефицит, напри
мер, в размяната с чужби
на е реална цифра, която 
сериозно предупреждава. Ка 
кво, например, трябва Да 
се направи за да се намали 
същага?

нн

рието на трудещите се и 
гражданите в способността 
на обществото да надделява 
икономическите 
с които се срещаме. И не^ 
само това, такова отноше
ние към сериозните ш<оно- 
мически проблеми, които ни 
натискат днес, би ни дове
ло в положение, от което 
трудно може да се предвиди 
изход. Затова, нито като ко
мунисти, нито като сериоз
ни и отговорни хора на раз 
лични работи, 
от нас изпълнява — в основ 
ната органзиация 
жения труд. в 
публиката или федерацията, 
и на което да е друго мя
сто — не бива да допуснем 
нещата да вървят по неже
ланата посока, стихията да 
ни надвладява. а ние само 
да се изясняваме и всичко 
наблюдаваме от страни. Тря 
бва най-напред, да знаем, че 
стабилизацията не

И продъл-

ОБОБЩЕНИ ПРОГРАМИ

Завършавайки този наш 
разговор, опитвам се да фо
рмулирам въпрос с цел да 
получа отговор за това кон ла работа, професионалната 
са пътищата към изхода от 
съществуващата икономиче 
ска обстановка, какво още 
от днес трябва да правим,

средствата, организацията

планирането 
с новите

преди всичко, 
и сдружаването, 
произведения и технология, 
пазара и така нататък. Мал
ко са плановете, където мо-

Напъ-тно съм съгласен — 
още може да се чуят обяс 

смекоито всеки нения, че и преди
се изправяли пред трудно- 

на сдру- сти, които успявахме да пре 
общината. Ре одолеем, и на това се спре.

Такива размишления са опа 
които

но се страхувам, че като и 
преди една година и поло
вина, когато беседвахме на 
същата тема, ще ми дадете 
същия отговор — че всеки 
трябва да има програми по 
икономическата

Имат ги, но ето къде

Втор съществен . и първо
степенен за нас фактор за 
намаление на платежния де 
фицит е по-чувствителното 
увеличение на износа и 
енергичното предприемане 
на всички мероприятия, ко
ито ще. дадат в-ьзможносг 
за това. Това в най-голяма 
степен зависи от нас, да вло 
жим усилия, чс на светов
ния пазар да излезнем със 
стоки, които щс бъдат кон 
курситпи и с цените и с 
качеството. Това 
подразбира 'най-широк спек 
тъР оспособяване, оргаиизи 
райе и сдружаване и на ор 
ганизапиитс на сдружения 
труд и на външната търго
вия и на множество други 
фактори, които по който да 
било начин участвуват във 
външнотърговската размя-

же да се намери това.

Защото, никак не трябва 
стабнлнза- да забравим, че нашите най 

големи резерви за изхода 
от наличното положение се 
намират във възможностите 
за увеличение на производ-

сни самозалъгвалия, 
се граничат с неоттоворно- 

затова защото демобистта, 
лизират. ЦИя.

сме!?
А що се касае до разви

тието на икономическите от 
яошепия с чужбина, на ней

се осъ- чки е вече известно, чс съ- 
заседанията. щите по-Дъ-тго време пред

ставляват съществен фак- 
и тор на стопанската иестаби 

в нашата страна и 
Република. След мио

Ще повторя онова, което 
Ви казах преди година и по 
ловила: всеки трябва да 
има програма по икономиче 
ската стабилизация и всеки 
трябва да знае конкретната 
си задача п задължение от 
програма. Но не програма, 
която с формално „изпъл
нение” па заключенията на 
шгкой политически форум, 
но програма чисто изпълня 
пане ще внесе промени 
отношението към работата, 
която ще увеличи дохода и 
извършава разпределение
то на съшия съгласно прин

ството и по-голям доход. 
Ето защо трябва да се съчи 
пят програми по активизи
ране на големите кадрови и 
материални потенциали. То 
ва, между другото, подразби 
ра и почюеледователно при
лагане па принципа за раз- 

в пределеннето според резул
татите на труда.

шествява на
На заседанията може да се 

програмата
се договар- лност 

акцията и нейните 
там където се

бла- ален

усилие.

утвърждава 
политиката, да 
яме за нашата

гогодишен, непрекъснат ре- 
растеж на вноса и 

на износа, ми
носители, а 
създават материалните
га, където се осъществява стагяирането 
доходът — може и непосре
дствено да се реализира.
Инак, вербалната борба сре

слабостите и толерира- ха. 
неза довод ител н ата

палата годила . отношенията 
във външнотърговската раз 

драстично се влоши-мяна на.
Час по-скоро трябва да 

настават нужните, а съше-
щу

В докладите и речите леи 
чки са за икономическа ста 
билизация, а когато трябва 
да й сс даде принос и със 
собствено поведение, себе
отрицание и акция — тогава 
трудно върви, тогава най- 
често се мисли, чс това тря 
бва да направи някой ДРУГ*

1 Голяма с отговорността 
на онези, които решават за 
И1 шестиците. Страхувам се, 
че работниците, сдруженият 
труд в това решаване ия*

нето на 
ефикасност на системата на 
стопанисването няма да до- 

Налротив,
Какво занапред след тази 

констатация? ствени промени в условиятаципите на нашето езмоупра 
вително социалистическо об на стопансването и развитикесе резултати.

това може да компрометира 
икономическа и са- За да знаем къДС сме и 

насока трябва да вър 
по-нататък — трябва

ето. Тези промени трябва 
да способствуват и за по-

щество.цялата 
моуправителна система. в коя 

вим
п Липя. „а най-напред да знаем какво
Разбира се, не бива завИСи от нас, а какво от

всичко и черно да с другите, да отделим онова, '■
да, нито да се занемаряват наричаме обективни 1
известните 0с обстоятелства, които са из-
“вс?в«Гзалдчите но =^”1 
ПМредоедателст^оЮЧнГЯ ЦК «■. и - от друга страна -

Ако сме утвърдили, че 
увеличението на дохода се 
постига с производителнос
тта на труда, а не с увелн 
чеше па цените 
та и най-тежка работа за 
всяка основна организация ‘

сигурното действуваме на 
икономическите закономер 
пости, трудовата мотивиров 
ка н пазара, а всичко в уни 
сой с решителното разви-главна-

(На 4 стр.)
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Трайни 
отношения и

шета

осиови^наприятелскитВ единствената 

акция — повече 

иово и съвместно

политически движе- 
Лринципителени

пия
със Съветскиястрана 

след дългогодишния^ а заседанието на Пред 
П седателството 1!» Соцм 

алистнческа с|)едс ра-

се борят, 
независимостта, равно- 

зачитането на су 
и териториал-

съюз.конфликт предизвикан от 
кампания и

па
правието, 
вереиитста 
пия 
страни
п неделимостта на мира л 
обществения прогрес, 
приемането и развитието ка 
то универсална

практика на активна
та миролюбива Коегзистен- 

па страните, без оглед

бруталната 
безскрунулозния 
с талии ист и ч еската

Югослл-релублика 
проведено

натиск па 
попити-

Т11В1Н11 ла 29 април 
бе ка1 ■стати

ва: зпмоот погне! ш ята 
Съ»ег- 

блл

интегритет //а всички 
и и роди, принципи!..'вик. 

този година, до*Югославия,ка върху
бре с известен. Датата 
подписва мето на Белградска- 

декларация отбелязва 
първо място ис за- 

негативии ма- 
политиката

рамо че
па пашата страна и

съюз се развиват
При топа бе под

нз въ>
СКИ ц та междунарогласно изговаря по гоприятпо. 
чертано, че принципите, съ* 

съвмссгно 
приетата документи предста 

трайна основа за

(От 3 стр) чата п
радиото и телевизията, 
кво, например, значи когато 

че днес

ме па 
ради онези 
•пифестацми на 
ма силата, намесата и нати
ска нърху Югославия в ми' 
милото, но заради положи 
тслиитс промени, до 
то се стигна в съветско- 
югославските отношения, 
заради значителното

и конструктивно възде 
йствие на новото състояние 

пешата в югославско-съ 
ветските отношения. въР*У 
укрепването духа на равно 
правието и сътрудничество
то между социалистичлскл 
тс страни и комунисти че 
ските партии, а с това и 
за уклрбпването па мира и 
сигургността в по-широките 
свропойски размери.

Ка лна
държащи со ииа системата ла сонна- 

самоупранде-
тие
лиетическото
ние.

пякон,се пише, 
след 30 години напредък и 
развитие на технологията, е 
надхвърлил рекорда пи Алея 
Снротааовнч, или че в една 
трудова организация произ
водителността е 
с 40 па сто! Може ли пронз 
водителноетта да се мери е 

смепа?

