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нш СФРЮ от 14 фавру
»ри 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоено с Ордви 6ратс? 
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за нриноса в развити
ето на братството и 
единство между на
шите народи и наро
дности.

'В

* вестник НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ 8 СФР ЮГОСЛАВИЯ *

ГОДИНА XXI * БРОЙ 963 * 20 ЮНИ 1980 * ЦЕНА 2 дин.

91 „Д.ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА 
СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ В БЕЛГРАД РАЗГОВОР С МИРОСЛАВ ЗДРАВКОВИЧ, ПРЕДСЕДА 

ТЕЛ НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СКС В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОНПО ТИТОВИЯ ПЪТ НА 

СТАБИЛНОСТТА ■ЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА СИ - ОРГАНИЗАТОР И НОСИТЕЛ НА АктиеиоешЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ на Съюза на комуни
стите на Югославия обс-ьДИ на 12 юни актуалното поли
тическо положение, какго и въпроси, отнасящи с до 
осъществяването на икономическата

В настоящата година цело 
купната активност на Съю 
за на комунистите се осъ 
ществяваше при условия па 
боледуването и смъртта на 
другаря Тито.
Нашите трудещи естествено 
загрижи болестта на друга 
ря Тнто, но и положение
то в международните отно 
шения- Но това още пове
че ги укрепи в убедеността 
да продължат нашия досе 
гашен път и политиката 
на Съюза на комунистите 
на Югославия, решително

стабилизация. У- 
водни изложения по тези въпроси изнесоха д-р Душан 
Драгосавац, секретар на Председателството па ЦК на 
СЮК и Веселин Джуранович, предеедател на Съюзния 
изпълнителен съвет.

Централният комитет

★ Съюзът на комунистите в Южноморавски 
регион се бореше и се бори за обезпечаване и 
създаване на условия за самоуправигелно свобод
но обращение на средствата от разширеното въз
производство в цялата странаприе и решение за регули

рането ка пълномощията и начина на работа //а Съюза 
на комунистите до 12-ия конгрес и решение за органи
зацията и начина на работа на Централния комитет на 
СЮК. Проекто-решенията обоснова Бранко 
члеп на Председателството на СЮК.

крива възможности за още 
по-широко и по-пълно сът
рудничество между органи
зациите на сдружения труд 
а особено за използване на 
знанията,
организацията на 
което е от особено 
ние за по-ускореното акти
визиране на потенциала, с 
който разполага нашият ре 
гион.

Микулнч.

Из речта на д-р Душан Драгосавац за актуалното 
политическо положение и задачите на Съюза на кому
нистите

технологията и 
работа, 

значе-да развиват и защитават при 
добивките от нашата револ
ЮДИЯ-
тучните на нашата социали 
етическа

Оказа се, че инсти
РЕШИТЕЛНО ПО ТИТОВИЯ ПЪТ

макар
че спрямо тя* се отнася 
ме критически в смисъла 
че винаги трябва да ги усъ 
въ ршенству ваме 
но действуват.

Оттук следва заключение 
то, че и занапред ходът на 
нашата революция е в зави 
симост от развитието на на
шата социалистическа само 
управителна система, от 
съзнателната активност на 
нашите организирани субе 
ктивни сили, от крепкостта 
и дееспособността на Съю 
за на комунистите да дей 
ствуват вътре в системата 
като нейна жива, насочваща 
сила и неделима част.

система
★ Нашите трудещи се са твърдо решеип 

да продължат по пътя, по който ги водеше дру- 
гаря Тиго и решително да защищават и развиват 
придобивките от нашата революция-

★ Последователното и енергичното провеж
дане на икономическата стабилизация — изпит на 
дееспособността на всички комунисти.

★ Колективна работа и отговорност — мо
щна бариера против бюрократическото и технокра- 
7нчното своеволие.

Съюзът на комунистите в 
нашия регион се бореше и 
се бори за обезпечаване и 
създаване на условия за са- 
моуправително, 
обращение 
за разширено 
ство на територията на ця 
лата страна. Тук се сгьДъР- 
жа същината на акцията 
на борбата на Съюза на ко 
мунистите за осъществява
не на конгресните реше
ния, Конституцията и Зако 
на за сДР^гжения труд, за 
самоуправително сдружава 
не на средства и труд, кое-

успеш-

свободно
на средствата 

възпроизвод
М. Здравкович

Колко Съюзът на комунис
тите в Южноморавски реги 
он е дееспособен за по-уско 
рено преодоляване на иконо
мическата изостаналост, ико
номическата стабилизация, 
както и за перспективите на 
икономическото развитие на 
общините, в които живее и 
българска народност 
дихме разговор р Мирослав ски граници. Нашият реги- 
Здравкович, председател на он с природните си ресур- 
Междуобщииската конферен • си. с които разполага виж 
цня на Съюза на комунисти да обективен шанс за

то не познава и не призна
ва фабрични стени и общинво

ДОБРА ПОЛИТИЧЕСКА 
ОБСТАНОВКА

Съществува общо съгла
сие между пас, чс полити 
ческата обстановка в стра 
мата е добра. Целокупната

те. стопанско и 
развитие. По-

по-ускорено
— Всичките 13 общини в обществено 

Южноморавски регион са
стопански изосгаплли. Дру статъчно развитие краища 
гарю Здравкович, какви са обективно не е противопо- 
резултатите от ангажиране
то на Съюза на комунисти
те в преодоляването на изо 
стана лостта?

ускореното развитие на недо
система ма всенародната от 
брана п обществената само 
защита е действувала и дей 
ствува по начин, от който 

да бъдем

ставдие на интересите на 
по-развитите. Напротив, ин 
тересът и на развитите е по- 
бързо да се развиват недо 
статъчно развитите области 
и краища. Осмото заседание 
на ЦК на СКС, което пред 
ставлява и конкретизация 
на конгресните решения и 
конституционните насоки в 
тази област, даде тласък 
към по-интензивна активност 
» тая насока. Така са осъ 
щественн по-дългосрочни и 
делови и самоуправптелни 
отношения, та по-го леми тру 
дови организации в Сърбия, 
каквито са Машинната про 
мишленост в Нищ, НА- 
ВИП. „Галеника", в Белград, 
„Застава" в Крагуевац, Химн 

пристъпва от становището ческата промишленост в 
па необходимостта, възмож Панчево ч друга

11 ужднте. цроиз програми да включат в на- 
». I? 01 '1>акта. че ротно шия регион. Това нещо даде 

'!'7. |<ато 11яЛ0 е изостанал н практически резултати.
ертзвит ' оГ,ммш.'.ОЧпгаШО Така п Сурдулпца „Дървена неразвити общини. Осъщс застава изгради фабрика за

ствени са начални резулта производство „а 
ти в интеграционното свър тросмюрт женна 
зване н сдружаване на труд дш шест по с 
и средства па стопанството Зсмуи — 
от развитите краища и Юж 
ирморавскн регион. Опитът 
от това сътрудничество раз

можем доволни.
— Активността, която раз 

днижваха, организираха па 
сочваха и водеха Съюзът 
на комунистите ч останали 
те субективни самоуправи 
ТСЛ1111 общ ССГВС110-1ЮЛ11ТИЧС 
ски сили значително допри 
песе к*г>м по-ускореиото об 
щеетвено-пкоиомичсско и 
стопанско развитие на реги 
01 ш, на производителните 
сили в него н па социално 
тичес к 11 те са моупра ш 1тел- 
но обществено-нкоиомичес- 
ки отношения. Към тези за 
дачи се пристъпваше и се

(На 3-та стр.)д-р Душан Драгосавац говори //а заседанието

БОСИЛЕГРАД

КОЛЕКТИВНО ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ
СК. Затова й пред члено
вете на СК в Босилеградска 
община предстоят поло 
с родства» I и задъл ж е 11 и я.

— От становшцство за 
П7,лна обществена дсмокра 
гизация, провеждане ип 
практика, Титовага ппицп 
агива, представява /ранна 
задача. Затова и осъщсств 
яваието на инициативата в 
редовете на СК в нашата 
община е прието като съ 
ставна част //а дейността 
ни, за по-иататъшиото ук 
крепване на политическата 
и домоуправител! 1а и делс 
гатска система.

За въвеждане па колск 
тивната работа в предстоя 

(На 5-та стр.)

че развитието иа ко- 
по-на- 

и//ициа
— Изхождайки от това, 

лективната работа е едиовременно и бороа за 
татъш/ю укрепване на делегатската система,
практика”—-ДизтъкпаТСИМЕОН ^ИГОРОВ^'45^
на ОК иа СКС в Босилеград

на
секрета])

жества, в които с въведе 
колективна работа саИнициативата на другаря 

Тито за въвеждане на кол е 
ктивно ръководство работа 
и отговорност намери всес
транна подкрепа от комуни 
стите, трудещите се и гра 
ж даните въ® всички общ е 
стве/ купол ити чес к и 
за цип в Босилсчрадска 
щина.

В досегашната си дейност 
комунистите във всички об 
ществено-политически 
иизации, сдружения и ДРУ

иа със своипринос в предали пълен 
творяваие иа дело иа Тито- 

ииициатива.
инициативата да

вата 
С цел

се осъществи иа практика 
и в организациите на СК, 

ЦК па СКС, а 
и МОК на СК в Юж

органи
авто-елек 

я. а в сътру 
.Галеника'’ в 

цех за производ
ство има и в другите общи

неотдавнаоб
сег-м е
моморавски регион опре 

задачите, които за 
иа същата 

пред членовете па

делиха 
осъществяванеорга
стоят (На 3-та стр.)



ОТНОШЕНИЯЮГОСЛАВСКО въл ГАРСК И
ЗА ТИТО И ЮГОСЛАВИЯПЕЧАТ ПРОДЪЛЖАВА ДА ПИШЕСВЕТОВНИЯТ разговориОткровени

Титовото дело възхищава и 

вдъхновява
завъзможностите

плодовито сътрудничество, 
особено па икономически 
план ,все още не са изпол
зувани, И двете делегации 
се застъпиха за разширява
не и задълбочаване на сът 

между <ра

Обачечетиридневно 
посещение на Социалисти
ческия съюз иа С ‘р9. “ 
пребивава делегация на оге 
чествсиия фронт иа Ш ь-ьл 
гария, оглавявана от зам, 
председателя иа Национщ- 
ния комитет па ОФ И член 
ма ЦК иа БКП Сава Дъл- 
боков.

Делега! тяга 
но гроба

Ужишка 15, а Дъ-С
боков с хубави думи гово 

за делото и личността 
президент. Бяха 

спомени от среши

Тези дни в

па светлите сиществивапс
перспективи.

За Тито, и приживе и след 
смъртта му, е казано много. 
Бсе пак винаги се намери 
вещо, ново, което вт.зхи 
щава читателя. Л оценки 
те на различните 
ма Титовия

за по-хубавотодоха и дават 
утре

„След Тито настана праз 
щша в света. Почина човекът 
п държавникът, който дод® 
огромен принос кт,м бор 
бата против хитлеристките

нормализирането
отношенията

святНапредничавият 
най-добре ще се отплати на 
югославския 
продължи да върви по 
по който 74>й винаги краче 
шс — е основната 
на множеството статии. »ъв 
вестниците и на предавани
ята по радиото и телевизия

ш тЗГ &

па света. рудиичеството 
лове от двете страни, иогра 
личното р/лтрудвичество и 
сътрудничеството в туриз
ма, културата и пуолвице

президент ако 
ПЪТЯ»

ве-положипоръка
па Другаряпериоди 

живот и дело 
неговата

нец 
Тито в

тиката.
Българската шс делегация 

Крагуевац, Нови 
стопански ко-

хорди И 
на живота и и описанията иа 

личност, 
ват
лични страни и

посети 
Сад и ндкоивъпреки че ги да- 

различии хора от раз 
контипоп 

или подобни

ри
па вашия 
изнесени
те и сътрудничеството 
два, велик и човека 
и Димитров.

В състоялите се разгово
ри, делегацията ма (XI и 

Сърбия, оглавявана 
11 редседател я 11,рагом 11 р 
лосвич, и делегацията 
ОФ па Ш’0 констатираха 

в сътрудничеството 
СФРЮ и НРБ, а в 

рамките иа него и между 
СР Сърбия и НР България,

в Белград.лективи 
' Членът на Председатсл- 

ЦК на СЮК д-р
на

са същи 
н означават само — призна 

велик човек ившь... ти, ството па 
Александър Гърличков прие 

17 юни посланика 
НР България в Белград Рай 
ко Николов, по негов 
В разговорите етапа дума 

състоянието в ггрогресив 
л виж е пие в света, ог

Тито
натю иа един 

одио «велико, безсмъртно де па
Ж&-

иск.ло.НсглЙ^ь огма Ми„Никакво страхуваме //яма 
ако пие, които

С'ЬС

* оа&ГаийдосМя запаи; да има,
//ац-мпого загубихме 

Тито,
борбата, която

издигнем //ад 
обстоятелст- 

вуводиата

йглМй...... ЙОТО
делно в движението на ис- 
обв-ьрзаиите, и за активно- 

СЮК иа междуна-
прод7,л-

той
Н'1,;»ход
между

смъртта //а 
жим 
водеше, и я 
историческите 
па” — изтъкватщ) ШЩ шгтт

'®ив5* *■*** {*9лмм1(>
И* ' 71 Впв*»т*0М»1НКМ от _
||§

стта на 
роден план.

а ГНо

седмичникът иа 
Соцпалисти-сн статия 

мароканската 
чсска уния па народните си 
лц „Либерсон".

„Либерсои” изтъква, че 
„Титовата личност с олицет 

па силата и дина- 
необвързано

Чу ждестран//ят печах за Ти то

след Втората световна вой- ворепие 
мичиостта на 
стта” и че „Тито си отиде 

нашите

нашир из света, посве
тени на гениалната личност 
и безсмъртното дело на Йо 
снп

та
на.

Остана празнина, но напре 
демократически 

не смее да спре: най-
в момента, когато 
нужди от морална сила и 
подкрепа са спешни”.

Броз Тито. дничавияг, 
свят
добре щб отплати на Ти 

и делото му, ако про 
ТОЙ

И днес, един месец и 
половина след траурния 4 
май, когато югославските 
народи и народности загуби 
ха своя най-велик вожд 
и учител, а светът 
пръв гражданин и непоко 
лебим борец за мир, рав 
ноправни 
отношения и всестранен про 
грес на човечеството, све 
товният печат продължава 
да пише за Тито и Югосла 
вия, отдавайки признание 
за всичко онова, което да-

то
,,Не, нашето оплакване па 

Титовата смъРт никак не 
начин да

както 
си живот ра

дължи така, 
през целия 
ботеше*'. с единственият 

му отдадем признание.
Истинско признание би 

било ако продължим 
вото дело и мисъл н» да до
кажем, че необвързаността 
е безсмъртна, макар че Ти 
то, Насър и Неру са смъР 
тници” 
берсон”.

своя

Такива размишления из 
разяват • автори на много 
статии, отделно от пеоб 
вързаните страни, които 
търсят движението на не
обвързаните страни да на
мери нови сили за преодол 
яване на трудностите и осъ

негомеждународни

На снимката: Йосил Върховец (ляво) в разговор 
с президента на Сри Ланка Джаявордене и ми
нистъра на външните работи Хамид

подчертава „Ли

Йооип Броз Тито за братството и единството 

II Националният въпрос в Югославия в 

светлината на Народоосвободитвлната война

ти* с окупаторите, затова 
те нито:. с една дума не спо 

. менават необходимостта от 
V. решаване на националния 

-въпрос в Югославия, но на
против, открито заплашват 
другите народи и коват пла 
нове за разширяване на гра 
ниците и за великосръбския 
хегемонизъ-м- Днешните по- 
стпъки на Дража Михаило- 
вич с мюсюлманите, хъ.рва 
тите и т. н. напълно разкри 
ват тези техни планове.

Родена на Корф, в Лондон 
и Париж, версайска Юго- 

разширяване славия, стана най-типичната 
на границите за сме^а на страна на национално подти 
други народи, не знгв|Щд9- сничество в Европа. Хърва 

подтисканата тите, словенците и Черногор 
други народи, но трябвала._ците са били подчинени на 
значи свободно самооп ре де-?^РОДИ, неравноправни гражда 
ление на народите — поне- ни на Югославия. Македон- 
же в Хартата 
победата
завоеватели народите 
ше решават своята съдба.

Бих искал тази статия, 
предназначена за най-широ 
ките народни маси, да до
принесе за по-лесно разби 
ране на огромното значе
ние; което за всички наро 
ди на Югославия има тази 
велика и правдива днешна 
борба, която вече деветна 
десет месеца водят най-доб 
рите синове на нашите на
роди. Бих 
онези,
своята съдба и се страхуват 
пред бъдещето, да видят, че 
съществува само един въз-

нямат право в името на ко 
тото и да било да говорят. 
Братството и боевото единст 
во, което се кове в тази тру 
дна Освободителна борба 
от кръвта на най-добрите си 
нове на нашите народи, от 
крива ясна перспектива — 
свободата и независимостта

война — правдива война, 
Второ, че почти във вси

чки поробени страни, а пре 
ди всичко в Югославия, та
зи война срещу окупатора 
не водят различни генерали, 
министри и т- н., но самият 
народ, без и срещу волята 
па тези генерали, офицери 
и друга предателска госяпо-

ни.
Пето, че Атлантската по

веля не значи

коряване и

на нашите народи наистина 
ще бъдат извоювани: в 

искал всички Югославия не смее повече 
които се борят за да има национално потисни 

чество и социална експлоата 
ция.

стои, че след ците, арнаутите и друти са 
над фашистките. били покорени и подложени

Мюсюл
маните, германското и унгар 
ското малцинство са служи 
ли като монета за разпла
щане или като инструмент 
в борбата срещу хърватите 
и останалите народи на
Югославия-

Едно числено незначител
но малцинство на велико- 
СРъбски хегемонисти, нена- 
сито в своята жажда за забо 
гатяване начело с краля, вла 
деят дведесет и две години 
с Югославия, създаде режим 
на жандарми, режим на за 
твори, режим на социално 
и национално безправие. На 
всеки основателен иск на 
потиснатите народи на Юго

да.
ка изтреблениесамиТрето, че в тази освободи 

телна война участвува Съ
ветският съюз, който носи 
деведесет процента от теже 
стта «а войната върху свои 
плещи, и че няма да позво 
ли плодовете на тази гиган 
тека борба, която води,, да 
вземат различни предатели 
и реакционери, за да могат 
отново да подтискат други 
народи и да коват планове 
за нови войни.

До Атлантската 
дойде въз основата 
чивия опит с Версайския 
мир, който особено за 
дите на Югославия има 
тастрофални последици. Вер 
сайският мир роди 
завоевателна фашистко-импе 
рмалистичеока война, 
страшната война, която поз
нава историята 
твото.

че тъкмо наци- Ето, това не иска па паз
неравнопр^“^тр” б“

ТЕХНИЯТ
да покорят съответните стра

харта се 
. на горможен, макар и трънлив път Изглежда, че онова, което 

към по-добро тяхно бъдеще, днес е ясно на прогресив- 
свобода и равноправие, а ни* човек — антифашист и 
това е: Народоосв°бодителна родолюбец, не само в 
та война, участието в тази 
борба в редовете на Наро 
доосвободителната войска и 
партизанските отряди на 
Югославия. Никой днес не 
трябва да се чувствува оса 
могея, да се страхува от 
различни заплахи на онези, 
които в миналото направиха 
толкова злодеяния над на
шите народи и над цялата 
наша страна, така че днес

наро
каца

щата страна но и във вси 
чки страни на света, къде- 
то се води борба против си 
лите «а Оста на фашистки
те завоеватели 
желаят
югославските бежански вла 
стодръжци в Лондон. На 
Тях никак ле е ясно:

Първо, че тази война не 
е еднаква на миналата све 
товна

и тази

най-
никак не 

да бъде ясно на на човечес-
Четвърто, 

оналното

сътруд-леко ничи, заедно със своята 
тнически (дражевистки) бра

империалистическа че-
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Първичната организации на Сй — организатор 

■ носител на антивюола По Титовия път 

иа стабилността
ЦИИ.

Идейно-политическата под 
готовка и марксическото об 
разование станаха съставна 
част на съвкупната дейност 
в укрепването на класовата 
същина и обществената ро
ля на Съюза на комунисти
те. Успяхме първичната 
ганизация на СК да стане 
организатор и носител на та
зи активност и тежището 
на идейно-политическата под 
готовка и марксическото об 
разование на членовете на 
СК да бъде в индивидуална
та работа. С такава органи 
зирана работа са обхванати 
около 80 на сто от членовете 
на СК в региона, чиито ре 
зултати най-ярко се виждат 
в издигането на идейното 
съзнание, 
на членовете, тяхната под 
готвеиост в конкретни сре 
ди да различават самоупра 
вителното от иесамоуправл 
телното, 
технокартичното, либерали- 
стичното н догматичното; 
положителното от отрицател 
ното, революдионото от реак 
ционното и в неприятелско
то поведение. С една дума 
казано, такава дейност в 
СК допринася комунистите 
в конкретна среда да знаят 
за какво и против какво се 
борят.

В Съюза на комунистите в 
Южноморавски регион и 
всред трудещите се изцяло 
е прието, че без знания и 
работа е невъзможно по-ус 
корено развитие на матери 
алната основа, пито лък по- 
бързо и по-пълно развитие 
на социалистическите самоу 
правителми обществепо-ико 
номически отношения.

Разговора води:
Борис Костадш/ов

(Ог 1 стр.)
Предстои още по-заси 
ангажиране на Съюза 

на комунистите за преодоля 
ване на изостаналостта, ка
то се има на предвид, че 
готвим нова сРеДносрочна 
развойна програма.

лежи
ска

са големи, икономиче 
оправдателност за ек 

сплоатацията им съществу
ва, и очакваме за тях да се 
заинтересуват СР Сърбия и 
Цялата страна и бъдат екс 
плоатирани. Разговорите, ко 
ито през последните месеци 
се водиха в Босилеградска 
община недвусмислено пока 
заха,' за по-ускореното разви 
тие на проблема с електри 
фикацията. Поради това в 
региона и в общината се съ» 
дават обективни условия 
за по-ускорено разрешаване 
на инфраструктурата и по 
този начин и трудовите ор 
ганизации ще се включат 
със свои програми. Трябва 
занапред да се ннтензиви 
ра н селското стопанство 
за което съществуват нали
чни възможности в Босиле 
градска и в Сурдулишка 
община.

— Всекидневно се изразя 
ва желание за постъпване в 
редовете на Съюза на кому 
нистите. Това е особено яр 
ко изразено всред младите 
хора. Кажете ни, каква е 
съвкупната 
СК в
подготовка за същинска ак 
ция в обществено-икономи
ческия и самоуправнтелния 
живот?

— Наистина, постигнати 
резултати на то 

Само през мина

ки. 
ле но

(От 1 стр.) еснафския печат по отно
шение на отделни лично 
сти, дори и към приятели 
на нашите страни. Трябва 
решително да се противопо 
ставяме на явления, при 
които проблемът на стани 
низма се отъждествява със 
социализма. Съюзът на ко

ор- В дните на всенародната 
тъга нашите средства за ма 
сова информация добре из 
пълниха задачата си. Вест 

, ниците бяха по-отворени, от- 
колкото когато и да било 
ло-рано за информации от 
нашата страна. На нашите 
граждани също така твърде информация и в издателства 
широко бяха показани дъл та трябва постоянно да се 
боката почит, уважение и противопоставя на чуждите 
признание, което светът от влияния- 
даде на Тито,
по-лълио беше представена 
нашата страна.

— Кои са перспективите 
на развитие на общините, 
в които живее българска на 
родносг — Босилеград и от 
части Сурдулица?

— Що се касае до общи- 
в които живее насе 

от българската народ 
ност — Босилеград 
сти Сурдулица, 
на широка 
субестивните 
общини и региона

мунистите в средствата на
ните.
ление

и отча 
е раздвиже 

активност на
а и на света

ГОТОВНОСТТА НА ТРУДЕ
ЩИТЕ СЕдееспособносттасили в тези

като цяло 
за изучаване на възможно 
стите в рамките на започна 
ТИя

Живеем в "свят, в който 
империалистическите и изо 
бшо,
сили не се примиряват 
независимостта на народите, 
с тяхното право сами да си 
определят пътищата и обли 
ците
развитие и на своята между 
народна

ЗАДАЧА НА ЖУРНАЛИСТИ 
ТЕ-КОМУНИСТИпроцес на самкуулра 

сдружаване на 
труд и средства, да се анга 
жират като носители на ка 

трудови 
по-развити 

тази насока в

хегемонистическитебюрократичното,вително с
За нас сега е особено важ 

как нашият печат и 
поблицистика още по-добре 
да изпълняват, своята обще 
ствена функция. От журна 
листите-комунисти като об 
и I естве нонполитически рабо 
тници с право се очаква 
още по-енергично да се 
противопоставят на тенден 
циите, които в средствата 
за информация се стремят 
да изразяват идейната и 
политическа съпротива на 

социалистическо са 
общество,

но
питал овложени я, 
организации от 
общини. В
Сурдулица вече са направе
ни завидни крачки и трябва 
да се продължи така и за
напред.

В течение са конкретни 
разговори г представители 
на мина „Благодат'’ за въз 
можностите да бъдат носи 
тели на капиталовложения са завидни 
в Босилеградска община за ва поле.

на своето вътрешно

политика.
активност* на 

идейно-политическата Угрозяването на свободата 
и независимостта на наро 
дите и страните може да 
бъде от повече видове от 
прикритото или открито на
месване в техни вътрешни 
работи, до най-груби видове 
на неолоколониалистически 
натиск; от подражаване и 
износ на контрареволюиия 
до въор-ь жъни военни интер 
венции; от теорията на „ог 
ракичен суверенитет" до 
износа на контрареволюиия 
и „износа на революиия” и 
те.м подобни. Стълхновява 
ме се, значи, както с кла 
совия империализъм, така 
и с хегемонизма и с други 
видове на поробяване на на
роди. За нас. комунистите, 
е особено загрижващо из 
бухването на войни между 
соицалистически страни.

нашето
моуправител но 
още по-силно да се противо 
■поставят
нията на отделни 
на начин, неприемлив в на-

построяване на цехове за ек 
сплоатация и преработка на 
съществуващите оловно-цин 
кови залежи. По същия на 
чин ще трябва да се анга 
жира и „Симпо" в областта 
на преработката на дървес 
на маса. Фосфатните за

лата. и в първите три месе 
ца на настоящата година, в 
СК са приети 3,500 нови чле 
нове, така че днес Съюзът 
на комунистите в Южномо 
равски регион наброява над 
37 000
в 1298 първични

па лиса-
лица

шия печат и в нашата сис 
тема и да се попречи към 
известното подражаване на

души, организираш!
организа-

ИЗ ЕКСПОЗЕТО НА ВЕСЕЛИН ДЖУРАНОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА 
И ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК

Стабилизацията — обща грижа
Политиката на иконимчес 

стабилизация не е и 
да бъде само ико

номическа 
има свой 
ществен и ндейно-политичес

операция, но тя 
най-Дълбсжа об

ки смисъл и тя повече не 
може да има условия за 
успех ако основен носи 
тел в осъществяването по 
литиката на икономическата 
стабилизация не бъде рабо 
тническата класа, организи 
рана в сдружения труд — 
каза членът па Председа 
телството на ЦК на СЮК 
и председател на Съюзния 
изпълнителен съвет Веселин 
Джуранович в експозето за 
актуалиите въпроси в осъ 
ществяваие политиката на 
икономическа 
чия
на комунистите, което из 
песе иа 11 заседание па ЦК 
иа СЮК.

дем на онези мерки, конто 
най-непосредствено, 
през тази година, ще дадат 
ефект. Изготвят се след то
ва и мерки, конто ще обе 
зпечат континуитет в бор 
бата за икономическа ста
билизация и при преминава 
нето към новия средносро 
чен план. Първата крачка 
бе решението за промяната 
курса иа динара, за което 
решително повлия необхо 
димос.тта да се положат мак 
снмални усилия за осъще 
ствяване политиката на пла 
тежния баланс в 1980 годи 
на п да станат цо-ефпкаснп 
процесите на засилване иа 
НКОНОМ11чесК11те закономер 
постя в стопанисването ця 
лостно — каза Джуранович личната и обществената от

говорност, също е ефика
сен инструмент на борба 
против разни отрицателни 
явления. В това отношение 
Съюзът на комунистите се 
ползва с широка и решител

ката 
не може

още

ПРИЛАГАНЕ НА ТИТОВАТА 
ИНИЦИАТИВАвойната седяха по френски 

те, лондонските и швейпар 
ските кафенета и крайбре
жия. Сръбският народ с бо 
лка прие обидите и неосно
вателните обвинения, че е 
съвиновник на своите изро 
ди за националното потисни 
чество на останалите наро 
ди на Югославия-

славня за равноправие, отго 
варяше тази господа: „ние 
се борихме на Солунския 
фронт", „ние освободихме 
тази страна", „ ние пролива 
хме кръв на Каймакчалан!” 
Тази безогледна лъжа упо

Прилагането на Титовата 
идея за колективна работа, 
решаване и отговорност в 
о-ьководствата на общ естве 
I! о-п ол итическите 
ции и изобщо в обществени 
те органи, много ще допри 
нася към по-нататъшната 
демократизация на полити 
ческия и обществен живот. 
V нас. От. друга страна, де 
мократизацията на тази ра 
-бота, като предпоставка на

организа
требяват тази господа вла- 
стодръжди, различни спеку 
ланти, военни богаташи, и 
корупционери, осквернявай- 
ки по тоя 
гробове на истинските сръб 
ски герои — селяни, които 
загиваха с дълбоката вяра> 
че своите животи дават за 

и по-щастливо

стабилиза- 
и задачите на СъюзаНационалната политика на 

велик ос ръбената хегемон и- 
стическа клика бе:

начин светлите

. Корумпиране на иай-Ре* 
акционерните елементи 
хървати, словенци, мюсюлма 
ни и т. 
за вътрешно раздинява//е па 
народите, които са се бори 
ли за своето равноправие.