и и у
на идеологическите ^разлики 

разликите в обществе
ните им системи, съдържа 
ни в Белградската де кла
радия станаха фактор кол 
то надживя времето, хора
та и С7,битията и се укрепи 
г,- онзи стожер иа общите

влкпат издиганеиопатат'1,1 питото
оглошепия та и приятел 

м еж
ил и

на кои-
ЕНТУСИАЗЪМ, 

КОЙТО ОХРАБРЯВД
ското сътрудничество 
ду машите две страни.
:ш прецизна п съдържател 

оценка па характера п 
югослав- 

отиошеиия, 
които се разпи 

и принципите върху 
основи се изграждат,

I а-
увелпчепа влияТиБолестта на другаря 

го, а след това смъртта му, 
покрай голямата скръб, ко
ято захвана цялата ни стра 
на, мобилизираха нашите работело, та 
трудещи се и всички граж- се увелич 
дани в единствената им ре дукцнята: 
шнмост да продължим пъ
тя, по който ни поведе. Та
зи своя решимост те израз не е 
яваха н с по-големня си тру 
дов ентусиазъм и готовнос
тта си с още по-голяма о/то 
ворност дл изпълняват про
грамата на стабилизацията?

па пиесъдържанието па 
ско-съ ветскитеработата 

Как дотогава въобще се е 
иаведнаж да

еднапа политически идеи и визии 
на обществения напредък, 
около които се изгражда и 
развива всяка 
насочени съвременна 
дународна политика.

Врънадки с; о;ие еди.; 
път на югославско-съветски 
тс отношения, изграждани 
през изтеклото четвт.рг сто

нарамките н 
ват

почти удвои про 
За това трябва 

сметка. Целта па 
така,

ш, чии го
отразява п в настоящия мо
ЛЮИт

прогресивно 
м ежим имала се води

стабилизацията съгцо
превръщането па събо

та и неделя в делнични дни. 
И другарят Тнто не беше 
за това да се умира от ра
бота. Това ме 
Но той беше за по-висока 
производителност иа труда, 
за по-добра организираност.

постоянното 
и заинтересованост па 

своите приятел 
със Съвет

пие
Югославия 
ски отношения
екпя съюз да развива в 
духа на най-добрите гради 
цип и двустранните потре 
би, интереси и тежнения 
Това е, от паша страна, съ 
ставна част на онова ши
роко, изтрай но и решитсл 
но настояване своите отио 
шеиия с другите да разви 
ваме, като се държим по
следователно към принципи 
те на. независимостта, рав- 

неиамесата, 
взаимното уважение и дву 
страната полза. Върху такп 

основи, известно е, 
Югославия успешно разви
ва отношенията ои с огро 
мно число страни,, при у- 
важението на разликите 
във вътрешните системи и 
външната политика.

Тези редове пишем имай 
ки предвид факта, че те 
зи дни, по-точно на 2 юни, 
навършиха 25 години от ка- 
кто държавните делегации 
иа Съветския съюз и на 
Югославия в Белград съвме 
стно съгласуваха, приеха 
и подписаха един от най- 
значителните документи за 
успешното развитие на юго

е потребно. върху принципите нз 
декларация.

летие
Белградската 
трябьа да се изтъкне, че съ

През изтеклите 25 годи 
ни най-висшиге държавни 
ръководители и политичес
ки представители на Югос
лавия и Съветския съю3 
приеха и подписаха и реди 
ца други твърде значите 
лни споразумения, догово
ри, изявления и други доку 
мезти въз осмова на инген-

ц-ите винаги не се движе
ха по възходяща лилия, оба 
че яито Югославия, нито Съ 
ветският съюз никога не • 
доведоха под въпрос основ 
ните начала на взаимоот 
пошенията, съвместно съг 
ласувани и приети. Напро- 
унв, при всички средги на 
високо политическо равни
ще, а специално з честите 
п винаги двустран ю полез 
ните срещи иа президентите 
Тито и Брежнев през из 
теклите години, двете стра 
ни подчертаваха привърза 
ността си към началата, за 
конте става дума. Различ
ният подстъп към отделни 
те конкретни въпроси на 
международните отношения 
не представлява пречка за 
плодотворното сътруднича 
ство на двете социалисти- 

чийто стаби 
отношения, тяхно-

Както и винаги в тежките
моменти, нашите народи н 

цяла Югосла- 
и този път се пона

вел ичие.

народности, 
вия
заха с цялото си
С голяма тъга и достойстве чнлта организация, 
но ние се простихе от на- ческата стабилизация тези 
шия Тито, с най-голяма ре- дни е първостепек/т идей* 
шителност да продължим по на и политическа задача. 
Титовпя път, да изгражда- Очаква се да последва ак- 
ме общество на свободни ция, която трябва г
хора и производители, да конкретни резултати."
развиваме домоуправител ни 
обществени отношения- И 
трудовият ентусиазъм, кой
то тези дни захвана цялата 
ни страна е облик на изява 
на тази решимост. Разбира 
се. тук има много чувство 
Добре ни е известно, какво 
значение другарят Тито при 
даваше на икономическата 
стабилизация- Да припом
ним само какво говореше 
пред Единадесетия конгрес 
на СЮК.

В Съюза на комунистите 
на Сърбия, от ЦК до първи 

икономи

ноправието,
дивните контакти, изчерпа
телните и всестранни вза
имни*аде вада коитоконслуташш, 
станаха редовен, двустранно 
приет облик на политичес
ко сътрудничество на две
те равноправни социалисти 
чески страни, които взаим 
по се уважават, намират съ 
ьместнен интерес, 
ки разликите в схващания 
та и политиката като част 
от действителността, 
естествена последица на ра

Председателството на ЦК 
на СК на Сърбия заключи, 
че всички първични органи 
зации на СК, всички кому
нисти подробно да се запо
знаят със действителното 
състояние, напълно да бъ
дат информирани. А после 
е пред изпит нашата отгово 
рност да изплъним нова, ко 
ето сме съвместно догово
рили и приели заключения. 
Нашата акция трябва да 
бъде едновременно обмисле 
на и ефикасна, бърза и трай 
на; тя трябва да има голяма

зачита.»-

като

зличните пътища на из
граждане на социализма 
и ‘ различната международ
на позиция ма нашите стра 
ни. Всеки от тези докумен
ти значеше и нова крачка, 
нови радиуси на действие 
и качество в развитието на 
отделните компоненти или

чески страни, 
лни
то всестранно заздравява
не и разширяване, при взл 
нмното

Този ентусиазъм и трудов 
устрем е ново охрабряване, 
което ни влива наденела, 
че — разбира се не с мал- сериозност и широки раз- 
ки усилия — ще преодоле- мери, ако искаме — а ние

славско-съветските 
мия, 
репване 
тенденции в международни 
те отношения въобще, от
делно

отноше 
а и по широко-за ук 

на положителните
разбирателство 

доверие, отговарят не само 
на основните 
Югославия и Съветския съ
юз и

и

интереси на
цялостта на югославско-съ
ветските отношения в отде 
лни периоди от време. Вси 
ч ки

ем трудностите, които са искаме 
пред нас. Само трябва да ромните трудности, с които 
се направлява. Защото не се среяцаме и да открием 
е всичко в унисон с нашите бъдещите перспективи ма 
програми по стабилизация икономическото и обществе 
за което тези дни под гол е- ното развитие на машата 
ми заглавия се говори в пе- Република и страната.

да надделеем ог- на техните народи и 
представляват 
и трайна ориентировка на 
двете

на полето на огно 
щенията между социалис
тическите държави и социа 
листически

„същностна
те, обаче, са изгражда 

ни върху основните начала, 
утвърдени страни и партии” (ра 

зговорите Тито — Брежнев, 
май 1979 година) но имат и 
по-широко значение за ук
репване на делото на мира 
и рантоправното 
родно

в Белградската 
декларация като „трайна и 
незаменима основа 
имните отношения и прия
тел ското сътрудничество ме 
жду двете страни” (Тито). 
В този смисъл на Белград- 

декларация

насочените по
литически сили в света. Ис 
торичекият контекст, в кой 

до -нормали 
на отношенията

на вза-от се стигна 
зация на- междуна- 

сътрудничество вКомунист света.
Уверени 

зултати, за чието
ската 
отделно 
защото в

припада 
значително място, 

целокупния изте
къл период от чевтърт 
летие действуваше и дейст
вува като една от 
опорни точки 
затели на

сме, че тази ре 
постига-

президентите Тито и 
дадоха така гол 

личен принос остават 
също така трайна придоби 
вка на

пе
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вест- съюз. За това на-на
мираме свидетелствуване 
и в думите на председателя 
Брежнев, който 
пребивавайки 
по тъжния 
другото

сътрудничество, 
стойност Бел- 

^декларация 
на обстоятелството че 

“ света на старите отно 
шеиия, нследени от общест

на чмепериалистиче-ската епоха, запали 
та на новото 
чи на

трудова органн-на „Кому-на всички издания неотдавна 
в Белград, 

повод, между
Дължи

заяви, че „съвет
ското Ръководство желае в 
югославоко-съветските 
ношекия винаги да владаее 
атмосфера «а взаимно раз 
оирателство

съкратени издания на 
унгарски, словашки, румън- от-ски и русински език. 