//асвободата 
бъдещ© на сръбския народ. 
От друга страна, 
франковци, днешните

Прилагането на по-цялост 
па програм за икономическа 
стабилизация трябва да 
получи всички характерни 
чепти па обществено-поли
тическа и дейио-молитиче- 
ска акция от пъРностопс- 
ппо значение, каза между 
другото Джуранович.

н изтъкна:и., използвайки гиразличил 
уста

ти и тем подобли, припис
ваха злодеянията на 
косръбскава 
ска клика на 
народ, . създавайки по тоя 
начшг омраза при 
ския и другите народи към 
братския ср7,бски народ. Сръ 
бскидт народ не че само ня
маше нищо общо с такава 

национална

— Цялостното и същинско 
запознаване на работничес
ката класа и при трудещи 
те се със сложността на се
гашната икономическа об 
стаповка и същността на 
основните проблеми, с кои 
то се срещаме е пред усло 
впе за пълна мобилизация

вели-
хегемонистиче 

целия сРъбски 2. Подкупване иа въРХ0ВС 
те на словенските, мюсюл
манските и джемиетеки пар
тия и държане с помощта 
на тях в подчинение на хъР 
ватския народ. С други ДУ- 

това означаваше изнол 
на един срещу друг

хърват- иа подкрепа на трудещите 
За колективнатаИзправсим пред твърде 

сложни и сериозни пробле
ми, и във връзка с тона, 
и с критическата оценка 
за досегашните ходове па 
иконом, ичсската стабилиза
ция, беше необходимо да 
се изготви но-цялостпа нро 
грама по икономическа ста 
билизация и това сс съдър 
жаше в заюночеиията на 
председателството па ЦК на 
СЮК от ноември 1979 годи 
иа. Реалният подход в осъ 
ществяваие иа тази задача 
ни насочи предимство да да-

сс хора. 
работа също така е от зна

па всички социалистически 
сили па пешото общество, 
чрез крепки собствени ак 
цми да действуват за рсали 
зпрайе

чение да се изтъкне, че то 
ва е едни от елементите на 
коитшгуитета на нашата ре 
волюция, която отвпнаги се 

подчертана 
роля на широките народни 
маси в нейното осъществя 
ване. А това същевременно 
е и бариера срещу разни 
монополистични тенденции 
•или опити на техио-бюрокра 
тичеока узурпация на самоу 
правлеиието иа трудещите 
со хора.

ми, 
зва не
народ, това означаваше сис 
тематично

злосторническа 
политика на своята господа, 
но и той през целите дваде
сет и две години също така 

и подло-

разединяване на

народите иа Югославия, оз- 
сеене на омраза

на поставените зад , отличаваше с 
Опора на акциите иа 

най-широките пародии маси 
и в сегашния 
бва да бъде

бе експлоатиран 
жен на жандармерийско 
моволие, както и останали 
те народи на Югославия- Не 
що повече, той видя, 
измамане и че стотиците 
ляди жертви са били напра 
зни, че плодовете на негова 
та героична борба присвои
ха онези, които по време на

начаваше 
и задълбочаване на яза ме 
жду братските народи па 
Югославия. Това означаваше 
разединяване, а не обединя- 

Юго

чи.са-

момеит тря 
основна иасо-че е

ка, както и много пъти до 
сега когато

хи на народите наване
славня в една братска равно 
правна държавна общност.

сме били при 
иудеии да разрешаваме по- 
сложни проблеми и ио-тру 
дни задачи.(Следва)
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НОВО МЕСТНО 

САМООБЛАГАНЕ
Ж От предвидената сума од 36112 000 динара - 
13 000 000 динара ше бадат изразходвани за изгра
ждане сграда за образователния оеитър, а над 
11 500 000 за реконструкция и модернизация на 
пътища

даваме необходимите преду- 
словия за догонване на сто 

по-напредналите общ 
региона и ренублика-

От 1 юли настоящата годи 
на — в Бабушнишка общи
на се въвежда ново местно 
самооблагане за изграждане 
поправка и модернизация па 
пътища и за построяване на 
нова сграда па средношкол
ския- образователен центъР. 
Това решение взе Общинс
ката скупщина в Бабушни- 
ца па съвместно заседание 
на трите съвета къ-м среда
та па юни тази година.

папски 
ини в
та.

НОВИ ПЪТИЩА И ОБРА
ЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ТИТО КАЗА

Новото местно самооблага
не в Бабушнишка община, 

продължи от 1980
В периода от 1980 до 198а 

предвижда да бъ- 
използвани 

местно самооб-

нашата борба и да намираме пра-
«• ОТГОВГтГсГ= И^иа

дълбоко убеж 
КОНЦСПТЪТ.

на самитите в

ТОЗИ

жим, на доктрината 
необвързаност, изклю411' 

на кокфереп- 
В Бел- 

Коломбо

В развитието което ще 
до 1985 година главно ше се 
използва за модернизация и 
реконструкция на пътища и

година се 
дат набрани иполитиката за 

телно място принадлежи 
циите на най^исоко равнище, 
град, Кайро, Лусака, Алжир п 
необвързаните страни — срещайки мно 
го трудности и разрешавайки много 
дилеми — оформяха съвместните стано
вища по съществените въпроси за дне- 

свят. Действувайки в сложна ме- 
обстановка на срешите на 

движението 
своята на-

тивите, с
основа за топа, по мое

и занапред
средства от 

: лаганс на стойност от 
36 112 000 динара. Тази сума 

бъде събрана чрез 2 на 
сто върху личните 
и 2 на сто върху доходи от 
самостоятелни дейности и 5 
на сто върху кадастралния

остава Ал-дение,
който разработихме 
жир и Коломбо.

В осъшествявайето па 
взаимното сътрудничество 

оста„али развиващи се страни има 
значение. Ние

потенциал на материал- 
мо-

за изграждане на нова учи
лищна сграда на средно
школския образователен цен

! ЩС
I ДОХОДИкон

на вси-
цепт 
чки
изключително
ниМев-Сзможн’“тп, КОЙТО сдружени
же да сложим в служба на развитието 
„а всяка страна поотделно. Това сь 
шевременно ще нн даде възможност 
и за по-успешпо участие в преговорите 
с развитите страни с цел да се Устано
ви нов международен икономически

тъР-
ШНИя
ждународна
шефовете и държавите, 
постоянно потвърждаваше 
растваща сила, насочена къ-м изграж
дане на нов свят без доминация, хеге
мония, империалистическа и 
ална експлоатация-

разпола-
Ще бъдат доизградени за

почнатите по-рано селски и 
между селски пътища.

доход.

101 КМ ПЪТИЩА Затова ше бъдат изразходва 
ни над 11 500 000 динара. Зл 
изграждане на Средношкол
ския център за I и П фаза 
насочено образование ше 
бъдат изразходвани над 
13 000 000 динара, докато ос
таналата сума от общо 
36 112 000 динара ще се из
ползва за поддържане на 
съществуващите пътища и 
за регионални водопроводи.

КОЛОНИ-

ОЩЕ СМЕ ДАЛЕЧ ОТ 
ИСТИНСКИ МИР — Изтеклото местно са

мооблагане в Бабушнишка 
община, което беше въведе
но през 1973 година даде 
добри резултати — изтъкна 
между другото председател
ят на Общинската скупщина 
в БабуШница Станимир И- 
лич.

порядък.
С една дума, времето, което измина 

от Белградската конференция до днес, 
право да кажем, че светът 

необвързаност би 
значително по-другояче, ако 

най-лошото. В същи о- 
тотална блокова по- 

разпалване на

ЗА ПО-НАТАТЪШНА СИЛНА ИЗЯВА 
НА НЕОБВЪРЗАНОСТТАни дава за 

без политиката на за нов международен 
порядък предстоящото 

Общото събра-
В борбатаизглеждал 

не се стигне и до икономически 
специално заседание на

Обединените нации и приема
на международна стратегия

ст процесите към 
дялба и по-нататъшно

война неизбежно биха ни до- 
ръба на катастрофата.

ние на С него са изградени, мо- 
! дернизирани или реконстру

ирани 101 километра пъти- 
ща в общината.

По такъв начин много се
лища в общината се свърза 
ха с центъра — Бабушница, 
други се приключиха към ре 
гионални шосейни връзки.

С една дума — значително 
се подобриха съобщенията 
— подчерта Илич.

настудената 
вели до

Обаче проблемите, обременяващи и 
днес международните отношения, не са 
ни малко, нито пък са прости.

Опасността
стълкновение безспорно е 
Но ние все още сме далеч от истин
ския мир. Понеже го разтърсват кри
зи и стълкновения- Подкопава го над
преварата във въоръжаването употре
бата на сила и намеса, задълбочаване
то на яза между промишлено развити
те и развиващите се страни, неравно- 
правието в международните политичес
ки и икономически отношения-

пето
оазвитие на предстоящото десетилетие 

значение. Би билоима изключително
полезно това заседание да нетвърде

се състои на политическо равнище, ко
ето е в съглааие със сериозността на 
тази проблематика. Ние 
очакваме в това всички развити стра
ни, без оглед на това към коя група- 
ци* се числят, да покажат повече по
литическа воля и готовност да дават 
свой принос в собствен н в общ инте
рес.

ПЪЛНО ЕДИНОДЕЙСТ
ВИЕ

от световно военно 
намалена. с основание

Въвеждането на ново пет
годишно местно самооблага 
не е голям изпит за всич
ки граждани и трудещи се 
в Бабушнишка община.

Ще е необходимо пълно 
единодействие и единомис
лие, за да може с успех да 
се изпълни тази важна за
дача.

Преди всичко, голяма дей
ност се очаква в ония мес
тни общности, които ще и- 
мат предимство при използ
ването на средствата от но
вото местно самооблагане. А 
това са: Любераджа, Бер- 
ДУй. Лесковица, Радосин, Ра 
ков дол. Дървена ябука,Ли 
ново, Богдановац и Щърбо- 
вац.

. . . Нашето застъпване за демокра
тизация на международните отношения 
изисква и по-нататъшно развитие на 

-демократичните отношения в самото 
движение. Особено днес, когато се има 
в предвид разрастването на нашето дви 
жение и все по-големмте изисквания, 
които пред него се поставят.

БАВНО НАМАЛЯВА НАПРЕЖЕНИЕТО
НЕОБХОДИМИ НОВИ 
УСИЛИЯ

на-На процеса на намаляване на 
прежението в международните отноше
ния необвързаните придават голямо 
значение, понеже в него виждат и свой 
съществен интерес. За съжаление, този 
процес не е стабилен и минава през 
големи изкушения. Нещо повече, той е 
в сериозен застой- Неговата основна 
слабост е там, че все още е ограничен 
от блоковите интереси. А това носи в 
себе си опасност от нови конфронтация 
с несъблюдаеми последствия- Политика 
та на намаляване на напрежението на 
никого не смее да бъде опора за на
тиск срещу която и да било страна. 
Тя не смее да се осъществи за сме
тка на трети.

В света, който е единен и в кой
то мирът е неделим, детантът трябва 
да бъде всеобхватен.

ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА 

НЕОБВЪРЗАНИТЕ
В такива условия трябва още по- 

последователно и по-упорито да продъл-

— Бабушнишка община — 
посочи Илич — като сто
пански изостанала община 
— няма друга по-реална въз 
можност за подобрение на 
съобщенията.

ИСТОРИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ

Нашето движение е обърнато към 
възловите проблеми на днешния свят 
— въпросите на мира, сигурността, ра
звитието и общия напредък.

. . . Нашият траен интерес и наша
та стратегическа цел в момента е по- 
иататък да афирмираме коренните 
принципи на политиката на необвърза
ност въз основа на тях да укрепваме 
солидарността, единството и дееспособ
ността на движението за необвързано
ст. Това са сигурните 
на нашето 
Само така можем

\За това 
ново местно

завеждането
самооблагане 

в момента е най-изгодно 
шение. Гражданите

на

ре-
и труде 

щите се —/подчерта Илич 
както и. досега„ и този

път проявиха голямо разби
рателство. интерес и жела- 
ние да положат 
лия. за да може

пътепоказатели 
движение към бъдещето. 

Успешно да доприна
сяме към изграждането на свят, към 
какъвто се стремим.

нови уси- 
и предсто ят най-пълното ангажира

не на всички граждани и 
трудещи се в общината 
зависи и хода на тази гол
яма културно-битова акция-

■;

ящата акция да успее.
I Редом, всички местни об

щности в общината се 
сиха да се въведе *ново 
тно

(От конференцията на необвърза
ните в Хавана през 1979 година) съгла 

мес 
за да съз-самооблагане. М. А.
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАДДИМИТРОВГРАД

КОЛЕКТИВНАТА РАБОТА—ГАРАНЦИЯ 

ЗА УСПЕШНА ДЕЙНОСТ
ПЬРШТ, ТАЗГОДИШЕН ГРАНИЧЕН СЪБОР

В неделя, на 15 юни, в Димитров
град с© състоя първият, граничен съ
бор за населението от Димитровград
ска и съседните общини от НР Бъл
гария.

дателят на съборянскага комисия в 
Димитровград — Борис Борисов.

В следобедните часове се състояха 
и интересни спортни 
женските баскетболни отбори на Ниш
ки регион и Софийски окръг, както и 
редовната футболна среща в първен
ството на Нишка междуобщинска фут
болна дивизия, между отборите на „А. 
Балкански" от Димитровград и „Рудар" 
от Алекоинац.

През деня, в кино-залата на центъра 
за култура „25 май”, в Димитровград, 
бе прожектиран домашният игрален 
филм „Козара".

Посетителите на събора можаха да 
видят и изложбата на тема „Жизненият 
път на другаря Тито".

На проведеното през 
палата седмица заседание, 
Общинският комитет на 
СКС в Босилеград обсъди 
предложението на комисия 
та по уставни въпроси при 
ОК на СКС за изменение и 
допълнение на уставните ре 
шения на организацията на 
СК в Босилеградска общи
на. Това предложение коми 
сията е изготвила въз осно 
ва .ча документите от Осмо 
то заседание на Централния 
комитет на СКС: „Непосред 
стаени задачи на органите 
и организациите на СКС в 
осъществяването инициати 
вата на другаря Тито за 
внедряване на колективна 
работа, ръководство и от 
говорност и по-нататъшната 
демократизация на общес
твено-политическите отно
шения”.

ми- можност на всеки член сво 
бодно да изказва своите ми 
сли, забележки и 
жения, да развива критика 
та и самокритиката и 
дава всестранен принос 
работата на своята първич
на организация-

срещи, между
Посетителите на тазгодишния събор 

в Димитровград, още от 10 часа, преди 
обед, можаха да наблюдават богата 
турко-забавна

предло-

дакул
програма, в която уча

ствуваха наши известни естрадни
културно-художествените

дружества — „Абрашевич” и „Станко 
Паунович — ХОръг „Велко Влахович”
от Ниш, културно-художествено 

„Георги Димитров” 
град и други.