Излиза в петък. 
С указ

искра- 
време, ПО.СО- 

насоката, съдържа- 
и характера ма 

дудържавните 
бъдещето,

Йоветич
Об на президента на Републи

ката от 22 декември 1964 година Ко
мунист е отличен с Орден народно" ос
вобождение, а с указ от 22 
1974 с Орден братство 
златен венец.

нцето и доверие, съР 
дейност и абсолютно равно 
правие”

меж 
отношения в 

времето ко 
което кому 

с демокра 
- и соци 

идеи вдъхно

и че „съвместните
съ в етско-югосл авски
менти и сета представляват
здрава основа на 
сътрудничество между Оьве
тския съюз и Югославия"

във
ето идва и за 
пистите и всички 
тични,
алистичеокдгге

декември 
и единство със доку-

тяснотопрогресивни
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из дейността на местната общност в с гор БОЖИЦА

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА 

ЗАДАЧА НОМЕР ЕДНО
КОМУНАЛНО-БИТОВИТЕ 

ПРОБЛЕМИ В ПРЕДЕН ПЛЕН
Постепенно подобряваме селския 

цялостно премахване на всички проблеми' са ни нео 
оходими значителни материални средства — изтък
на Кирил Зарков, председател на Съвета на местна
та общност.

бит, но за
* ОТ НАД 300 ДОМАКИНСТВА, КОЛКОТО ИМ 

А В СЕЛОТО, 50 СА НЕЕ-ЛЕКТРИФИЦИРАНИ
обеспечени стълбове и трафо 
пост.

— Трудности имаме око
ло електрификацията на Де 
дичина и Дарковска махала. 
Всъщност това са и после 
дните две от дванадесетте 
махали в селото, които на
пълно са неелекгрифици- 

Но смятам, че до 
на 1983 година и те- 

около 50

В тазгодишната програма сто от лични* доход — ка 
за работа на местната общ- за Владимир Харизанов, 
пост в с Божица значител председател на Съвета на 
но м*сто заема електрифи местната общност. 
капията т.е. реконструкция- Според Харазанов не по- 
та на низкотокова мрежа в малко внимание местната 
центъра на селото и в Джи общност ще обърне и на 
вина махала, както и елек реконструкция на иизкото- 
трифнкацията на Дедичина ковата мрежа в Дживина 
й Дарковска махала. За та
зи цел в ход е акцията за 
реконструкция на дОтраяла- 
та низкотокова мрежа в
центъра на селото, докато 
запланираната реконструк
ция на същата такава мре 
жа в Дживина махала ще 
бъде започната във втора 
та половина па настояща
та година.

— Реконструкцията на ни 
зкотоковата мрежа е една 
от първите им задачи в ак 
иията и засега нямаме зна 
чителни трудности. В цеи 
търа на селото повече от 
материала обезпечихме, 
целокупната акция ще въз 
лезне на 250 хиляди дина 
ра. Средствата обезпечава
ме от Общинската скупщтг 
на в Сурдулица, която уча 
ствува с 50 на сто, чрез па 
рмчно заплангане на всяко 
домакинство по 2 хиляди дн 
нара и чрез въведеното мс 
стно самооблагане от 5 на 
сто от кадастралния и 2 на

Местната общност в с 
Горна Лисина, една от най- 
големите в 
община, в преодоляването

години така и в настояща
та, представлява една. зна 
чителна акция, в която ме 
стната общност полага уси 
ли*. От вкупния брой на 
махалите засега ток не е 
въведен в домвете на Коли. 
ще, Расцепеница, Драгой 
чеви кошари и Глошкопла 

Понастоя-

Босилеградска

на различните 
от комунално-битовия 
вот от година на година по 
стига значителни резулта
ти. От около 260 домакин 
ства, колкото има в село
то, пръснати в осем ма
хали и в центъра на село
то, в повечето се чувства 
съвременния уютен 
вот. Повече от тях 
заведени с електрически V- 
реди, водопроводи и с вси 
чко онова което със себе 
си носи съвременността. Тоя 
живот, така да се каже

трудности 
жи- р а/ш. 

края
зи две махали с 
домакинства ще бъдат елек 
/рифицирани, а по тоя на
чин изцяло да приключим 
с електрифициране на се
лото

нека махала, 
щем в ход е акцията за 
електрифициране на Драгой 
чеви кошари и в най-скоро 
време същата ще приклю
чи.

изтъква председа
телят, добавяйки» че все 
още местната общност няжи- 

са об- ма точна преценка на ну
жните за тази цел средства, 

Изхождайки от това, че 
от центъра на селото до Де 
дичина махала трябва да се 
прокара делекопровод в дъЛ 
жина от 3 километра, на 
който да се приключи и 
иизкотоковата Мрежа и в 
Дарковска махала, и че до
мовете са пръснати едни 
от други то пге бъдат необ

— Засега все още е пей 
звсстна акцията по елек
трификация на Гложкопла 
нека махала.

За махалите Колпще и Ра 
зцепеница е прокаран да 
лекопроводът, а в първата 
е обезпечен и трлфопост.

Но с изграждането на ни- 
зкогоковата мрежа в тези 
махали имаме трундостн 
— изтъква Зарков — по
неже от Електроразпредели
телното от Лесковац все о- 
ще не са изготвени проек 
топланове, а хората искат 
и трябва да знаят 
материални средства 
бъдат изразходвани, колко 
едно домакинство трябва 
да вложи и т.н.

а

сред-ходими и значителни 
ства. Както изтъквна Хари 
занов, местната общност ще 
положи всички усилия, как 

доброво-

В. Харизанов

махала. За тази цел са необ 
ходилш около 480 
динара и същите се обез
печават по същите крите
рии както и тези в центъра 
на селото. Една част от сре 
дствата са обезпечени и са

хиляди парично така и в 
лен тР\гд, но очакват все 
отдайна помощ от ОС и 
Републиканския фонд за
подтик на недостатъчно раз 
витите крайша.

колко
ще

В Б.

СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ
Според дмите на Зарков 

местната общност ще вло 
усилия за разширение 

и поправка на махленските 
пътища: Това още 
ако се има предвид, че за 
махалите Колище и Разцепе 
ница 
каже.

Майска болестжи
чревната стенато), през 

в организма на пчелите пре 
отрови. Попадна- 

с прашеца в червото 
допри-

Това е незаразно заболя 
ване предимно на младите 
пчели-кърмачки, протичащо 
през пролетта (април — 
май)» а по-рядко — през ля 
тото. Причинява се от пре 
комерно 
отровен,
или плесенясал 
(полепова
стта 'се появява, когато 
семейството има големи пло псата
щи с яй№ п незапечатапо шава процеса на смилането
пило, а липсват медови за- и всмукването на храните:!
паси и приток па пресен иите вещество. Ако праше-
иектар или вода. Поради то- иъ’г е бил отровен (съби-
ва пчелите-кърмачки са при рап от отровим растения)
пудени да поемат по-голс или плесенясал (което чес-

количества прашен, за то се случва мри зимуване- подобряване на времето и*
—--------------- ------ ............ ’ :ш след подхранване бър

:ю преминава.

да отделят млечице и да 
изхранват младото пило.
Този прашец не може да минават 
бъде смлян в средното 
черво ма пчелите н то се 
задръства от него. Разшире 
мото черво притиска възДУ 
шиите резервоари и кръво ни 

прашец носната тРъба, поради кое
кръ.вообра терни:

повече
Кирил Зарков

лите
глилостни микроби 
насят за “ образуване и пре 
минаване в тялото на отров 

продукти. Признаците 
на болестта са доста харак 

тя- се появява пре 
пролетта, а 
лятото след

пътища, така да се 
и не съществуват.се среща на всяка крачка. 

Притова се полагат усилия 
за премахване на настоящи 
те трудности и за постигане 

Най-крат 
ускорено се
подобряване

консумиране на 
недоброкачествен

на тази 
местиа-

За реализиране 
запланувана акция 
та общност чрез самообла 

отдели по Ю0 
Но и току шо при 

акция в изграж 
щ,тя за Драгой 

кошари все още не е 
Изграде

на нови успехи, 
ко казано — 
работи върху 
то на селския бит.

— В местната 
се чувствуват 
помощ 
щност

токсикоза). Боле то дишането и
в щението се затрудняват. Ли димно през 

на вода пък нару- по-рядко през
внезапна загуба на по-голям- 
брой летящи пчели- или при 
по-голяма част от семейст
вата; протича за кратко вре 
ме и след постъпване на 
пресен нектар (напре след

гане ще 
динара, 
ключ ил а та 
дането на 
чеви

обшност 
успехи. Чрез 

на по-широката об 
е асфалтиран пътят 

аку.мулацио-
оправдала целта, 
пият път край изкуствено 

езеро не е осигурен, а 
ХЕ „Власина" засега не пре 

никакви мерки, ма-

от мостта на 
нното езеро до селото в дъ 

построе
то

от 600 м, 
е здравствена станция, 

са вло/кени около 
изгра

миджина взима
кап че пътят предуиреждана

В КОЯТО
1700 хиляди динара.

вя. Отначало гнездовпте пчели 
наскоро 

угнетени; те- 
правят опит за летене, тре 
и кат с крилца и държат 
силно подутите си корем 
чета леко повдигнати наго
ре. Средното черво на бол 

и умрелите пчели е 
характерните си гън

ки. подуто и изпълнено с 
гъста, сбита, понякога поч
ти суха. подобна па глина 
на маса.

са възбудени, а 
сдсд това

в центъра па — Най-вероятно в иачлло- 
т.г. в цеитт.оа 

ще започне изгра 
една обществе- 
в която колко 

бъде по* 
ПТТ

дед е мост 
селото 
вахме
Това са само едни от акци 

инвести-

изоазхо д, за който 
280 хиляди и прочие.

то па август 
на селото 
ждането па 

сграда.с по-големи 
които

ите 
цип, 
огромно 
Кирил 
на Съвета на 
шност.

наза селото имат 
значение — казва 

Зарков, председател 
местната об

ни с известно шс 
местена нотата.
Враня е обезпечила 700 хит 
«»ди динара, а

<>т

местната об 
ще обезпечи място 

Взехме за дъл
ги пост
за строеж, 
жепис да срутим 
та сградв, в която са гюме 

пощата и

Но все още с едйи от 
изграждане 

миналата годи* 
общност и 
трудности, 

село- 
с При-

сегаиша-
обектите чие го
приключи в 
на, местната 
занапред има 
Изграденият мост в 

комисията

местната 
- да подготвим 

стпоеж. В обекта

стени 
капцелаппя п 
терен за 1 
1»ге бъдат 
дпон дииапа и

Тези изпочупени въР 
потопиш във во

дата, са неми свидете 
ли на неотдавнашните 
експлозии при прокар 
ването па пътя от По 
ганово за Погански ма 
пастир. На това място 
сега е с ъздадено нзку 
стве//о „езерце’...

би,мирложечп ра
п>е търсимдо, иедоетатъела с известни 

пи, а понастоящем сънIите 
не са премахнати. ООС1 ,, л 
градня" от Босилеград, коя 
то бе и

ОС. С изграж-. помощ и от
об мета п местзала пето па

та общност шс получи едно 
за работа 

края Зарков.
паизпълнител

работата не превзема гипса 
кви мерки.

Електрифи каци ята 
лото, като

помещение 
за па

па се- 
през изминалите В. Б.
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ю осветя * изкуство
от ФЕСТИВАЛА „МАЙСКИ СРЕЩИ «0"

Среща на писатели на 

народа и народностите
* ОСВЕН ОБМЕН НА МНЕНИЯ ПО КНИГОИЗДАТЕЛ- 

СКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ВЪПРОСИ — ДОГОВОРЕНО Е СМ! /- 
ДИИЧЕСТВОТО ЗАНАПРЕД ДА СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА

I /ости гнати договори
и друг Ш1Д да

лано-ссдатсл ма комисията на ра
нните
подлостите и народа 
Републиканската 
пия
рис Костадинов, директор 

„Братство" 
и Милутин Цанков, оредее-

ОК на ССТИ в турни текстове, посветени 
на Тито, Революцията, сво
бодното човепжо развитие 
в братска Югославия.

Срещата-разговор, както и 
литературното четене, пот
върдиха необходимостта да 
се поддържат по-тесни кои 
такти между творците на 
народа и народностите в 
СР Сърбия, понеже по тоя 
начин на дело се претворя
ва най-ценната придобивка 

Н а родоосвободите л н ата 
война и революция — брат
ството и единството, за ко
ито другарят Тито невед- 
наж е казал, че трябва да 
ги пазим като зеницата з 
окото си.

Взаимните лични конта к-

По почин па Комитета за 
чествуване па Допя па мла- 

рождепия ден па 
другаря Тнто — 25 май, ко
ето в Димитровградска об
щина се провежда под тра
диционно название ,, Май
ски среши" па па 
подлостите 
— тазгодишното тържество 
бс обогатено е още една 
проява: среща па писатели, 
представители па народнос
тите п народа. Съорганиза
тор па гази по много неща 
и л одот порна м а 11 и фсста ц 11 я
е списание „Мост" при из
дателство „Братство" в Ниш.

Срещата па писателите 
има ис само манифестации* 
нен, по п делови характер. 
На 25 май, в малката зала 
ма заседанието па общество 
I ю*по л 11тичес к ите о р га 11 мза- 
цин, се състоя среща 
зговор. В разговора участву 
ваха писатели и поети —

рамио или 
представят творци от други 
народности и прочие.

В следобедните часове ни 
25 май, представителите на 
народностите и народа че
тоха свои стихове и литера

па културата па ка
при 

копферем-
па ССТН, както и

достга н
Бо

на издателство
рода 

от СР Сърбия
и па

дате л па 
Димитровград.

Уводно изложение изнесе 
главният и отговорен редак 
тор па си. „Мост", който го
стите запозна ио-обстойно с 
кпигоилдатслската дейност 
па българската народност 
през следосвобожденските 
години, а особено през гю-

♦ ИЗЛОЖБИ

I Методи Петров:
! Край Ерма и Нишава'I следните няколко години.

Останалите участници в 
разговора изнесоха своя 
книгоиздателски опит. Ос- на 
вей мнения по книгоиздател 
ски и литературни вя,проси 
раздвижена е инициативата 
за задълбочено сътрудниче
ство като се лрилагт най- 
различни облици за взаимно 
запознаване -и сътрудниче
ство.

Межди другото е догово 
рено да се издаде брошура 
с творби на участниците в 
„Майските срещи ’80'\ като 
траен спомен и конкретно 
приложение към тазгодиш-

♦ }♦
Любителите на изобразителното изкуство, а | 

Т особено на живописа, в Димитровград бяха прия- т
▼ тно изненадани през дните на фестивала на на- ф 

рода и народностите „Майски срещи '80”. Именно, 
в Клуба на самодейците при Културния центъР на

ф 24 май т- г. димитровградският художник Ме/одп 
а Петров се представи със самостоятелна художест- * 
| вена изложба под название „Край Ерма и Ниша- т
▼ ва".

Над двадесетина акварели, никнали по мо- 
ф тиви край живописните поречия и предели на 
ф Ерма и Нишава, още веднаж потвърдиха богата 
А и разкошна палитра на този димитровградски ху- 
т дожник, известен още като отличен илюстратор 

и карикатурист.
След цикъла рисунки „Димитровград, който 

ф изчезва4’, създадени с художествено-документално 
значение, в новия цекъл „Край Ерма и Нишава”, 
вместо жълто-черното, патинирано изобразяване, 
пред очите ни се разкрива цялата пищност па 
хубавия пейсаж.

Художествено-образният му свят би бил оп- ф 
ростено схванат, ако се изхожда от онова, което А 
насища окото. Методи Петров е художник е бо
гати емоции. Дипазанът на чувствата е 
рок: ту бликат радостни чувства 
то с девствените предели край Ерма, ту навяват 
тъга от изчезващите мотиви край Нишава, поне
же поради съвременни изисквания тази река през ▼ 
Димитровград е облечена в каменна промяна. ф

Обстоятелството,

♦ ра-

I ! ма албанска-представители 
та народност Керим Арифн 
и Нухн Винци, на унгарска
та — О/о Феньвеши п Янош 
Сивери,
Мирослав Демак и Вера Бе// 
кова, на русинската 
хаил Рамач п Ахмета Бучко, 
ма румънската —
Марина Мунтеану, 
ската

ти между поети и писатели, 
договорените облици на съ
трудничество. формите, ко
ито тепърва ще бъдат издир 
запи за задълбочаване на 
юва сътрудничество, пот
върдиха основателността от 
едни такива срещи и зана
пред в програмата на^гази • 

и привързаност традипиоиа— -манифестация 
към делото на Другаря I1» те трябва да намерят съот

ветно място чрез подходящи 
облици на изява.

на словашката
♦ Ми-

Феличпя
на тур- 

Ариф Бозаджи и 
на българската — Миле При 
сойски, Властимнр Вацев 
и Стефан Николов. В

ните тържества, които изми 
наха под знака на всеобща 
ПодкрепаI

I разго
вора също взеха участие и
Видойко Величкович,

то.
Между отделните предста

вители на народностите са Ст. Н.пред-
♦

ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС ИА „МОСТ“♦доста ши-
За да насърчи и тласне творческа

та работа ма творците от българската 
народност в областта 
та, науката и публицистиката, 
мие „Мост” обявява традиционния си 
творчески конкурс за 1980 
ш гге

♦ втора награда 
трета награда

1.500 дни. 
1.200 дин.

при докосване-:

♦ на литература- 
списа- УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

1. Право 
награден

че като художник ме се 
спира само в един сезон на годината (обикновено 
акварелистите вземат есента като най-подходяща 
за акварелна изява), красноречиво потнърждава 
многостранните му възможности, 
всяко едно годишно време с особ 
не мига на предела или лейсажа.