Преди започването 
бяха интонирани 
страни, а гостите

в
нз-пълнигелн,

Първичните 
на СК са отговорни 
стоянието на социалистиче
ските
ношения и за 
развитие на организациите 
на сдружения труд и 
местните < 
вичните партийни 
зации трябва да координи
рат работата си с работата 
на Общинската 
ция, а за изпълняване 
задачите 
ворни всички нейни члеве.

организации 
за съдруже 

от Димитров-С2ВО самоуправителни от 
съвкупното

на програмата 
химните на двете 
привествува предсе-

на
общности. ПъР- 

органи-
Т. Петров

КОЛЕКТИВНАТА РАБОТА — АКТИВНО ОТНОШЕНИЕ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ

КОЛЕКТИВНО ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ конферен-
на

еднакво са отго-
(От 1 стр.)

щия период ще организи 
раме широка и съдържате 
лна дейност 
педесет и пет 
партийни 
ЩИНСКИя 
ференцията.

конкретни договори ще 
анализираме досегашната ра 
бота, а при това ще рази 
екваме за критериите и прин 
ципите за реализиране на 
кадровата политика и ще 
утвърдим
подготовки за провеждане 
на практика задачите про 
изтичащи от колективната 
работа — казва С. Григоров.

На всички равнища в об 
щинската организация на 
СК ще се водят разговори 
за внедряване .на делегат 
ската систе.ма. По думите 
на Григоров целокупната 
заангажираност 
вете на СК и занапред ще 
бъде насочена към делегат
ските отношения, към пря 
ката връзка: тр\гдещите
се и гражданите — органи
те и обществено-политичес 
ките организации. Имайки 
предвид, че тази връзка 
допринася да се осъществя 
ва пълна демократичност 
тя търси и повишение на 
личната и колективна от

говорност, преди всичко в 
първичните партийни орга 
низации.

— С колективната работа 
първичните 

организации ще 
активно отношение по 

въпроси. Това пък

дат главни носители на 
повечето акции. Ведно ще 
се премахне - и пасивното В бъдеще на всяко заседа 

ние най-напред ще се об
съди
решенията и заключенията, 
взети на миналото заседа
ние с цел да се установи 
до коя степен за осъщес
твени съшите и определи 
отговорността за евентуал
ното им неизпълняване.

във всички 
Първични 

организации, 05 
комитет и Кон

Избрани нови 
курсисти

отнасяне към задачите на 
известно число комунисти 
— изтъкна секретарят на

осъществяването навсеки член в 
партийни 
има 
всички
ще даде възможност за из 
граждане на съдържателна 
дейност, която във всяка 
среда тласва всички сили 
напред, ще се конкре
тизира поотделна отговор 
ност за всеки член въ.в 
всяка акция, а не като до
сега секретариатите да бъ

ОК.
Общинският комитет 

в Босилеград избра Си 
Петрекиев, ра-

От укрепването ролята 
на първичните партийни 
организации зависи и по-на- 
татъшното развитте на са- 
моуправителните и делегат
ски отношения, в зависи
мост е и работата на Об 
щинсюия комитет и Общин 
ската конференция. чиято 
досегашна дейност е, така 
да се каже, в сянка на Ко
митета.

В
меон
ботник в ООСТ „Сло
га”, Васил Генов, рабо 

в ООСТ „Изгратник
дия” и Иван Атанасов, В организациите на сдр>' 

жения труд с повече 
в зависимост от числото на 
комунистите, могат да с(‘ 
образуват акционии конфе 
ренции, които ще имат за 
задача да разглеждат об
щите интереси на организа 
цията. Конференцията тоя5 
в а да бъде учредена на де 
легатски принцип, а деле
гатите ще избират всички 
първични партийни орга
низации в трудовата орга
низация.

ОСТ,нормативните селскостопански прон 
зводител от Горна Ли 
сина за курсисти на 
регионалната полити
ческа школа в Леско 
вац.___________________— Акщюнната роля на 

Конференцията не е била 
афирмирана. Затова Общин Според предложението на 

комисията, комунистите на 
общината, както и досега, 
се организират в единстве 
на организация, основаваща 
се на демократичния цен
трализъм-
то и условията, при които 
работят,
организират в първични ор 
ганизацин в трудовите 
ганизации и местните 
лгиости.

В първичните
цми тРябва да сс създават 
такива

В. Б. ношения, конто дават въз

ският комитет занапред ще 
има пълна отговорност 
пред Конференцията, с до 
край определена изпълните 
лно-политическа роля. С 
промените, които предстоят 
и с въвеждане на предсе
дател на Конференцията, 
който ще председава и на 
заседанията на Комитета ще 
се издигне връзката меж 
ду Конференцията. коми
тета и първичните партий
ни организации — каза на 
края Григоров.

на члено

Съгласно място
Най-висш организацио

нен облик на СК в община 
ОГ5 та и занапред остава 

- щинската конференция, ко 
ято пте разисква за дейност 
та на комунистите в дела 
гатската система, езмоуп- 
равит еднотодемократични от- ие „ договаряНе,
нето на тРУД и средства и 
съвкупното развитие на 
общината. Конференцията 
възстановява единодействие 
с първичните 
и останалите 
политически

комунистите се
05-

об-

организа-
споразумява- 

сдружаваС. Григоров

БОСИЛЕГРАД

Осъществяване на инономическата стабилизация организации
обществено-

организации.

Ог членовете на Конфе
ренцията се избира общин 

не връ- ски комитет от 9 члена, ко 
мисия по Уставни въпроси 
от 7 члена и контролна ко 
мисия от 5 члена. Конферен 
цията от своя състав изби 
ра председател с едногоди
шен мандат. Общинският 
комитет от своите членове 
избира секретар с мандат 
от две гохпни и повече из 
пълнител ни секретари.

Членовете на Общинския 
комитет в Босилеград прие 

— да се информират в си ха предложенията на коми
сията и взеха решение съ
щите още веднага да бъ
дат изпратени в първични 
те организации на обсъжда 
•не, което ще проължи до 
края на юни. През октом
ври ще ги обсъди и прие 
ме Общинската конферен
ция, която тогава ще ре уч 
реди на принципите на ко 
лективната работа, ръко
водство и отговорност.

М. Янев

загуби. Ако загубата в Ав 
готранспоргното момее да

нася за бавно реализиране 
//а плановете и програмите. 
Въпреки 
синдикален 
месечно, или поне тримесе
чно, да се правят анализи 
във всяка трудова организа
ция-

ИЗЛИШЪЦИ, КОИТО 
щат //а стопанските орган// 
зации. Заплащането на лич 
ните доходи не е в съгла
сие С7,с стабилизационната 
програма и не се награжда
ват
според труда.

Имайки предвид, че ико
номическата стабилизация е 
предпоставка за развитието 
на общината, Сниднкалтщг 
съвет прие следшггс реше 
пия:

Всички стопански и не
стопански организации в Бо 
силеградска община, с изкл 
ючение на Здравния дом, и- 

програми 
за осъще

Общинският оправдава до известна 
с недостиг на специ

че се
съвет настоява степен

алисти, то в ООСТ „Напре 
дък” такава причина не съ 

защого кадрова 
структура е добра. Зл-

изготве/шмат
планове и мерки 
егвяване на икономическата 

Плановете
ществува, по принципа всекнму
тастабилизация. тази трудова орга 

ще трябва да се 
Налага се да

напред 
низация 
преустроява, 
търси начини за собствено 
производство, да се свързва

организации сана повече 
добри, в тях се предвижда 

икономии
Сега,

данните за първото /римесе 
относно, когато са из 

финансовите отче

когато са налице
възможността за

чие, 
готвени 
ти за стопанисва//с през тоя 

че ико 
стабилизация

суровини, 
пъпно натоварване

на материали,
енергия,
па машините и упл7,тяване 
на работното време, 
ване на разходите, а увели 
чаване на дохода. Но за съ 

все отне има орга 
които не се пред 

конкретни решения 
за о,табнп-

с реализацията на програма 
„Морава — 2” и друго.период, вижда се, 

помическага
всички организации

намаля

чки трудови организации в 
общината в най-скоро вре 
мо и да анализират свои
те планове пред трудещите 
се; па всички трудови ор 
га/шзацпи да се отправи иск 
за провъзгласяване

вт,в
не се провежда докрай- Из 
ключение прави само ООСТ 
„Изградня", където труде 
щите са извършили анализ 
за реализацията па икономи 

стабилизация- В 
конкретизирали

ИЕСТОПАНСТВОТО ДА ПО
МАГА СТОПАНСТВОТОжаление 

низации, в 
виждат 
и възможност 
ност. Изп/щстопапските органи 

зации, чисто финансиране о 
от стопанските организации, 
досега не са оказвали по 
мощ в икономическата ста 
билизация па стопанските 
организации. Работното вре 
ме не е съгласувано с нуж 
дите на трудещите се, а 
чрез системата па облага
ния при тях се създават

ческата 
анализа са
ост,ществе//ите мерки и
коя
задоволителен 
От друга страна, 
отрази неблагоприятно ВъР 
ху стопанисването, така че

месец
на ударен труд; па скущци 
ните на всички самоуправи 
телип общности на интере
сите да сс връчи предложе 
ние

че повечето орга 
имат планове, асе 

стаби
Макар 

низации
още икономическата 
лиза ция в Босилеградска
община бавно се осъщесг 
лява. В трудовете °Рга’™“ 
ции работниците не в-ьРща

осъществяването
това допри

В
област не е постигат

резултат, 
това се да преразгледат разме 

ра па облаганията и същите
да со намалят.две основни организации на 

сдружения труд отчетохаанализ за
на плановете, а М. Янев
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БОСИЛЕГРАД

явлениестопанство • п
БОСИЛЕГРАД В БОРБАТА ЗА УСПЕШНО СТОПАНИСВА Си пмкстии ияи м 

осъщсстммие м нпм
ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В
НЕ

ПЛАНЪТ ЩЕ БЪДЕ ПРЕИЗПЪЛНЕН и успешна рабо 
та като изтъкна. че икоио 

стабилизация има 
задача, а 

на развойните

зотпориаЦентралният ^работничес- 
в кой

лошото време и тук ки с7>вет па 
град" от Босилеград, 
то членуват 
новиите

Горска 
на сто

преки
работата върви според пла
на, а това значи, че со оча- 

иълеи успех.
С това обаче ие се изчер 

па Горската

^ През първите три месеца на този годи//а, 
та секция е осъществила производство, с 36 
по-голямо от миналогодишното в съшия период 
★ Юни — месец па ударенгруд ★ Всички трудещи се 
членове на Тнтовня Фо//д.

мическата 
дългосрочна 
приемането 
про/рами за

Трябва се

сделегати на ос 
организац1ИП

труд, на провс 
през ми 

което

накла реализацията 
наематсдружения имзаседаниепапат успехите 

секция в
депото
палата седмица, на 
ирцс'[,ствува и председателят 
па общината едмодуишо из 
браха Иван Стойнев за ге 

директор на тру

всички.
Благодарейки на

повторното му избира
стопанисването в 

година. По традиция»ма седемдневния траур въ» 
връзка със смъртта 
другаря Тито, кодто ц тук 
е приета с дълбока тъга 11 
скръб, но н със здрава ре 
шимост и занапред да се 
върви ио визнонерскнте П’Ь 
тища на Тито. По време 
траура н след иего, труде
щите започваха работа пре 
дн официалното начало п 
оставаха по четвърт или но 
ловин час слсд работното 
време. Отсъствията но бо 
лест бяха почти напълно 
премахнати, не заради то
ва. че бяха намислени, ио 
поради това, че всеки ра
ботник. без оглед на здоа 
вословното състояние 
каше да даде принос къ-м 
решителната подкрепа на 
всенародното определение 
да се отстои на Тиговия 
път. В подкрепа на по-горе 
казаното е и решението па 
този трудов колектив, с ко 
ето юни е провъзгласен за 
месец на ударен труд, а 
всички юнски ст.боти — де 
лнични. В решението се из 
тъква, че всички средства, 
заработени в делничите съ 
боти се внасят в Титовия 
фонд, в който са зачлеиени 
всички заети в Горската се 
кция-

Докрая на тази година, 
трудовата единица за ек
сплоатация на кварцови за
лежи ще достави 20 000 то 
на кварц, което е увеличе
ние с 25 на сто по отноше 
ние на миналата година. Въ

СТОПАНИСВАНЕТО с по 
ложителни делови резулта 
ти е не само стремеж но 
и основна задача па труде 
шито се във всяка стопан
ска организация- Ако това 
осъществят въпреки изо 
стрелите условия на сто
панисване, каквнто напри
мер предлага деловата 
1980 година, а при това зна 
чително се повшии произ
водителността на труда и 
укрепване материалната ос
нова на производството, то 
тава това е забележителен 
успех и конкретен принос 
към общата стабилизация* 

В Горската секция в Бо
силеград настояват обезате
лно да постигнат този ус- 

Около 200 заети в та-

члепове-
иа тази

секцията постига видим ре 
зулгати в залесяването. И 
тази година с така —

годината 300

ге за
не на това отговорно място 
Стойнев каза:

— Всичко
зап перален

долага организация- 
Иван Стойнев о 

1940 година в село Извор.
1962 год.

което сме за-лапуваиите за
залесени само в про 

сезон! Това не зна-
.досега ще продълпочнали

жим и занапред и то с 
по-бу,рз темп.

Стопанството в 
зависи от изпълнението на 

затова

роденха са
ип летния

чи, че през есенния 
телеи сезон ще се соди със 

Ръце, така че

залеси завършил през 
икономически 
Скопие. След

общинатаинститут в
дипломира 

Босиле
скръстени 
и на този сектор се очак 
ва сигурно «преизпълнение 
на плана.

И в укрепването на мате
риалната основа па произ
водството се влагат значите 
лни средства и усилия- До 
края ма годината сигурно 
ще приключи строежът па 
цеха за дървообработка и 
ще се обезпечи една част

планове,нашите
трябва да се застъпим 
изпълнение 
във всяка

И в ООСТ „Израдня
Кирил Велинов ди

пето се завт.рща в
и работи ла отговорни заград

места в общината. Бил е
в Автотранспорт

плановетен а
ООСТ.директор 

пото предприятие, а с фор 
мираието па Комбината ста 
ва директор ла съшия» на 

збран

е
избран
лломираи инженер за 
ректор, роден през 
год. досега Технически ди
ректор във съ щата органи 
зация-

ди
1946отново е и 

от четири годи-
която сега 
на периодпе
ни.

След избирането му, пред 
седагелят на Общинската 
скупщина А1у пожела пол-

пех.
зи организация си постави 
ли за основна задача цялос 
тно изпълнение на плана, 
според който тазгодишното 

съответно и

от съоръженията, по-точпо 
една самостоятелна произ
водствена ЛИИИ5Ц

М. Янев

Лицето и опакото на 
ускореното развитие

Зав7,ршвайки този разказ 
за Горската секция в Бо
силеград да приведем и све 
дението, че този трудов ко 
лекгив прави и първите 
крачки в износа. Тази го
дина 30 на сто от полуоб
работения дървен матери
ал ще бъде изнесен на па
зара в Италия. В Горската 
секция казват, че най-нови 
те мерки на Съюзния из
пълнителен съвет могат 
само да подтикнат произ
водството в организацията,

производство 
доходът да бъдат по-големн 
от миналогодишните с 30 на
сто.