г. за след-
жанрове: за СТИХОТВОРЕНИЕ

разказ, новела, есе, научна ста:
т Ия м ПУБЛИСТИЧНА СТАТИЯ. Зп 
посочените жанрове се 
следните награди:

на участие в творческия 
конкурс на списание „Мост” 

имат всички граждани на СФРЮ.
2. Творбите трябва 

на български 
ма пишеща машина

да са написаниумението във 
ен усет да хва-

предвиждат език ~ по ВЪЗМОЖНОСТ
раздел тройка или 

‘ ° на_ Ръка 1 и да бъдат озна-
Дк- „ ТС. ОООЗНачение (шифра). На редакцията за конкурса се доставят 
ТРИ екземпляра от предложената твор-

за награда, а името на автора тря- 
_ е сложено в отделен затворен

но съ™^ЙТО Трябва да е яалиса- ос-м,,ото ооозначение (шифра) 
е обозначена творбата. '

Яворът на темата е
4" Обем113б°Р На самИя автор, 

етичните ? На наУчните и публици- 
Г0 ДО 20 Гпв1И,е м<?же да най-мко-
°а г?еСеТ страници на пише-
'а машина раздел тройка.

5. Наградените творби 
специален 
списанието ще
норар според съществуващата тарифа, 
творби^ пеДт" СР°К за Досмвяне на

I ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ:
Живописните акварели на Методи Петров 

носят дълбока пластичност. Оттук многогамовото 
▼ звучение, подчинено обаче на един обобщаващ 

закон: да не се наруши общото впечатление, 
ето по никаква цена не смее да остави посетителя 
соезучастен.

Верен

♦ първа награда 
втора награда 
трета награда

900 дин. 
700 дин. 

дин.

по

600 бва дако-
плик,II. ЗА РАЗКАЗ

първа награда 
втора награда 
трета награда

на реалистичния подход в живописта, 2.300 дин.
2.000 дни.
1.000 дин.

кактоттттт
•гой не стреми към потограпска достоверност а 
към оптимистичен емоционален пълнеж.

т
свободен,

III ЗА НОВЕЛА:

в детайла или лирическия ет10д. Самото обстоя
телство, че на даден мотив са направени три н 
повече рисунки, свиаетелствуват за творческо т7 р- 
“не- с коет° най-добре и иай-пълно да се изка-

,1ърва //аграда 
в/ора награда 
трета //аграда

2.500 д/ш. 
2 000 дин.
1.500 дин.

оценени от
жури, след печатането 

получат и съответен хо-
IV. ЗА ЕСЕ: впърва //аграда 

В7°Ра награда 
тре/д

2.500 
2.000 дин. 
1 500 дин.

д//н.
наградаИзложбата „Край Ерма и Нишава" 

некомллектувана, показа, 
градски художник могат да се 
таи изненади и че има 
вата палитра на любителите

макар и 
че от този димитров- 

очакват нови прия- 
какво да съобщи него- 

на живописта.

! V. ЗА НАУЧНА СТАТИЯ 
първа //аграда 
втора награда 
трета //аграда

VI. ЗА ПУБЛИЦИСТИЧНА 
първа награда

2.500 д//н. 
2.000 дин. 
1.600 дин.

СТАТИЯ 
1.800 дин.

НА „МОСТ".}Ст. И.
А ♦

РЕДАКЦИЯТА НА СПИСАНИЕ 
„МОСТ’-
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ЗА КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА БОСИЛЕГРАД- 
СКА ОБЩИНА ВАЛЕНТИНА ГОГОВА — ТРИЧКОВА:

ПРЕДАДОХ БУКЕТ НА ТИТОНУЖНИ СА КАДРИ, НО 

И ЕНТУСИАЗЪМ
В Дългогодишната исто

рия ма Димитровград, 27 
година, ще

Културният център, който 
занимава с библиотечна дейност 
тиране на филми, трябва 
храм на общината. Нужни

засега се
септември 1965 
бъ'Де записан 
букви.

и прожек- 
да стане културен 

са кадри и по-
отговорен подход. Самодейността __
тел на

със златни 
На гази дата в Ди

митровград бе 
ТИТО! Наистина той

само 12. минути, 
те ще се помнят за-

другарят
двпга- тук

културното развитие. предстои 
обаче 
винаги.

Тогава, 
стъпилата 
ТИТО 
един
още един

Културният дом сега 
построен. Някогашното оча
кване бъдоще сега е действи 
гелност. И липсата на сред 
ства почти е минало 
Самоуправителната 
на общност казват

е - резултати. През 1979 
покрай

два пъти седмично в Босилс 
град, организирано е 81 кино 
представление

годи
на, прожекциите през току-що на

есен, другарят . 
се връщаше от още 
път на мира,

път, който той 
с цел да у креп

добросъседските

в в селата, в 
които за това има условия- 
Досегашният 
че трябва да се прави по- 
сполучлив подбор на филми 
те, а населението в селата 
по-организирано да се осве-

откултур- 
че са

обезпечени средства за при 
способяване на два коопе
ративна! дома в селата за 
културни потреби, за обогат 
яване на книжния 
библиотеките, за личен 
ход на завеждащ 
иостта и за културни прог
рами на самодейна основа.

Ето защо в Общинската 
скупщина н в обществено
то мнение в общината все 
повече се повдига въпросът 

-зя състоянието и по-нататъ
шното развитие на култура 
га. При това се изтъква, че 
състоянието 
и че трябва да се направи 
прелом в културното разви-

опит говори, пропътува
ва отло
ШС1НЛЯ.

фонд в домява за съдържанието на 
до- филмите.

самодей- дойдеБезспорно, Културният цс- 
дтъР трябва да стане култу 
рен храм на общината, в 
който ще се пазят и обогат 
яват културните традиции 
на този край. тачат култур 
иите придобивки на нашите 
народи и народности, орга
низират разпи манифсста- 

ие задоволява ции. За тази цел, покрай 
материалните условия, тря
бва да се обезпечават и ка
дри.

На 27 септември 1965 го- 
синият влак, иа пъ‘г 

за БелграД, спря 
в Димитровград. И от най- 
отдалече! штс села в общи 
пата, бяха 
жени, мъже . и старци. Бя 
ха надошли да видят ТИТО. 
Едвам ли имаше сърце, ко

не тупташе много 
силно, едвам ли имаше 
които

дима
от София

надошли деца,

сто по-
очи, 

отправени
тне.

не бяха 
към ж.п. 
вайки

Неотдавна по почин на 
Общинската скупщина в 
Самоуправителната общно 
ст по култура бе изготвен 
и обсъден анализ на състоя 
нието в културата, със си 
циален акцент на самодей
ността и предложение на 
мерките и акциите за по- 
резултатна активност. Без 
оглед на това. че основните 
насоки и активности ще 
бъдат утвърдени на сесия на 
Общинската скупщина, 
сега е ясно. че два основни 
въпроса са: мястото, зада
чите и ролята на Културния

Когато става въпрос за 
самодейността, тук е ясно,

гарата, очак 
ТИТО! Но, все пак, 

едно момеченце имаше „при 
чима” -най-много

че е малко постигнато и че 
трябва да се раздвижат вси 
чки сили и мощности тази 
основна “-културна 
да намери своето място и 
да дава резултати, съответ- 

потребите, да

да очаква
синия влак.

?:■ дейност Щастливото момиче, кос 
то тогава предаде букет цве 
вя на другаря Тито, сега е 
майка, съпруга, възпитател 
ка в детската градина в Ди 
митровград, където често 
разправя на децата, за та
зи, за нея. незабравима
среща._ Това е Валентина
Гогова!

Валентина Гогова (сега 
Тричкова) и сега с най-гол 
ямо възхищение разправя 
за тази среща:

— Бях ученичка в пети 
клас, на основното учили
ще „Моша Пияде” в Димит 

Ако може да се изхожда ровград... Повикаха ме при 
на общите директора. Много се раз

вълнувах. Не знаех,, че то 
ва; ще бъде най-щастлива
та новина, която ще ми 
бъде съобщена...

Директорът ми каза, че 
аз съм определена да 
предам, па гарата, букет с 
цветя на другаря ТИТО. В 
първият момент не вярвах, 
но след миг се опомних и 
почувствувах, чс съм най* 

К. Георгиев 'щастливата ма този св*гг.

Валентина Гогова предава букет на Тито

ствуващи на
стане двигаел на културното 
развитие. Първа крачка в 
тази насока трябва да бъде 

и обезпечаване на кадри за 
самодейност, които да пла- 

подтикват разни

Й ето, че дойде и 
двадесет и седми септември. 
Най- щастливият ден в 
моя живот. Градът бе по
реден, окичен със знаме 
на, хората весели и щаст 
ливи, всички се радваха, 
чс ще видят ТИТО. Всич 
ки се радваха, че ще го 
вндяг, но аз знаех, че ще 
докосна и Ръката му. Да зна 
ете с какво нетърпение о- 
чаквах влака!

Аз, стоех спокойно и 
държах в Ръцете си буке
та с цветя — гладиоли, ка 
то непрекъснато си повта

Рях думите, които трябваше 
да изговоря пред ТИТО.

Когато синият 
стигна от Софи* 
прозорец се показа 
смял, другарят ТИТО. На
родът възклицаваше:
ТИТО! ТИТО! И ето, че 
влака спря.

влак при 
на един

за-
нират и
културни акции и да оказ
ват професионална помощ
на самодейците. Всякак по
мощ трябва да се търси от 
по-развитите културни сре
ди, с които трябва да се 
установят по-крепки връз
ки на сътрудничество.

центъР и разгъРщането на 
самодейността.

През изтеклите пет годи 
ни, откакто е формиран, 
Културният център най-мно 
го се е ангажирал и пости 
гнал известни 
библиотечното

Един човек ме повдигна, 
вече не помня кой беше 
това, до прозореца, къдс- 
то стоеше ТИТО, който ма 
хаше на многохилядната 
маса. Гордо се обърнах 
към него с думите:

резултати в 
кино-дело,

фикацията и „вноса” на кул 
тура от развитие среди. В 
библиотеката в Босилеград 
и библиотечните пунктове 
в БистъР, Горна и Долна 
Любата и Г. Лисил/а на чи
тателите стоят на р 
ние 20 000 книги, седмичен 
и дневен печат, повече спи
сания, шахматови табли и 
телевизори, 
година например 
те са прочели 23 хиляди

ст интензитета 
стремежи коренно да се по
добри състоянието на кул
турата в Босилеградска об
щина, в периода пред4 нас 
трябва да се очакват значи 
тел ни културни акции. Ка
кви резултати ще бъдат от
четени най-много ще зави
си от ангажирането на вси 
чки компетентни и ог пре
махването 
грешки и слабости.

бт ечите му блекашв радост
азположе

„Добре ни дошел, скъпи 
другарю ТИТО!

Безкрайно сме щастливи, го 
че се намирате в нашата 
среда.

Предавам ВИ букет от и- 
мето на пионерите на на

шата община, които ог все 
сърце ВИ пожелават мно- 

щастие и успех за до
брото на всички ни!’'

— Много благодаря! — от 
говори 1Ш1 ГОЙ н ме помил 
ва по косата.

През миналата 
читатели- иа досегашнитекни

ги.
В прожектирането на фи

лми се постигат значителни За миг погледнах ТИТО 
в очите, от конто бликаше 
радост, от устата му позна 
/ата усмивка...ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД

Чуваше се песен от ус
тата па хиляди Димитровград 
чапи, всички се радваха, 
всички искаха той да ос 
тане по-дълго време между 
нас, но влакът тръгна. Два 
нлдесет минути минаха, ка
то миг...

всеки класов съиет цма чре 
детаимтел от учениците, ан
гажираността на младите в 
професионалните органи съ 
що с значителна и всички 
те изпълняват сериозно сво 
ите дължмости. Младежки- 

организации 
внимание и иа образовате.! 
но-възпнтателшш процес к-ь 
лето по-добрите оказват по
мощ иа по-слабите ученици.

Шк 0/1 ок ата 
избра
ство от 7 членове. За 
председател с едногодишен 
мандат е избран Любен Ги 
гоо, а за секретар Светлана 
Петрова.

Накрая 
гюме плам 
работа.

Добри резултати
телпия цемтъР постигнаха 
добри резултати и в зале
сяването на 
уреждане па двора, на спор 
тния център и в срсждаис 
Иа класните стаи. В отчета 
изтъютха младежите от Ш 
ха машмпмя кабинет, така 
че следващото поколение 
шс има добре обзаведен ка 
бинет. В отчетния период 
младежите от средношкол
ския цент7,р участвуваха и 
в Съюзната младежка бри
гада, и сега са готови да 
участвуват- Младежите са 
дейни и и самоуправителпи 
те органи в училището, във

Чрез дейна работа младежите 
всекидневния живот, в самоуправителната 

реформата на образованието,във всена
родната отбрана, в културния и спортен живот 
в общината. Избрано е ново Председателство и 
председател с едногодишен мандат

Средношколската конфе
ренция на ССМ в образова 
телния цеитъ-р в Босиле- 

отчетно-избор- 
което бе

се включват
във 
система,

вголини

обръщатте

Да, тогава бях най-щаст
лпва понеже се срещнах 
с ТИТО, но днес когато той 

конференция, не е вече между нас, бол- 
Председател- ката която изпитвам труд 

нов но мога да изкажа с думи.

във всяка акция, която е 
организирана от страна 
ОК ССМ. Младежите са бм

на
ново

ли дейни при ознаменуване 
па всички дг.ржавии и учи 
лищяи празници, където съ 
вмсстпо с войниците и мла 
дежиге от града се предста 
вяха па зрителите с разли
чни пиеси, хора рецитали 
и пр.

Младежите

град проведе 
по събрание на 
изнесен отчет за досегашна
та работа и набелязани ире- 

В отче-

Но както и преди сре 
щата ми с ТИТО, както и
след пея, така и след смъР 
тта на ТИТО.

дстояпгите задачи, 
та се изтъкна, че досегаш
ната работа е била плодо- 

всестранна. Младе
конференцията 

за бъдещата си оставаме ТИТОВИ!
ние всички

твегриа и 
жито са образова-отвзимали участие М. Янев Т. Петров
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ДИМИТРОВГРАД
СПОРТ Проведени
»Мпадоот« 

»Метап« 3:1 по гражд»нска
защита

на сдружеорганизацията 
иия труд 
ро конфекция 
а на трето па комула.шо-ус

, ознаменува 
Деня ь*а граждап

На два кръга пред края 
на футболното първенство 

Вранска група, в пе-

В рамките на „Градпя", «а вто 
„Свобода"

напето
ската защита, през втората 

май, » Димит
във
деля в Босилеград се срощ 
наха отборите на „Мла
дост" и „Метал" от Преше-

I юловИ|Па ма 
ровград, се 
замие между 
по гражданската 
т р уу |.о пи те оргаиилаим и

организация ,/Уепроведе сз,сте- 
поделеиията

лужиата
луга".во.

защита от 
в обМачът се игра пред око

ло 500 зрители и но прия
тно за игра време.

подобЗа отбелязване е.
От състезанието по гражданка защита състезания бяха про

и между местните
пиищцата.
водени
общности в район Смиловци,СУРДУЛИЦДОще от първата минута 

домашните започнаха силно 
да атакуват към вратата на 
гостите. И когато се очак
ваше сигурен гол на дома 
шните, гостите организира 
ха бърза контраатака, от 
която Стоянович вкара гол.

Въпреки че до края на 
първото полувреме създадо 
ха няколко голови положе 
ния. босилеградските фут 
болисш не успяха да нрнну 
дят на капитулация вра
таря на гостите.

Посочените състезания и- 
и практи така и в района на 

Трънски Одоровци.Състезание по 

гражданска защита
маха теоретична 
ческа част.

На Н7,рво 
опраха

а съшо 
село

място се кла 
състезателите от Т. Петров

ЗНАЧИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА СПОРТНО ДРУЯС 
ЕСТВО „МЛАДОСТ” ОТ БОСИЛЕГРАД

общност Сурдулица, ма вто 
ро място сс класира отбо- 

ООСТ Болппчпо-дпс-

Нсотдавпа в Сурдулица 
се състоя общинско съ-стеза 
ние на отборите за граж
данка защита по оказваше 
па първа медицинска по
мощ. В състезанието учас
твуваха седем отбори с 50 
състезатели.

Въведена коле
ктивна работа

Рът па
папзерска дейност и 
трето — Общинският от
бор по гражданска защита.

па
Това им обаче 'успя още , 

в първата минута на вто
рото полувреме — в 46 ми 
нута голмайстор бе В. Чи- 
пев. Оттогава играта стана 
много по-интересна и хуба-

Оргаиизатор на състеза
нието бе общинският щаб 
по гражданска защита, кой 
то успешно се включи в 
акцията „Нищо не бива да 
пи изненада”. Проведеното 
състезание 
още един принос към тази 
С.КЦПЯ-

След проверка на теоре
тичните н практическите 
знания на полигона па ос
новно училище „Вук Кара- 
джич", оценителната комп-

ва. Делегатите на Скупщината на спорт
ното дружество „Младост" в Босилеград, 
съгласно инициативата на другаря Тито, 
взеха решение за въвеждане на колективна 
работа и отговорност. След изменение на 

' устава, изпълнителният отбор на Скупщина
та избра Председателство от 11 члена. За 
пръв председател с едногодишен .мандат бе 
избран Радомир Йоиич 
работник в Отдела на вътрешните работи, 
згу заместник-председател Алекса Сгазено»,- 
за секретар ХристоЛСостадивгов-тт за касиер 
Винко Богословоз.

Футболистите на „Мла
дост" продължително атаку 
ваха, а гостите се отбраня 
ваха почти с 10 футболи
сти в своето наказателно 
поле. Правесът в играта бо 
силеградчанн успяха 
претворят в два гола и по 
този начин да обезпечат по 
беда в мача. 'Особено хубав 
бе голът на Миле Цветков 
в 79 минута.

представлява
сия имаше твърде сложна 
задача да провъзгласи най- 
добрите. Първото място спо 

ма Местна

Да

лучи отборът административег I

Третият 
дост” бе автолът на футбо 
листа на „Метал" В. Стоя
нович.