— Изпълнението на плана 
няма да стигне под въпрос 
— казва инж. Драган Ми 
цов, директор на секцията. 
С оглед на досегашните ре- 

осъществения

Заети са 13 милиона души, около 40 на сто 
от обществения брутопродукг е изразходван за инвес
тиции ★ Участието на нашия износ в световния е 
намалено от 0,59 на 0,50 на Темпът на растежа на 
жизненото равнище (сред»о6,4 на сто годишно ще тря 
бва да се намали.

изултати 
темп през първата полови
на на годината съществуват 
реални изгледи за преизпъл Югославия през последни 

те четири години (1976 — 
1979) между европейските 
страни има най-голямо уча 
стие на обществения 
дукт
между първите по размера 
на заетостта.

Стойността на целокупни-

план: чувствително да се 
увеличи износ-ьт, да се акти 
вират големите мощности 
на новата промишленост с 
модерна технология, да се 
намалят инвестициите и да 
се активизират многоброй 
ните качествени фактори 
в развитието на базата на 
повече домашни суровини
и под влияние на светов
ния пазар 
мо участие в износа. Защо- 
то през четирите години —
когато световният износ
реално е увеличен с около 
7 на сто, участието на юг° 
славското стопанство е нама 
лено от 0,59 на 0,50

нение на плана. 
Оптимистичното и ред виж 

дане на Мицов, в което са 
-------  ---------- трудещи

понеже то не ползува внос 
ни суровини. про

в инвестициите и е
уоедени всички 
се в организацията, се обо К. Георгиев
сновава на реални предпо
ставки. През първите три 
месеца на годината е осъ
ществено производство, с 
36 на сто по-голямо от то
ва през съответния период 
на миналата година. За „те 
жестта” на успеха трябва 
да се изхожда и от факта, 
че този период от годината

ДИМИТРОВГРАД
те инвестии към края на 
1979 година в нашата стра 

надминава билион ди 
нара (1043 милиарди дина 
ра), а за четири години са 
заети 1,3 милиона души — 

обществения

Н|цимално равноправие във 

венчки области
на чрез ПО-ГОЛЯ

В сектор.
През изминалата седмица в Димитровград бе про

ведено съвместно заседание на секцията за между» а- 
ционални отношения към Общинската конференция на 
на Социалистическия съ*оз и комисията на Общинската 
конференция на Съюза на комунистите 
дни и междунационалии отношения.

840 000, в индивидуалния 
34 000, а на мястото на есте 
ственото отливане от трудо 

отношение (пенсии и 
под.) са заети 443 000 

През
общественият 
увеличи 
сто (0,5 на 
запланирания), но по скоро 
стта

за този вид стопански ор 
ганизации се счита за „по- 
лумъртав сезон”. 

Осъщественото на сто.увеличе
ние на производството сви 
детелствува за повишените 
усилия на работниците и ос 
таналите заети да се сто
панисва рационално, да се 
ползуват вътрешните ма
териални и субективни ре
сурси, да-се подобрява ор 
ганизацията на работата и 
трудовата дисциплина, да 
се икономисват суровини 
и средства.

во
за междунаро- души. 

тези четири години ^ Поради 
благоприятното

изключително не 
влияние наНа посоченото заседание 

присъ-ствуваха и представи
тели на останалите общест 
Еено-политически организа
ции, Общинската скупщи 
на, Образователно-възпита
телните и културни институ 
ции от територията на общи 
пата.

продукт се 
с ръст от 6,4 наИли кактодина.

тано
между» ародния 
увеличение 
повече

е зачер 
в средносрочната раз 

война програма до края 
настоящата година броят на 
заетите

пазар — 
на нефта за 

От половината и 
увеличение лихвите 
дигите за към милиард до 
.'гара.

сто по-малко отна
на крена ръста нашата стра 

заема едно от челните 
места в света.

През

в общината да се 
увеличи на 4713 работници. 

Увеличението

на
и поради борбата за 

намаляване на инфлацията, 
на югославяните 
щите

на национал 
доход, постигането на 

завидни резултати в 
пното

изтеклите четири 
текущия средно 

план, около 40 
сто от обществения бруто- 
продукт е изразходван за 
инвестиции. Строят 
са построени 31 132 обекта. 
По размера на 'участието 
инвестициите в обществения 
продукт след нас е Норве 
ТИЯ С 36 на сто I (1977 годи 
на), докато участието 
таналите

пия в следва 
четири години пред 

стон много повече да рабо 
тят, а по-малко да харчат, 
огколкого досега. Изминали 
те на много динамично ра 
звитие години заместват те
жки

години на 
сроченсъвку

ооществено-нкономи 
развитие на общипа- 

значител н ите инвести
ционни капиталовложения 
в областта на стопанството, 
инфраструктурата, в обла- 
стта на здравната и социал 
на защита, образованието, 
културата и физическата 
тура

Присъствуващите на засе 
данието обсъдиха темата — 
Осъществяване политиката 
на национално

на— В началото на година 
та приехме стабилизацион
на програма, с която сме 
предвидели почти всички 
възможности за икономис- 
ване и редица акции за по 
вишаване качеството и ко- 
количеството на производ
ството и на обцтИя доход, 
като сложихме ударението 
върху по-ефективно ползу 
ване на работното време и 
съзнателно отнасяне 
трудовите задължения- На 
тоя план осъществихме на
чални резултати, но и пред 
стои още доста да направим 
— казва ръководителят на 
организацията.

Трудовата дисциплина и 
устремът на заетите особе 
но са увеличени по време

ческо
та,

равнопра
вие на народите и народно 
стите в общината и бъдещи 
те задачи в тази област.

В разискванията, 
телно внимание бе обърнато 
върху

се или

на години на икономиче 
стабилизация, при ак 

тивиране на натрупаните мо 
щности в промишлеността и 
другаде, знанията и науката.

сказначи
кул

и прочее, са неоповер 
гаеми доказателства, че в 
Димитровградска 
националното

осъществяване на в ос
стопанско развити 

страни е по-малко с 30 на 
сто - в САЩ, Италия 
ВЪВ Великобрита 
ко от 20

Останалите показатели по 
казват, че „експлозията 
икономическото и социално
развитие в СФРю преГиз 
теклите години, освен благо 
приятни, донася и неблТш-
™ к™И последици, конто 
Фябва да се йремахнат Тд 
предстоящия

материалното развитие, ка 
основа на национално

то равноправие. Бе изтък 
че в тази област са 

постигнати видни резултати 
за което свидетелствуват и 
някои 
мер 
ние

то
община 

равноправие 
и в тази област е видно. 

Накрая

Цялостно 
темпът

ще се забавиикъм нато, на растежа на жиз 
неното равнище (което се 
увеличаваше с годишен ръст
С ОА на СТ0' и е ПО-ГОЛЯМ с 26 на сто). Изразходване
то на месото е увеличено 
от 46 на 51

ния по-мал
на сто.бе констатира

не българскатано, иарод- 
живее в Димиданни; като напри 

значителното увеличе 
броят на

пост, която на
тровградска община 
зува със същите права, 
то и всички други народи 
и народности в цялата

се пол 
. какзаетите ра

боттници в обществения 
тор. Така 
3500 през 1975 
4100 на

килограм на жн 
млякото от 138 на 150 

докато броят на леките 
коли на 1000 
личен 
в 1979

сек
на пример от 

~ година на 
края на миналата го

тел,
стра л,на.

жители е увеТ. Петров с- 72 в 1975 106насредносрочен година.СТРАНИЦА 6
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ'Комунист
ОРГАН НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУ^Ш^^ И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

Брой 1215 
Година XXXVIII 

20 юни 1960 
Белград

ВОЕННО УЧЕНИЕ „КОСМАЙ 80”

Сами се
отбранили

На стр. 2

Тито сред
работниците

На стр. 2

МЛАДЕЖТА И ОТБРАНАТА

Шансове и
задължения

На стр. 4Мисълта на другаря Тито проникваше целокупния ход па Единадесетото заседание на ЦК на С/ОК
(Снимка от Н. Я«чич)

чело и който, ето, след Титовото физическо 
заминаване, като че ли се оплодява, 
така както често ми говореше Тито,

заседанието на Централния ко 
Съюза на югославските 

коего бяха 
обстановка и осъшествяване- 

стаби

райе на стопанските процеси, както вижда 
ме от текстовете които са публикуваш!с ега, след 

митет на 
мунисти, на

именноко- в
анализирани пълните издания на вестника, са масово при 

ети като икономическа и политическа необ 
ходимост и потреба. За тяхната нужност.

политическата
то на политиката на икономическата 
лизация, във всеки случай можем с по-гол- 
яма сигурност да заключим онова' 
инак като заключение се предлага в 
ледно време. Касае се

Горди, доволни, възхитени дори, че то
ва е така, не пропускаме, все пък, мито един 
момент да се опитаме — в политическия фо 

ръководството, в работническия

което 
пое-

за чувствително на 
огромното бол ши и

следователно, е постигнато общо съгласие. 
Но това още не значи, че навсякъде. въврум или

съвет или па заседанието па първичната ор
ганизация на Съюза на комунистите, в дру
гите организации и в обикновените, всеки
дневни разговори — но кой начин най-ус
пешно и лай-трайио ще запазим 
мисъл и дело, тази морална и политическа 
сила, която е него спечелвахме и спечелих
ме. Попитаме се така, макар че отговорът 
па всички ни е ясен, заицото във дсинкн им 
е съш* е повече и по-добра работа, преди

всяка организация па сдружения труд и об 
11 ;естве 1 юч юл итическасъзнание на 

Съюза на комунистите и другите тру 
тяхната отговорност за продъл- 

на Титовото револю

расналото 
ство на

общност, практиче 
приложение ще бъде без изключе-ското

дещи се за 
жаването и развитието

хуманистично дело. За такъв 
извод говорят всички 

манифестации и поведение.
всички ни над единството

народности, и новите мер

ния, без частично изчакване, 
действителна готовност н неадекватна орга
низация. И такива изключения са неизбеж 

Касае се

недостатъчна
Титоватапо-ционно и 

литически
явления, 
телността на

най-нови
И бди

ни. за това, да ги има възможно 
горе

па
по-малко. Как? Иначе кактодолу,
казват другарите, конто целта и отзвуците 
на новите мероприятия коментират в разго
ворите с нашите редактори и сътрудници —

нашите народи и
стабилизация на стопанството, и

последователно
по-

ки за всичко, с човешко отношение 1<ъм хората. 
Само така може (и трябва) да се намали п 
най-сет.не елиминира онази фамозиа разли
ка между декларативното приемане на по 
литичесюите и самоуправителми мерки п ре
шения и действителната работа върху тях
ното осъществяване. Защото такива разли
ки, да кажем и това, още има.

готовност за
тези мероприятия, и 

в самоуправителлото регу

очевидната 
осъществяване на по

следовател \ юстт а 
лираие на отношенията с конкретна отговорност за конкретните ико

номически несполучливи решения и откло
нения от договорите и плановете, 
този начин можем 
жем), че съзнанието

в обществото, и не-
активпост в движението на нз- 

и решимостта за укрепването 
целия обществен

секващата 
обвързването,

отбранителната сила на
Само по 
(и дока- 

ии за отговорността за 
продължаване и тачене на Титовото дело 
действително е нарастиало.

да покажел!на
организъм..*

Тъкмо оповестените мероприятия ма дър
жавните органи за по-уокорено стабшшзп-

Това е голям, всъщност, неизмерим мора 
спечелихме с Тито на-кагштал, койгголен



2 Комунист РЪКОВОДНИ фулкдии 
раха жени: ръководител на 
производството, на контро
ла, на комерчееката служ
ба. .. и, както ни казаха, 
отлично се справиха. Онитът 

, сините" да нахлуят, бе 
в корена осуетен. Самите 
работници предвидиха и о 
сьществиха всички мерки 
за отбрана, започвайки от

Авторът на

се ттами
ВОЕННО УЧЕНИЕ „КОСМАЙ 80”

САМИ (Е ОТБРАНИЛИ
НАБЛЮДАТЕЛЕН ПУНКТ па

* ГТ Т
гражданите и трудещите се от Нови Белград 
Зсмун, поделенията и щабовете по граждапет а 
шита, както тт всички други субекти на всенарод 

отбрана и обществената самозащита.
Агресивни

тезиси
затъмняването. 
тези редове и сам тточувсттту 
ва какъв контрол имат — 
всичко хубаво и учтиво, но 
— знае се кой Къде и защо 
отива! Фабриката увеличи 
производството и то с нама- 

брой работници. С до
ми казаха, че не би-

за-

пата
непрекъснато стражари- 

ха и нег смени, защото 
сс зарекоха, чс „сините не 
щс влязат л техния двор. 
Без ничия заповед подсилва- 
хп стражите. Първа степен 

„въведоха' пре-

МИЛЕНТИЕ БУКСАНОВИЧ ва
Две са основните впечатле 

ння от учението: извънредна 
сериозност и отговорно дър
жание на всички участници 

учение,

лен
всрис
ха имали нищо против вое
нното учение да продължи; 
ако става въпрос за самото 
производство, нс би им пре- 

,/гака да остане".
Младежта даде най-много. 

Акциите на „сините'' бяха 
успешно осуетени и във фаб 
риките ЛМК и ИМТ, в мест 
ните общности „Братя Ри
бар", „Милснтие Лопович" 
и др. Гражданите схванаха, 
чс всъщност защищават 
своите жилища... Военните

Българската пропаганда, негнрайкн че в Ьъл
— „еволюира

и,военнотовъв
същевременно отлична орга
низираност. Не е тай11 а раз
бира ее защо това е така. 
Става дума, преди всичко, 
за социалистическото и пат
риотичното съзнание на па
шите хора, за голямото ста
рание на комунистите и тях
ната непосредствена връзка 
с народа — значи, за цело
купния механизъм па само- 
у правител но орган изпраното 
обещество. Оттам понятието 
„неочаквано” е само опти
ческа измама — условие, ко
ето дава възможност за из
ява на нещо, което с в са
мите нас, което представля
ва нашата реална мощ ...

Откъде да зопочнем: от сс-

готовпост те 
ди официалната заповед, за
щото прецениха, 
мир ат па важно стратегиче
ско място при нападение от 
„неприятеля". Когато всред 
работниците 
струи вестта, че „иоложепи- 

трудно" и чс може да 
„нападение" чле- 

Съюза на комуни-

гария има македонци — а има ги 
до твърдението, че такива, поправо, няма пито в 
СР Македония, в това — както инше в априлския 
брой „Военнонсторнческнят сборшнч” (Михаил Ву 
йнов) — „грозно държавно творение”, където се 
въриш , денационааизацня на българското населе
ние”.

чс се на
чело

започна да

с то е 
се очаква 
ловете на 
егите са „вмъкнати" за от
брана па фабричния двор. 
Понеже нямаше достатъчно 
мъже, за тези задачи ги за
местиха жени. Същевреме
нно, работниците стояха те
зи дни по шест часа в ко
лони като кръводарители, 
защото екипът на лекарите 
бе преангажирап.