гол за „Мла-

Фудболмпят ...Мла- 
къ-

КЛУб
дост" в Босилеград за 
со време (формиран е пре
ди 5 години) постигна забе

-'•ския образователен центръ, 
основното училище в Боси
леград и други трудови ор 
гакизации.

С изграждането -на спорт- 
но-рекреационння център са 
създадени по-добри резул 
тати за развитие на спорга 
б общината. Затова задача 
па ФК „Младост”

Освен добрата игра на 
„Младост", която задоволи 
зрителите, внимание заслу
жава и коректното* поведе 
ние на публиката.

лежнтелни резултати в ма
совизирането па физическа
та култугс в общината, а 

в развитието наособено 
футбола всред пионерите п 
училищата и младежите в 
местните общности.

„Младост" игра в състав: 
Захариев — Б. Иванов, И. 
Кирилов — Д. Владимиров, 
Г. Георгиев. С. Крумов — 
В. Тасев, Б. Тасев, В. Чи- 
пев, И. Арсов и М. ЦветкоЕ.

е да прив 
лече въ.зможно повече хора. 
които да спортуват. Една 
от най-актуалните задачи 
на клуба е да развива рабо
тата на пионерския отбор, 
да му обезпечи 
гостуване

Това е заключение на 
новоизбраната скупщина 
клуба, която

на
на проведено

то тези дни заседание за 
председател избра Винко 
Стоянов.

На заседанието, 
ма Скупщината 
ха с досегашната работа ц 
предстоящите 
клуба. В

поне едно 
в Сурдулица и 

срещи със своите връстни
ци от селките центрове.

С оглед на факта, 
формиран

ОЩЕ ВЕДНАЖ ЗА ПУШЕНЕТО

Силно страда паметта членовете 
се запозна- че е

джудо-клуб взадачи на рамките на дружетвото, за
напред ще трябва да се по 
лагат доста усилия за зажи
вяване на неговата работа.

тоя къс период, 
постигналклубът е добри

резултати във Вранска фут
болна

За вредата от никотина, внесен в 
оргнизма чрез пушенето неведиаж 
и немалко е казано. Все пак немалко 
са хората, които знаят и чувствуват 
тази вреда, а продължават да рабуват 
на този порок. 
мията” на пушачите 
пълва

ростта на заучаването и обемът //а за
учения материал.

Никотинът предизвиква 
не на кръвното налягане. Една

ДИВИЗИЯ, намирайки 
се винаги всред най-добри
те отбори. Преди 
на, отборът успя 
сира в дивизията на Южно 
моравски подсъюз.

повишава- 
изпу-

шена цигара покачва кръвното наляга
не с 10 мм живачен стълб.

Спортно дружество „Мла- 
пте продължи да се 

състезава във Вранска гру 
ще организира футбол

ни турнири по повод праз
ниците и 
жества
гостуване на по-силни отбо 
ри. Внимание 
идеята дружеството да ор
ганизира селска олимпиада.

За осъществяване на пла
на* за работа в 
щия период спортното дру- 

„ очаква помощ от
ооц уествено-политическите * I 
трудовите организации п 
средношколския образова
телен център.

три сезо- 
да се кла-

дост
За съжаление, „ар- 

постоянно се до- 
с „млади кадри", които не зна- 

не 'искат да знаЯт или пък пре- 
вредното действо на нико

тина по здравето на организма.

ла,
По време на пушене в организма 

се разрушава голямр количество 
бинова

ят,
ФК „Младост” 

ва и за купата 
Тито и 
програми

останалите тъР- 
и ще организира

аскор- 
витамин С. Оп-пебрегват се състеза 

ка маршал
киселина 

ределено е, че една употребена 
роса 
тлмин С.

папи- 
мг ви- подготвя спортни 

и състезания в
лишава организма от 25 заслужава нЗа окоравялите :-----

вече за онези, които след 
„забраненото овощие” 
разказят,

пушачи, още по- 
вкусяне на 

решават да се 
че това

чест на Държавни празници 
1 на освобождениетона • Босилеград и 

поводи. Досега са 
рани

Младпят човек, който 
цигари на ден, диша така, 

диша непушещ, но по-възрастсн 
го с 20 години.

Между мъжете-пушачи на възраст 
59 години случаите на внезапна 

смърт са три до четири пъти по-чести 
отколкото при кепушещите 
та възраст.

изпушва ку- 
както 

от пе
ти я„страхуват”, 

не могат да направят, а най-много за 
онези,

но се по други 
оргашизн- 

гостувай, ия в Босиле
град на „Радник” 
лица и „Рудар" 
турнир на селата

предстоя-които от пушенето очакват 
изпитани задоволства, никак нЯма да 
бъдат излишни няколко

не-
ОТ Сурду.

от Лебане, 
и оелина 

ДРУГИ състезания. В 
гия период фК „Младост" 
пп Сгп?УДН1гаш с гаРнизонана граничарите, Средношко-

40 жествосведения.
По време на пушене особено сил

но страда паметта. Намаляват па съща-ско-

М. Янев
СТРАНИЦА 10
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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА
25 МАЙ 1944 г.

Българските фашистки
били осведомени, че в една махала на село Вуя- 
ново, в къщата на Дюрашкович се намира пар- 

болница. Затова при село Дубрава по-

части в Лесковац

тизанска
ставилн и артилерия и обстрелвали болницата..Ра
нените с. помощта на местното население били из
теглени на планина Радан.

26 МАЙ 1944 Г.

В района на село Барйе и Долна Округлица 
частите на 22 дивизия нападнали четниците, раз
громили ги и отблъснали към Лебане и Леоковац. 
В тази борба четниците са загубили 500

НА 27 МАЙ 1944 Г.
души.

След поражението,
„ партизаните четниците снабдени с оръжие от гер

манците и подкрепени с недичевци предприемат 
нападение на 21 дивизия в района на Окр.угжйдп 
— Гагинци. Обаче, след

което претъопялн от

п р отив действието
частите на 21 дивизия четниците били 
и принудени на бягство.

от
отхвърлени

НА 30 МАЙ 1943 Г.

По-голяма част от II Южноморавски отряд, 
на 27 май се отправил от Църна трава къ-м Пча- 
ния и Козяк. По това време българо-фашистките 
части СИЛНИТЕ ДЪЖДОВЕ ПРЕДИЗВИ 

КАХА НАВОДНЕНИЯ. — Ниските тем
ператури в края на май и началото на 

превърнаха пролетта в сен. Спо 
статически данни, това е най- сту-

извършили нападение на Отряда в района 
Горни Романовац (Сурдулица). След 

но ожесточена борба, 
принудени да се оттеглят, а отрядът продължил 
придвижването си към Църни връх.

В околността иаКралево, Чуприя, 
Парачин, Лесковац, в Нишки регион, 
както и в много други краища навред 
по страната — реките излезнаха от ко
ритата си като направихме големи ще-

на кратка
българските части били

юни, 
ред
цената пролет през столетието. Големи-

много
ти.

МАЙ 1944 г. дъждове предизвикаха в 
краища наводнения, от които постра-
те

Велика Морава под моста при г. Чупр
Околийският комитет на СКОю за Горна 

Ябланица и Округлица бил реорганизиран. Члено
ве на комитета са били Вукое Булатович. Чеда 
Иованович, Олга Радонич, Вукана Раденкович, Ми- 

Дацич, Рада Татаревич, Света Вучкович и 
Мшгивойе Стоянович. Организащш на СКОЮ ве
днага са формирани в Медевци, Стубли, Бранни, 
Мърконя, Тулари, Боровац, Саярини, Медведжа, 
Реткоцер и Бучумет.

ха много краища в страната. ия

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ
хаило ПРЪВ ЮГ0ВШЯН1Ш НА ПЪТ ОКОЛО СВЕТА

ще Антверпен на 11 февру 
ари 1852 година и на връ 
шане влезнал в пристани 
щето в Триест на 30 август 
1859 год1ша.

Нашият мореплавател с 
кораба „Сплендид" по не
мирни морета и океани е 
преплувал над 10 000 мили.

6 месеци и 19 дни. Именно, 
той
от белгийското

Иво Визии е пръв юго 
славдски моряк, който 
пътувал по море 7 годшш,

с 11 души е тръгнал 
приета ни-

е

ПРОЧЕТЕТЕ И ТОВА
КИНО От събота до съботаЛукът универсал

но лекарства 7 ЮНИ, СЪБОТА, ,ДА БЪ 
ДЕМ ЖИВИ, ПА ЩЕ ВИ
ДИМ", домаШен филм.

Главните роли изпълняват 
Младен Васари и Саня Вей 
нович.

Режисьор Бруно Гамулин, 
сценарии Миливой Пухлов 
ски, а производство на „За 
грес-филм" от Загреб. ■

10 ЮНИ, ВТОРНИК. „ЛЯ 
ГАЙ СТРЕЛЯ СЕ", японски 
филм.