София, успоредно с пускането на подобни 
подчертано агресивни тезиси, намира сме

лост чрез „Софийски новини” да мъмре нашите 
информативни средства, дето уж не запознавали 
обществеността с „българските вънишо-нолнтнче- 

маннфестацнн”,
СФРЮ". Скривали сме> казват в София, българ- 

документи” с дълбоко принцнпнелсп

комитети през цялото вре.ме 
на военното учение функци
онираха безпрекорно, отно
сно ефекасно и бързо. За 
непълен половин част 
информирането че заплашва 
опасност ог агресия се събра 
ха на едно място 1300 кому
нисти в местна общност „Ми 
лентие Попович". В няколко 
местни общности иУЯрудови 
организации са издавани 
джобни вестници или вест
ници, които осведомяваха 
трудещите се за течението 
на военните събития, за но
восъздадената 
жданите, които участвуваха 
в поделенията на гражданс
ката защита в местна общ
ност „Едвард Кардел” се от
зоваха стопроцентно. Отря
дът на разузнавателите „Све 
тозар Младенович" бе вклю
чен като поделение на тери
ториалната отбрана и тази

особено „във връзка съ<‘ски

ските речи и 
и конструктивен дух”, а публикуваме „провокаги- 
внн слухове и измислици на онези ,конто не же
лаят добро на добросъседството и разбирателство
то на нашите народи”.

от

демгодшшшя пионер от .месг 
на общност „Едвард Кар
дел", който дава рапорт на 
щаба на гражданската за
щита, от жилищния съвет, 
члена на гражданската за
щита, бол погледана, войни
ка от териториалната отбра
на, куриера, члена на отря
да на разузнавателите, 
ботника, които отбраняваха 
своята фабрика? Това е оно
ва, което не можеше да се 
види в течение на подготов
ките, което предизвика въо
душевление на най-оптшшс 
тически разположените спе
циалисти и познавачи на 
феномена на нашата отбрана 
с всичките й компоненети. 
Драго Иванишевич, полков
ник, казва: „Запиши, че най- 
много ме импресионираха 
работниците на БИМ „Сла
вия". При все че работеха 
при твърде тежки условия, 

изпълниха 
своята боева задача. От ра
бота идваха на

Работниците на Основната 
организация на сдружения 
труд „ЕИ — ТВ електрони
ка" Ниш бяха едногласни, 
че за тях представлява 
чест, че взеха участие във 
военното учение. А след то
ва допълниха, че в началото 
се плашеха производството 
им да не бъде изпод очак
ваното. Чрез дейността на 
комунистите, събранията на 
трудещите се, комитета и 
съвета на народната отбра
на и всичките трудещи се, 
бе създадена атмосфера, че 
трудещите се от този ко-

Обаче, къде например — да причислим 
писането на „Военноисторнческия сборник” — към
„дълбоко прннципиелната” и „конструктивната по
литика” или към „измислиците” на онези' които
желаят да посеят раздор между двете С7ранн, ко
гато този военен гласник казва, че СР Македо
ния е „резултат на македоннзма, зад които стон 
великосръбският шовинизъм”’ докато нейните ръ 
ководителн 'днешни господари на Македония са 
„родоотпадници”, конто с някои погледи са „над
минали турцнте”.

обстановка.ра-

Грешни сме ние ю1-0славяните 
се спуснем на великобългарского равнище. По
стоянно нещо негодуваме спрямо усилията на бъл
гарските „марксисти”, които като са се улизали с 
буржоазната историография и подтикнати ог бъл
гарския истаблишмент без остатък, крадат ли кра
дат светци, юнаци и великани 
иконостаси, истории и сборници на народни 
сни, та заедно с техните трудове да ги поднесат 
пред олтара на великобългарските митове.

никак да

лектив военното интересно, 
подготовките за военно обу
чение на тези хора бяха по- 
тежки, отколкото неговото 
провеждане. Например, обу
чаваха се в мобилизационни 
ефекти, където нормите бя
ха извънредно „строги". При 
повикване на куриерите ме
рено им е времето на завръ
щане, а на повиканите — 
времето за пристигане на 
сборното .място. Работниците 
от производството

задача е изпълнена отлично. 
Първичните организации на 
Съюза на комунистите 
доха принос за разясняване 
на новасъздадената 
новка. Жилищните 
напълно изпълниха 
та си 
вете

да-

обста-от македонските
съвети 
задача- 

. а особено в блоко- 
П и Ш.

пе-
те извънредно

стража и на 
позиции, без мърморене 
невиждан слан. Тяхната дис 
циллииа и отговорност са за 
разказване".

В Електронната — 
лост, на Батайиишкото 
се, според изказването 
Веспа Несторович, работни 
ците за отбрана на фабри
ката по собствена ииициатн-

Военното учение недвусми 
слено показа не само 
кото съзнание и патриотич
ното чувство на всички 
ши съграждани, но и 
ната организираност и

Наис/ина, София понякога „широкогръдо” 
смотолеви, че няма ни що против македонците 
СР Македония, 
обаче на

и с
висо-

в
прекара

ха във фабриката непрекъс
нато и по четири смени, 
щого така изискваше 
мното" производство! С ог
лед на обстоятелствата,
Ради ангажираността 
жете,

„като нация която се Създава”, на
гази нация упорито приписва българско 

минало, българско съзнание, българска 
български

промншле 
шо-

тяхза- пъл-
на готовност да бранят и 
оторанят 
нашата

култура, 
български език

.вое-ианационални идеали,
език според „Военноисторнческия 

сборник" е „пълен със сърбизми”, 
е сръбският правопис” пък е „мъчно разбираем //а 
населението”).

придобвките на 
революция, което 

ще каже, нашия независим 
път в

(македонският за-
на мъ-а „натрапен му значителен брой социализъм.

Що се касае за македонската Държава’ нея
разбира се, българската 
обаче

пропаганда „признава”, 
според по-новата българска публицистика, 

към която се числят и мемоарите на Цола Драгой- 
чева, до СР Македония, се стигнало, така да се 

„политика на свършен 
факт”, „погрешната линия на СЮК”, „без самоо
пределение”, чрез някои

каже, чрез „лукавство”.

тамо югославски уйдур-
ми, а не с волята и кръвта на македонския на
род. Ясно става защо България манипулира с ма
кедонците като с народ, който няма собствени са
мобитни исторически. културни и 
координати (освен българските). Такива 
ци и такава Македония в София се 
като малка балканска

политически
македоп-

привиждаг
шарена лъжа, която в из

годни условия би могла 
кажем.

и да изправи, така, да 
според допълнителните български 

етики се изпариха македонците 
Но такова

стати
пиринския край. 

е далече от всяка 
но и от твърде 07 порната

в
гледище не само че 

добросъседска политика, 
действителност.

Н|ИТе "аС“~' учепие1!™,™;™ '80”"оказаха6 каГсГпази
тРУДСщнте се и гражда- 

и оторанява свободата



Комунист 3
ТИТО СРЕД РАБОТНИЦИТЕ

ПО РАЗЛИЧНИ поводи се 
срещали лесковчани с оби
чания Тито: като бойци 
войната и революцията 
то строители в изграждане 
то на страната в свобода 
Този край е горд че вели
канът на този век - 
вателят на братството 
славските народи и народ
ности, на работническото са-

Ооичахме го като баща. ка
то човек който ни даде 
лина на родителския дом Й 
договорихме се със свойте 
Ръне — всяка по два реда 

да му изплетем пуловер.

Бдх курсист на онова щаст 
ливо поколение на Полити
ческата школа 
другаря Тито произнесе 
Всеки свободен 
идването на другаря 
ползвах да уча да чета марк 
сическа 
Тито да ме 
зная?

та по музикално изкуство и 
техния професор Иван Яше- 
вац, никога няма да забрав
ят вечерта на 2 октомври 
1978 г.

войническата клетва, в Де- 
динье, за пръв път видях 
Тито.

топ-ВъВ 
И ка пред която 

реч.
момент до 

Тито
Още един път като гвар- 

дист видях Върховния комен 
дант. Беше това по време 

първомайския парад 
1952 година. Ешелоните се 
състезаваха за знамето . на 
Първа пролетарска бригада. 
Стараехме се възможно по- 
добре да научим маршова 
стъпка. Това беше доста тру 
дно, но чувството па гор
дост и сила, което предизви 
кваше срещата с Тито по
беждаваше всички труднос-

в крагуевашкия хо
тел „Шумарице”. Тогава да
доха концерт за другаря 
Тито.Пуловерът беше хубав, 

неже в него бяхме
- осно- 
на юго по па_ втъкали

всичката наша любов. Тито 
това знаеше и 
благодари. Всяка

литература. Нима — Бяхме смутени и възбу
дени, казва Снежана Мили- 
воевич. Но всичко бързо

топло ни за- 
дума коя-

моуправление и необвърза-
^Г-оДВа ПъТИ- ПРез и 1Уз8 година е преби- 

вавал в Лесковац.

пита, а аз да не

— Титово 
мо фабриките.

дело не са са-
мостоветс,

пътищата, училищата — 
ват студенти на 
ческия институт в този град. 
— Титово

каз 
технологи- ти.

— Среща с Президента Ти 
то имах и като работник на 
Фабриката за вагони и за
местник секретар на фабрич 
ната конференция на СЪк>за 
на комунистите на 3 април 
1973 година. В хода на под
готовките за посрещане на 
другаря Тито направихме 
малък пропуск забравихме 
да се договорим кой ще,за
почне разговора с него. Пре
ди Тито да дойде бе реше- 
но това да бъда аз. Изблик
ваха чувства на гордост и 
задължение, радост и вълне
ние. Не биваше да разочаро 
вам ни другаря Тито, ни 
другарите, ни себе си. Кри
зата потрая само до появата 
на другаря Тито. Щом го 
видях знаех какво трябва да 
кажа. Докато говорих, , за- 
белязах Титовите очи. Ме
ки, но проникващи. Тито бе 
човек, който слуша, който 
следи, комуто нищо друго 
не обърща внимание, който 
не показва умора. Почувст
вувах сигурност. Сякаш раз
говарях с приятел Титовият 
поглед ме успокои.

дело, това са ре- 
идеи коитовол юционните 

са в нас.

ОБИЧАЛ Е ЧОВЕКА

— Има събития които се 
помнят, като дата на рож- 
дане, като дата на свободата 
~ казвд боецът Стоядннка 
Ракич — Станич. Една от 
тези дати за мен е срещата 
с другаря Тито на 10 октом
ври 1953 година.

— Няколко дни преди ид
ването на Тито в Лесковац, 
ме посетиха другари ич 
казаха, че в името на мла-

Задължение да се продължиТитового дело: Другарят Тито на посещение на кабло- 
вага промишленост в Свето зарево.

то изговаряше ние поглъ
щахме.

— Другаря Тито за пръв 
път срещанах на Конгреса 
на СКОЮ и УСАОЮ 
1948 година, а сетне 
делегат на Седмия конгрес 
на СЮК в Любляна 
спомня Гойко Вукичевич, 
секретар на МОК на ССТН 
в Южноморавски регион.

През май 1959 година като 
секретар на ОК на СК в Ле- 
бане бях член на делегаци
ята на Лесковашката око
лия, която честити рожде
ния ден на другаря Тито.

ми

мина когато забелязахме, че 
другарят Тито се смее. Бях
ме радостни и щастливи, че 
Тито така добре познава и 
класическата музика. На
шият професор Яшевац пос
ле ни каза, че Тито свири 
на пиано.

дежта от църнотравски край 
ще поздравя другаря Тито. 
Тогава бях секретар на пар
тийната организация в село 
Йовановац. Сърцето ми се 
сви от щастие. Та аз ли, 
църнотравско селянче да по
здравя Върховния комен
дант, с чието име на устни
те се умираше за свобода
та. Започнах да се пригот
овлявам за тази среща. 
През ноща измежду 9 и 10 
октомври 1953 година в 
Църна трава падна първия 
сняг. Рано сутрината, с още 

пеша

КАТО СТАРИ ПРИЯТЕЛИ

Висококвалифицираният 
работник Милован Филмпо- 
вич от кабленапрез

като промишле
ност ,,Моша Пияде” по вре
ме на третото посещение на 
Тито на Светозарево е бил 
председател на Фабричната 
конференция на синдикати
те. — За мен беше голяма 
чест и отговорност, пред 
промишлената индустрия на 
каблове и пред 7500 хиляди 
работника да бъде тоя, кой
то ще разговаря с другаря 
Тито. Разговаряхме като ся
каш сме стари приятели е- 
дин час, а мен ми се лрис- 
трува, че това бе само един 
момент. Той беше непосред
ствен. Живо се . интересува
ше за жизненото равнище 
на работниците. Спомня си 

почти всички негови изгово 
репи думи: как живее работ 
ническага класа във фабри
ката за промишлени кабе
ли, колко изкарват неквали
фицираните, а колко квали
фицираните работници, кол
ко те получават в сравнение 
със заетите в Светозаре- 
вашка община, а колко по 
отношение на заетите в ос
таналите трудови организа
ции? Договорено бе с дру
гаря Тито да разговаряме 
по тоя начин, че ще четем 
подготовени информации. Ти 
то обаче търсеше конкрет
но да разговаряме, най-испо- 
средствеио да го запознаем 
с всички конкретни въпро
си. Винаги ще си спомня за 
топлината и човечността, ко
ято излъчваше всяка негова 
дума.

си
Беше това вечер на музи

ка, песен и радост, смях и 
думи на другаря Тито. И 
любов.

— Другарят Тито необик
новено обичаше хумор — 
казва Любомир Убавкич, ко
мик в крагуевашкия театър 
„Йоаким Вуич”. — Два пъти 
изпълнявах програма пред 
другаря Тито и гова няма да 
забравя докато съм жив. 
Първият път беше на 25 
май 1967 година в сградата 
на Съюзния изпълнителен 
съвет. Изпълнявах монолог 
от Пепо Бапдич. Другарят 
Тито се смееше от всс съР- 
це. Когато му казали за мо
ята пародия на стихове из 
„Отело", той искаше да го
ворим и това. Засмея се от 
сърце и търсеше да повто
рим точката.

две другарки отидох 
до Сводже. Там ме чакаше 
джиика. В Лесковац ни по
срещна дъжд. Валеше като 
из ръкав. Валеше на коло
ните хора» които отиваха 
към аерогарата, къДето бе 
насрочен народен сбор, на 
който ще говори Тито. Ти
то говореше, народът го пре 
късваше с въодушевлени въз 
клицания, а аз всичко това 
мълчешком слушах и бях 
безкрайно щастлива, че 
ждам Маршала. В залата на 
Дома на ЮНА трябваше да 

През цялото 
ще и- 
какво

От първия ден в свобода 
Тито е винаги с работници
те. Работниците при Тито са 
дохаждали често, а Тито по
сещенията им върщаше мно 
гократно. Титовите събесед
ници никога няма да забра
вят неговите думи. Срещите 
с него ще помнят като из
ключителни дати. като най- 
големи моменти на родост. 
Чрез думите на работници
те, които са разговоряли с 
Тито „Комунист” ще се опи
та да оживи срещите, които 
са за тях, както самите каз
ват, представлявали подтик 
и пътеуказател.