12 ЮНИ, ЧЕТВЪРТЪК, 
.ДВУБОЙ НА МИСУРИ”, 
американски филм, в който 
главната роля изпълнява из 

Марлон

дим”, на зрителите от Ди
митровград, особено на мла 
дите, ппрепоръчваме не по 
следния филм през седми 

именно френския 
„Отивай при майка

се справи с него, сестрите 
и приятелките си.

Тя прекъсва работата, за 
да изведе този ден детето 
в зоологическата градина. 
Тук запознава разведения 
Винцент, който, развежда 
своите две Дътиери из зоо
парка... Това е любов на 
пръв поглед.

Много работи са им об
щи — нейната професия е 
вътрешно подреждане, 
той с строител. Когато ето 
най-сетне е намерила чове
ка на своя живот, при нея 
се поражда колебание, да
ли да се разведе и развали

Фраяьо Йосиф, австрий
ският цар за този подвиг е 
отличил Визии с най-високо

Сокът от черния лук мо 
же да се ползува за лекува 

- не на инфективни и гнойни 
рани, след това, той уби
ва бицили на дивфтериятаи 
бацила на Кох — бацила на 
туберкулозата, а благодаре
ние на бързото испарява- 
не, може да се ползва за 
лекуване на ангина и въз 
падение на дихателните орга 
ни. Лекът алиглицер, под го 
твен от лук, твъРДе е ефи 
касен за лекуване на опа 
сното очно заболяване — 
трахома.

Добре запазен и при под 
ходяши условия, лукът с ев 
тино лекарство, 
на всички, 
дълго време своите лечебни 
стойности и затова трябва 
да се ползва повече в пре 
храната. Черният лук е твър 
де полезен за всички възра 
сти, а предимно за по-възра 
стни лица, защото той е 
предпазно средство против 
артериосклероза, а съ.то та 
ка помага и на ония които 
имат високо кръвно наля 
гане. Същевременно лукът 
показва добри резултати при 
лекуване на лица, които и- 
мат ненормално излъчване 
на чревни сакове.

Лукът не е само храна, 
но и ефикасно универсал 
но лекарство.

отличие за заслуги в море 
плаването.цата, а 

филм
си, татко ти работи”. Време 
траенето на филма е 95 ми ОТКЪДЕ ИМЕТО НА 

КУРШУМЛИЯ?а-драма,нути, жанъР 
режисьор на филма е Френ 
снс Летер.

Ето накратко съдържа
нието му: Агнсс (М. Джо- 
берт) е в голямо 
НИЕ, защото незнае какво 
да прави със седемгодиш
ния ои син, който й се „ка 
чи па главата”. Тя е запла 
нувала да работи този ден.

й, КОЙТО ТОЗИ дои

Първата столица на пър
вата сръбска държава е 
градчето на устието на ре
ка Косашща и Топлпца. 
То е създадено тогава, ко
гато Стеван Немання, полу 
чил от Византийския цар 
Манойло областта „между 
ИбъР. Расина, Топлаща и 
Дубочнца” на управление 
а за своя столица този умен 
сръбски владетел определил 
тава градче, построил в не
го резиденция и две хуба
ви бели черкви 
ри, от които и до днес Сь 

манастир Свети 
който неотдавна

а
ВЪЛНЕ-

вестният актьор 
Брандо. живота на оина, си да жер 

твува собственото си ща
стие или...

по Мъжът
трябва да сс грижи за дс-достъпно 

Той задържа Освен домашния филм, 
Гл бт.лем живи. па тис ви Т. Петровтето не с и с г.стоаппс ла

:

манастл

шествува 
Никола, 
е раставриран, понеже бил 
в твърде лошо състояние, 
а принадлежи към най-ста
рите
па културата. Зарад това 
старото шю на Куршумлпя 
с било Бели черкви. Тези 
черкви били покрити с оло

сръбски паметници

На Харковския 
тут се проучават качества
та на черния лук. Утвърде
но е, че той има много за 
организма на човека и се 
га може да се каже: „Яжте 
колкото се може повече че 
рен лук".

ИНСТИ-
во.

В един от тях станала ка 
лугерка и там починал Ана, 
съпругата ма Неманя.

Кадър от френския филм „Отивай при майка сн# татко ти работи"
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Ж без АОКАЧОиие
Извинено

ФРАЗИ
Л А А

1П,ЛР0СЪ'' С-ьЦЪР 
информация» "

Понякога 
жа повече 
колкото отговорът» имат хората, които ра» 

Димитровград. Може би 
Здравния дом пау-

Най-големи заплати 
ботят в Здравния дом в 
том и заслужават, понеже в 
зите продължават и по един час...

* А А

са еднакви :,а 
изключсиията

Правилата 
всички, само 
са различни. ПричинаПОЛУЧИМО

ОВЧАРНИК
А А А

,А. Балкански' през тази 
похвалят с много извоювани

избирам
половинки,

Футболистите иа 
не могат да сеЩом можем ла 

двете
по-гол ямата.

пролет
победи.между 

дайте ми1 казват, чеДимитровград 
„Балкан", който на пътя 
3 кръчми»

Мнозина хора от 
:за това е 

стадиона притежава
игрището футоолната

| Д. РУДНИЙ виновният и докато се 
игра се „забра-! наше село, че получи доДа ви кажем кико стигне до 

ми".
овчарник. АЛА

Преди войвуту оди наше село човеци често 
Банат ко овчарйе ч 

гледали Тъгм иа 1Цно »Фичо«пути су шили V иечалб\ 
мандражийе. Тамо ирайлн кашкавал и

110 дорикаймакаОбираше 
от птичето мляко.чужде овце.

Тека па Милчу козаратога оди наше село 
баща Виден йе ишъл млого годнне на пачалбу. 
Милчу су гледале бабе по село. Ама Мнлча ка 
порасте нейе пшъл у БаИат. От етаиу овчар у 
нащу задругу, ама иикига му се ис паде да йс 
овчар у наше село, да си буде дома при жепу 
и деца. Све га прачаю по друга села и селища, 
по Сребърну п Кръчпн сарай, човек пропада оди 

Ц|1;: сЬитане по чужди синьорйе.
Тува онядап га видо дошъл па премену и да 

си види домашните. Казуйе ми кико йе при ни и

р;
Един „фичо'' сиво-бял, 

вижда се нов,
Стои в Босилеград пред 

културния дом.
За културата обаче хич 

недей го пита:
Той е собственост на ЦентъРа 

по социална защита.

— Защо ли е тъжен този „фичо"?
— някои питат.

Отговаря той: „На СИЗ-овете колата 
гараж си имат,

а аз тук стоя на никъде 
не ме карат

възможност за приключения 
не ми дават.

Затуй съм много тъжен 
и печален

като общински случай 
социален!

; А А А

Защо чш е машина, съчи- 
стихове! Има достз- 

поети, за да се спра-II' ияваща 
тъчио 
вят с тази задача.III!

видим га малко сс поовеселнл.
— Доста йе сНнтане, каже ми он — по чу

жди кърове, че се прибирам у село.
— У пензню ли че идеш — питам га я
— Ма кикву пензую, имам йоще до пензию, 

ама че си дойдем малко у село да будем овчар.
Я се па чудим и майем. Кико може да буде 

овчар у наше село кига нема никакве овце. Све 
човеци испродадоше. Само Лека Воденичарат има 
десетина брави и он си Ни пасе около село.

— Не разбирам — питам га я 
будеш овчар у село кига овце нема?

— Е, бай Маичо, каже ми Мнлча козарат 
— видим дека ти нищо не разбираш оди политику. 
Йедно време у наш до.м смо имали само козе. За
това ме и окаю Мнлча Козарат. После баща ми 
цел живот прекара по Банат, а я трийесе годнне 
вече сЕитам по друЬи села. Са сам ним казал у 
задрупггу дека нечу више да будем овчар у дру
га села или че си давам оставку и они човеци ли 
н»им требу овце за сирене, вълну и коже, реши- 
ше у наше село да напрайе овчарник и я че бу
дем там овчар, главан овчар — тия.

Са разбра работете, значи куде има овчар, 
че се прайи и овчарник. А нейе кико до съга ов- 
черете да иду на работу там куде има овчарници.

исти- 
могат да

Някои хора казват 
пата само за да 
противоречат.

Л. ИВАНОВ

Нищо не 
за развитието на 
та. колкото неговото 
твие.

пречи толкова 
интелек- 

отсъс-
кико че

- 11
А А-*-—.

„Хиляда и една нощ" — 
мемоари на нощния пазач.

А А

Най-трудно се пише от
чет за работа която не е 
извършена.

Женска логика 
което не достига на нас, 
мъжете.

това,

И
— Пет. Другарят е карал неделната почивка на село...

У нея всичко е прекрас
но! Значи тя е манекен.ХУМОР

— Харесва ли ви новата секретарка?
— Главното е, че мога да бъда спокоен. Тя 

ня-ма никога да издаде тайните иа фирмата. Пър
во, не разбира това, което пише, и второ, не пом
ни това, което е написала.

БрштНоА А А

Покана: „Ела 
издигнеш!"
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