Това беше в неговия дом в 
Ужишка улица. С нас бяха 
и другари от Крагуевац. Бях 
възбуден, Тито излезе С 
дър, засмян и съРДечен- Спо
нтанно започнахме разговор.

бо-

БЕШЕ И ОСТАНА РАБОТ
НИКви-

— Два пъти съм срещал 
другаря Тито, спомня си Йе 
лена Тончич, текстилна ра
ботничка в „Ресортайй в Ле 
сковац. — Като 
Десетия конгрес на СЮК и 
като курсистка в Политиче
ската школа „Йосип Броз 
Тито” в Кумровец. Две сре- 

впечатления:

го поздравя, 
време размислях — 
мам ли сили било

Как да започна, делегат нада кажа. 
какво да кажа? Когато при
стъпих към обичания Тито, 
когато погледах неговото за 

потеко-смяно лице думите 
ха като река. Прогвори сър
цето. Този ден му връчих 
дар от «ърнотравскитс 
лежки: вълнени
ПОяС.

а съши ГОРДОСТ И ЗАДЪЛЖЕ
НИЕ, РАДОСТ И ВЪЛНЕ
НИЕ

щи.
той беше и остана работ
ник.

мла- 
чораии и

— Сред 1666 делегата па 
Десетия конгрес па 
бях и аз, представител на 
десет хиляди лесковашки те 
кстилни работници. Когато 
Тито влезе в залата дочаках 

го с въодушевление. В 
тоя момент си помислих: ща 
стлива съм> чс съм дстс па 

свободна страна на чи
сто чело с Тито.

— В Кумровец по втор 
път срещнах другаря Тито.

Михайло Миленкович, ра
ботник вън Фабриката за по 
гони:

СЮК
ПУЛОВЕР ЗА ТИТО

Като млад работ
ник във Фабриката за ваго
ни пожелах да отбия военна-

I
— Като военно сираче, пр

ез 1945 година се намерих в 
дома за военни сираци в 
Смедсревска паланка — спо- 

Живка Барач — XV 
бач, актриса в Лесковашкия 
народен театър. — Бях V40' 
ничка в трети клас на гим- 

Тито посе-

СМЯХ, ПЕСЕН И ЛЮБОВ
та си пошшост преди сро
ка. Затова помолих татко си 
да отиде в съда и да потър
си да ме рекрутират. Бях 
рекрутиран 1950 година и на 
25 октомври постъпих в Ти- 
товата гвардия. Вече иа 22 
октомври, при полагане на

ме
Виолета Шаренац, студент 

на фукултета по музикално 
изкуство, Снежана Миливо- 
евич Лиляна Крстич и Ксе- 
иия Лукич оп музикалното 
училище и Войкан Лазаре- 
вич, също така од факулте-

мня си

тази

назиота когато 
ти Смедсревска паланка и 
Дома за военни сираци. Зна
ехме че Тито ще ни посети.



4. Комунист
и ОТБРАНАТАМЛАДЕЖТА

НАШИ СРЕЩИ

ШАНСОВЕ И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Два влака

хиляди 

побратими
отбралата, сигурността и защигага въ»

Необходимо е 
да сс

те задачи по
ВСИЧКИ СР°ДИ

включваизкованото беше тогава 
продължава 
дим.
пашите деца. 
сръбски и словенски 
ства, 
пето па 
то и единството" за да 
сетят едни други".

сомсц-НашетоДРАГАН КАБАДАИЧ решене, 
ство приеха селяни от соло 
Брезиа. Живеехме в къта- 

Света Пероиич. Соля 
казаха: Колко ние

до днешни 
Пренесохме го и ма 

много 
семей

Мариборски Оток на Дра 
ва, тази юнска вечер, ся 
каш бе най - величественото 
място под 
За своите братя от

специално на младежта. Го 
оспособеността

Зная сигурност 
та и зашитата на стра 
мата младото

не само
лсотчуж- 

заедно с всич- 
се и граждани 

брани свобо

Отбраната,та на товността и 
па младежта да решава кон 
кретии задачи в тази 
ласт е ио-голя-ма от стопен 
та на нейната

1М1Те 1111 
имаме свобода толкова шс 
я имате и вие, колко хляб 
за пас толкова и за вае. Та 

етана. Този дълг иико 
отплати".

които не чакат тръгва 
„Влака на братство

иоколс-свода небесен. 
Сърбия.

пристигнали с „Влака брат 
ство — единство”, марибор 
чани организираха излет, 
където се играеше и хоро 
и полка, пееха песни от 
гостите н домакините 
памет на 1941 и на железо 
пътните транспорти, кои 
ито хиляди словенци откъ 
снаха от домовете им и ги 
отнесоха в изгнание в СъР 
бия.

Об-катоние схваща 
дълг, по 
димо право 
ки трудещи 
решително да 
дата и те
риториалния 
социалистическа 
вителна

ПО и като организира 
Оттам интересовани 

Съюза на комунис-
ка и
га ие може да се пост.

Братството между хората 
се пренася и ма организира 

общественото

сто па
тите за състоянието в лърТези дни мри Тоне преби 

вадеха шестмина гости, 
Ч11ПТО къщи по време 
войната неговото семейство 
намерило братски приют м 
помощ. От Брезиа бяха Дра 
говам Лазаров! 1ч със еъмру 
гата си, Станимир Брапович 
и Даница Михайлович, а от 
съседното- 
Исилор и сестра му Дар ми

организации ма 
в сдружения 

местните общности.

мм видове13 ничиите 
младежта 

труд,
училищата и факултетите е 
повече отколкото 
но. Зашото, „облиците 
организирането" трябва да 
(:е приспособят 
среди, а не обратно, 
се, преди всичко, за широ 

това организира 
не. Ако е точна коистата-

интегритет на 
самоупра- 

Висо

в
сътрудничество.

села
лнтическо
Гормомиламовашките 
се побратимили с марибор 
ските: Срезоевци 
ше и Брезиа — Марйета. А 
1978 година основните учи

ма
Югославия

патриотизъм, 
готовността на мла

кият морал, 
полет и 
дите хора решително да се 

срещу все

Стар* оправда-
на

противопоставятлища от Брезиа и Старша към тези 
Касаесъществено доки агресор

принасят към реалната 
ла на концепцията на все- 

отбрана и обще 
на на 

само' 
общност. Оба

СрезоевацВ шумадииска
Исндор

народна
Ннколпч,

село повеподписаха също така 
ля за братско сътрудничес
тво.

си
носия
селянин от Срезовци край 
Горни Милановац седи 
октета „Марлес" и пее „У 
рану зору”. От 1961 е един 
от най-редовните пътници на 
„Влака”. Заради него и до 
макина му Тоне Кирбиш 
от Старша край Марибор

ка. чииата нанародната 
ствената самозащитас

В 1942 година Тоне имал 
12 години. До днешни дни 
останало му врезано в па
метта едно събитие: „Тази 
година беше голяма оскъди 
ца, а баща ни беше тешко 
болей. Храна имаше малко. 
Въпреки всичко, Милорад 
Костнч от Брезиа дойде е- 
дин ден и пи донесе чиния 
мармалад, хляб и бреме дъ 
рва. Когато бяхме най-глад 
ни всички бяха с нас”.

цията, а сигурно е точна, че 
младежта като цяло 
честно
задачата по отбраната, тогава 
сектанското отношение къ-М 
нея става толкова по-непрое.м 
ливо.
но е само да се каже, 
малко има функции — 
то бе подчертано на споме 
натото заседание 
пите на всенародната отбра 

обществената са.моза

шата социалистическа 
управителна 
че, и занапред е актуална 
Т итовата 
пред Единадесетия конгрес 
на Съюза на югославските 
комунисти, че в подготовка 
та на младежта за работи
те по отбрана и самоза-

„Ние машите братя от 
Словения — каза Исидор 
— цепим като твърде тру
долюбив народ и нашите 
селяни когато дойдат тук 
в Дравско гюле много нау
чат, защото виждат как мо 
же да се живее в благосъс 
тояние от земеделието.

има
отношение към

казанаМИСъЛ,

този ден не можахме- да 
стигнем на заказаната бе
седа, не стигнахме на вре 
ме на обед при Тоневата 
сестра в съседното село и 
закъсняхме за излета, ма
кар че при педантните сло 
венци всичко беше опре 
делено в час- Причината? И 
сидор „пътьом” искал да 
види някои свои стари при 
ятели, и от 13 до 17 часа 
вървяхме от къща на къща. 
Бяхме V Щрахови. Добни- 
кови, Пул кови и Нешичеви. 
Хората просто не му дали 
да тръ-гне. Да оставим то
ва, че Тоне и съпругата му 
тръгнали „в потеря" по нас, 
мислейки че нещо ни се е 
случило.

Може би достатъч-
че

как
щита „все още не са до
статъчно ангажирани всич
ки образователно-възпитате 

обществе 
общности

в орга-

Да кажа, нашето сътруд 
ничество отдавна не е само 
с манифестационен харак
тер. Например, миналата го 
дина открихме нов култу
рен дом в селото, а помощ 
от 8 милиона стари динара 
получихме от Марибор и не 
говите местни общности: 
Старше, Марйета. Хоче, Оре 
хова Вас и Миклавц. Раз
бира се, сътрудничеството 
трябва още повече да за
дълбочаваме, и тук ще има 
работа и за нашите деца”.

Тези дни учениците от 
основното училище от 
Брезиа със специални автобу 
си пристигнаха да върнат 
посещението на другарите 
си от Старши. Състезаваха 
се по спорт, 
еха, залюбваха се. 
като деца.

на илнн институции, 
но-политическиИсидор най-много друга

рувал с Иван, най-стария 
брат на Тоне. Заедно меч 
таехме за свободата и се 
заклехме да продължим да 

‘се посещаваме и след вой 
ната. За съжаление, 
загина след три месеца во 
юване по склоновете 
Златибор.”

„Цялото ми семейство, с 
на брат 

разказва Тоне 
оцеля във войната, 
то се завърнахме у дома— 
понеже бяхме земеделци— 
трябваше да тръгнем от ну 
ла. Всичко беше опустоше 
но. Когато малко се пооп 
равихме, в 1948 тръгнах 
път за Сърбия. В знак на 
благодарност посетих всич
ки семейства, които ни по 
могнаха да преживеем. Брат 
ството и единството,

щита, които се поверяват 
на младите хора. „В бол
шинството щабове, съве
ти, комисии и други тела 
за народна отбрана и об
ществена самозащита няма 
достатъчно представители 
на Съюза на социалистичес 
ката младеж". Затова се и 
поставя въпросът: как да 
се доведе в хармония това 
състояние при становището 
младите хора да бъдат в 
центъра, а не на перифери 
ята на договарянето и ре
шаването за въпросите, ко 
ито са от значение за все 
народната отбрана и общес 
твената самозащита.

Макар,

и организации на сдруже
ния труд”. И, което е отосо 
бено значение, тогава Тито 
каза следното: „Никога не 
бива да губим от предвид 
факта, че младежта ще по 
песе най-тежкото бреме на 
войната, ако се стигне до 
нея. и затова трябва бла 
говременно да я подготвяме 
да може успешно да изпъл 
нява и най-сложните зада
чи”.

Иван

на

изключение 
Иван

ми
На Тоне Кирбиш и Иси

дор Николич пътищата къ- 
рстосал седмия 
тен транспорт на 29 юни 
1941 година. От тогава 
днес.

Обаче, не е спорна готовКога
ността на младежта, упрос 
тено говорейки, да защища 
ва страната от външните 
нападения от който да било 
вид. Трябва да се има пред 
вид обстоятелството, че мла 
дото поколение ще бъде ак 
ти вей

железопъ-

до

цялостно 
със застъпването на всички 
субективни - - 
дени благоприятни 
вия за творческо ангажира 
не на младежта във всена 
родната

взето.
„С родителите си, ние о- 

семте братя и сестри от съ 
бирателния лагер с влак 
тръгнахме незнайно къде 
— спомня си Тоне. — Сва
лиха ни в Горни Милано
вац, където народът ни ор 
ганизира незаборавимо пос-

сили са създана и отговорен носител 
на отбраната в степента до 
която за тази задача е 
литически и прфесионално 
оспособена, 
и ангажирана в решаване
то на съществените 
роси на обществе но-иконо- 

политнческия и 
на своя

усло-

по
отбрана и общес

твената самозащита, самият 
този факт

играеха, пе- 
Деца организирана

не е достатъчен 
на младите хора да дойдат 
до по-пълна изява и да из
ползват шанса, 
ва отношение 
Изразено бе 
подкрепено с не малък брой 
аргументи — от обучението 
на^ младежта за всенародна 
отбрана, а особено на де
войките.

Важно

кое-
въп-

Комунист мическия 
културния живот 
та среда.

който в то 
им се дава.

незадоволство,
Тези 

мет ’ на
въпроси бяха пред- 

разискванията на 
неотдавна проведеното 
седаиие на Комисията за 
Всенародна отбрана и об 
ществена самозащита 
Председателството
на СК на Сърбия- 
но,ст, по юзи 
ро ще се води
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Мдсто се пада и
накъм 

на ЦК 
Всъ.щ- 

въпрос наско

младежката 
По-високо 

може да се постигне — ка 
кто бе оценено 
със съвместно ангажира
не на всички обществени 
фактори. Слабостите и обе 
ктивните трудности, 
то се явяват, не са от по- 
Сътпествено 
оценка на общото състоя- 
ние на 
беността

организа-
качествоЦия-

само
разговор на 

заседанието на Централния 
комитет на СК на Сърбия 

в рамките на темата за 
деиствуването на комунис
тите и организираността на 
младежта в борбата 
витие на

о т-

кои-

значение за
за раз

самоуправление
то. Според досегашните 
дения,
възможности за

оспососъзнанието,
и ангажираността

на младежта в областта на 
всенародната отбрана и об
ществената самозащита.

година. „Ко- 
мунист е отличен с Орден народно ос
вобождение, а с указ от 22 
1974 с Орден братство 
златен венец.

све 
всички 

по-гол яма 
ангажиране на 

обществени субек 
ти върху тези работи,

налице сасъвет декември 
и единство съсСР стенен на 

всички

а М. в.
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Щ&Стрелчпни в Зайчар НАШИ СЕЛА: ПАРАЛОВО

СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИСело Стрелъц в Бабушни 
шка община ще представа 
Нишки регион на републи 
канската среща на местни 
1е общности в СР Сърбия 
Неотдавна
взе републиканското 
което
По този повод 
на журито твърде похвално 
се . изразиха

по такъв
меяВДу

начин се нареди 
десетте най-активни 

местни общности в страната.
В центъра на селото Пътят и електрификацията спряха миграцията 

па младежите от село Паралово
е по-

нов модерен учили 
интернат, а в училищ 
двор се намира бюст- 

паметник на известната 
тизанка

такова решение строен
жури. 

посети село Стрелъц.
членовете

тен
ни* На 6-7 километра северо 

западно ог Босилеград пръс 
нато

дане «а нискотоковата мре 
жа в селото, 
нашно желание на паралов 
чани сетне ще се изпълни, 
защото акцията вече е към 
края.

то и отиваха във вътреш 
ността на страната, за по- 
добър живот.

От няколко години насам 
параловчани започнаха да 
разрешават проблемите един 
след друг.

_ пар_
Добринка Богдано 

ш-14, патрон на' училището.
■ Ь Стрелъц днес с успех 
работи самодейно културно- 
художествено дружество, на 
бродващо 120

Това отдав
по баирите се намира 
Паралово. Махалите

за успехите, 
които стрелчани са постиг 
нали на всички полета.

Именно, село Стрелъц е 
първото село в Бабушнишка 
община,

село 
му, 
друга, 
ди, дават

отдалечени 
всред

една от 
ниви и лива 

хубава гледка 
на посетителя- Трудолюби 

са параловчани, а сел 
ските проблеми разреша
ват съвместно.

членове. Сел За напълно осъществява 
не на акцията са нужни 
още 50 хиляди динара, ка
за Ненко Иванов, член на 
комисията за електрифика
ция.

което има неоно
во осветление, нова здравна 
станция, хубави и

библиотека, 
има много редовни

и членове, има над 3 500

ската кодто
читате- Съвместно с общината и 

Горската секция от Боси 
леград направиха път, кой 
то свърза селото с града 
така че днес в Паралово 
могат да отиват товарни 
камиони. С прокарването на 
пътя жителите от Пара 
лово започнаха да разре 
шават и останалите кому 
иално-битови проблеми, е- 
лектрификация на селото 
създаване ма изкуствени 
ливади, довеждане на пи
тейна вода, приемане на 
младежта на работа и про 
чее.

ви
чисти у- 

лици на мястото на ндкога 
шните селски сокаци.

На река Мурговица
нов бетонен мост и 

селото е свързано с главния 
път

ли,
книги.

Напоследък в село Стре
лъц с голям успех 
и Дружеството 
което вече организира няко
лко
на домашно

Жителите 
се занимавт със 
и животновъдство, 
виреят 
а особено 
е дъждовна. В 
съттто има добри овощия и 
зеленчуци. Селото има око 
ло 60 домакинства в се 

Ма'кар п 
до Босилеград, до 

преди няколко години жи 
вотът на параловчани бе 
ше труден, без път, а 
младежите напускаха селе

на Паралово 
земеделие 

Добре 
житните растения.

е по работистроен на жените, До сега са изразходвани 
800 хмляДи динара от кои 
то 600 хиляди динара са 
събрани в местната общност. 
Солидарно, всяко домакин 
ство по 9000 динара, а с 
2000 хиляди помогна общи 
вата от свои средства, чрез 
местно самооблагане са из 
карани електричяите стъл 
бове и същите побити. От 
свои средства набавиха жи 
ца и изолатори.

Бабушница-Звонци. 
Жителите на село Стрелъц 

са единни и сплотени. Вся 
ка акция

самостоятелни изложби когато годината 
ПараловоРъкоделие.

Правят се усилия и зазапочват органи 
зирано и с успех я приклю 
ват.

развитие 
зъм.

на селския турн- 
за който в Стрелъц 

съществуват добри условия.
В Бабушнишка община с 

голям интерес се очаква пре 
дставянето на стрелчани на 
републиканското състезание 
в Зайчар.

дем махали, 
близоЗа успешна комунално-би 

това дейност село Стрелъц 
миналата година беше удо
стоено с Грамота на Съю3 
ната конференция на Соци 
алистическия — Отпреди две години 

започна акцията за довежсъюз, като М. А. Сега, когато всичко е сна 
бдено остава още да се ра 
зтегли жицата, за което 
е сключен договор с елек 
троразпределителното пред 
приятие за 160 хиляди ди 
нара, от които са жители съ 
брали 60 хиляди динара, об 
шината е отпуснала още 
50 хиляди та акцията да 
бъде напълно осъществе
на. Параловчани се надя
ват че и тези средства ще 
бъдат 
щниския 
веждането на ток в селото, 
заемането на младежите на 
работа в горската секция 
за изкопаване на кварц ще 
веждането на тока в селото, 
спре миграцията на младите

НИШ: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МОК НА СКС -* &Ъг г V -З-ЛЪ-гИ -йй'4’ ■

В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО Е НУЖНА ПО-ГОЛЯМА 

ОРГАНИЗИРАНОСТ И СТАБИЛНОСТ
личение производителността 
на труда в региона, по-добра 
организираност, 
отговорност и всеобща мо
билизация на всички участ
ници с цел по-пълно и по-е
фикасно да се използват при 
родните ресурси, производст 
вените мощности и професи

Създадени са всички условия за по нататъшно 
развитие на обществено — иокономичеекнте отно
шения в селското стопанство и на село, самоупра- 
вително са организирани три СОСТ и повече тру
дови организации и организации на кооперантн, 
но всички възможности не са използувани

чки субективни сили да се 
застъпват за последователно 
осъществяване на това опре 
деление. Но не само и за из 
носа, а да се застъпват и за 
разрешаване на всички про
блеми: последователно при
лагане на Закона на сдруже 
ния труд в областта на сдру 
жаването на селскостопанс
ките производители изпол
зваме на необработените пло 
ши, спазване на стабилиза
ционните насоки н прочие.

В Божилов

обезпечени от об 
бюджет и с до

по-голяма

цата с 3, млякото 2,5. месо
то 3, пъти и прочие.

В досегашният период на 
реализация на текущата сре- 
дносрочна програма за раз
витие на агрокомллекса са 
постигнати положителни фи 
нансови резултати. Оъщест- 
вен е ускорен ръст на цело
купния доход по отношение 
на плана за 6,6, обществе
ни* продукт с 5,6 и доходът 
с 5,3 на сто. Обаче на така 
осъществените резултати е 
повлияло високото увеличе
ние на цените на селскосто
панските продукти и степен
та на инфлацията.

— Няма съмнение, че в 
развитието на агропро.чишле 
ния комплекс в настоящия 
средносрочеи план се сре
щаме с редица трудности. 
Но постигнати са и не мал
ки резултати, макар, чс ре- 

трябва да бъдат 
много по-големи. Значител
но е и това, че трябва да 
обсъдим получения опит, 
който В1,в всички организа
ции на сдружения труд, об
ществено-политическите об
щности и региона трябва 
обстойно и критически да 
анализираме. Това с нужно, 
защото в развитието на аг- 
ролро.мишлсиите комплекси 
все още се чувствуват мио- 
гобройии проблеми и против 
оречия и че в следващия 
планов период предстоят о- 
ще по-големи усилия за ус
коряване на развитието и 
стабилизацията на производ
ството на храна. Съществу
ват реални възможности за 
развитие на производството 
на селскостопанска продук
ция, а условие за това с уве-

Изхождайки от заключе
нията и становищата на 11 
конгрес на СЮК и Осмия ко 
нгрес на СКС, а отделно от 
доклада на другаря Тито. 
който той изнесе пред 11 
конгрес на СЮК, както и от 
проведените разговори в ор
ганизациите на сдружения 
труд, занимаващи се със сел 
ско стопанство, на проведе
ното на 17 юни заседание на 
МОК на СКС в Ниш бяха 
обсъдени актуални въпроси, 
които се явяват в селското 

както и идей-

онално-научни* потенциал в 
изтъкнаагрокомплекса 

Маркович. 
СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗНА
ЧИТЕЛЕН СУБЕКТ В АГ
РОКОМПЛЕКСА 
Важно място в развитието 

на агрокомплекса имат ин
дивидуалните селскостопанс
ки производители. Макар че 
самоуправителното сдружа
ване и организиране на про
изводителите главно се осъ
ществява бавно, постигнати
те резултати представляват 
ново качество в обществе
но-икономическите отноше
ния 13 сравнение с преоблада 
ващитс досега кооперативни 
отношения, основаващи се 
предимно на купопродажпия 
и кредитен принцип. Това се 
потвърждава в реорганизи
рането на кооперациите в о- 
сиовпи организации па коо
ператорите, в които селско
стопанските производители 
сдружават свод тРУД. пло
щи, механизация и други

и ще продължат с по-ната- 
ташното изграждане на сво 
ето село.

Манол Янев

ЗВОНЦИ

Туризмът - голям шаие
стопанство,
но-политическите задачи 
Съюза
Нишки регион отнасящи се 
до по-нататъшното развитие 

и об-

на все по-добри условия.
Наред с кредитите за об 

завеждане 
лнща
цията н сама ще 
свое заведение в селото, а

За село Звонци изгряват 
нови дни. Светли и хубави.
От година п половина насам 
там така да се каже на 
всяка крачка 
лище.
ца-Звоиска баня. 
ска баня изправи ръст нов 
хотел, който ще бъде готов 
до края на настоящата или добрение на 
до средата на идната годи- от Звонци до Ракита. Ясе

нов дел, Берни извор, На- 
Радва и фактът, че земс шуковнца и Ракита.

От ден на ден — по про 
тожение на шосето за Бабу 

цс, а най-дейно се включ шпица никнат нови хубави
къщи, в които дерекулча 
ни след като се завърнат 
от работа или отидат в лен 
си* — спокойно си живеят.

Днес в Звонци и Звонока 
баня се създават условия 
за развитие на селския ту 
ризъм и сигурно е. че насе 

тласък на но-ускореиид въР пението от седемте села в 
веж напред. Кооперация района ще умее да използва
,,Ерма" ще сс ангажира в шанса, който има и който 
подобрение на снабдяване- ще им донесе хубави дохо 
то на банята и в развитието ди. 
на селския туризъ.м. за кой 
то тук наистина сс създават

на комунистите в
на частните жи 

в банята — коопера 
откриена самоулравителните 

ществено-икономически от
ношения в селското стопан

ново учи 
ново шосе Бабушни- 

а в Звои пред-с автотранспортното 
приятие в Пирот ще се на
прави крачка напред за гю- 

съобщенията

ство и на село.
Уводно изложение 

Живота Маркович, изпълни- 
Председа- 

МОК на СКС в

изнесе
ално те

втелсн секретар 
телството на 
Ниш, който изтъкна че в 
досегашното развитие на аг
рокомплекса в Нишки реги
он са постигнати заоележи- 
телни резултати. Същите сс

в производството, 
обезпечава храна, су- 

лреработвателна- 
лолзване

па.

делска кооперация „Ерма” 
ие стои със скръстени ръ*средства.

13 73 организации на сдру
жения труд, занимаващи сс 
с организация на произведе 
твото в индивидуалния сек
тор са сдружени ’8 893 селс
костопански 
макилства.

КОМУНИСТИТЕ ПРЕД 
ОТГОВОРНА ЗАДАЧА 
В изготвянето па средно- 

срочните планове трябва да 
се уточнят производствените 
възможности на агрокомп
лекса за увеличаваме произ
водството за износ. Това за
дължава комунистите и вси

па и този всестранен възход 
па село Звонци.

Именно, кооперация „Ер 
ма", както неотдавна пи уве 
доми директорът но коопе
рацията Б. Таков, всецяло 
се включва в тези процеси 
а то дава нов принос и

отчитат
което
ровини за 
та промишленост, 
на природните 
заетостта, както и в 
рението на валутния

стабилизиране на стопанс
твото като Цяло.

Средните годиш!Iи Добиви 
важните селскостолан-

суровиии, 
подов- 
баланс

и смеели до-

и

на лом
ски култури значително с 

В отношение на 
последните 20 годи- 

Добивът на пшеницата с 
2,5 пъти, цареви-

увеличени 
този от

М. А.ни.
увеличен с
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*ИЗКУСТВО
НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИОБРАЗОВАТЕЛНО- ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ

УЧЕБНА ГОДИНА ВаЯЖиШКП РЕГИОН пианист за предназначени- 
те дели с 32 ученДка.

Математичеоко-техниче 
с 32 ученика,

Закона за сред-
образоиаиие и

СР Ср-ьбия.
Съгласно 

по-пасочоно
Гиях и образола 

теле п нентъР -'Ива“К“ш
ив*»“" “ ^ЛТаРаЙразол"
сой СЪС С°и 33 <у>,.п мо 
пие и възпитание Д Южно 

в следва

Двадесет и шест професии и 126 специшости
ученици ★ През новата учебна година попе ю V

„Л11тп посяложи видени достатъчен брои мс 
годи- пендинте, които ПРВДЛ* ста за всички ученици,

ортиизацпн ,ш тазн годи„а ще завършат
общи основи, относно вго- 
рц клас.

отделски
кч чето ще се готвят опеци 
алигти за механично изпи
тване на материалите.

__ Природно-научен
с 32 ученика къДето ще 

за техници за ор

от
дел
се готвят 
ганическа химия*

— Търговски отдел
за продавачи на

регион
учебна година в тре 

клас шс обучава нови

моравскиЗавърши учебната 
на, в която за пръ» път С 
реализирана новата учебна 
програма за трети 
насоченото образование, спо 
ред която учениците се шко 
луваха за определени профе 

специалности. В дред 
учебна година ре

кон
ха много 
сдружения тРУД 11 гарантира 

работни места г.лед за 
па школуването

щата
ти с 32клас на ните

вършаваие 
не бяха ни най-малко при и 
лекателни за учениците.

занятия- 
Според 

вателпия 
година 
всички 
успех са 
.но училище.

В трети клас в образова 
цслтъР „Иван Кара

на образо 
в първа 

е бъдат записани 
които с

ученика 
смесени стоки.плана

КРИТЕРИИ ЗА ЗАПИСВА ЦвНТъР В четв7,рти клас ще има 
паралелки с по 32 уче 
и то: Юридически от- 

— техници за работа и 
отношения, Култур 

отдел и 
техническо

НЕ
ученици, 
завършили осиов

син и три
пикапланСпоред тазгодишния 

записване па ученици и 
учащи се. който с изготвен 
пъз основа на изказани ден 
ствнтелни потребности зл 

в сдружения

стоящата 
формата ще заживее п в 
четвърти клас на средните 

а с това ще бъДе

Както и миналата годила, 
предимство при записването 
в трети клас ще имат по
добрите ученици. Обаче то 

най-напред ще

па дел
трудови 
но-информативен 
Математическо -

отдел.

училища, 
закръглено 
ното преобразование на об 
разователно- възпитателната 
система в средните умили

телния
иванов" в Босилеград

записани 160 учени 
разпределени в пет про 

фила и то:

самоуправпД'ел- щесеЗИ П',,Т
степенува успсх7,т по гру
пата предмети, които са ва 
жни за определени профе-

труд.
Иишкадри

средните училища в 
кн регион в предстоящата 
учебна година ще подготвя 
кадри за двадесет и шест 
професии и сто двадесет и 

специалности. От тя* 
над 60 на сто места са пред 

производствени

програменбъдат
във всичкиЗаписването 

класове ще се върши в три 
срока и то: 19 до 21 юни, от 
26 до 28 к>ни и 27 до '2о 
густ. за грети и четвърти 

а за пръви и втори 
26 до 28 

27 до 28 август.

ка,
ща. сми п сцепиалпости, след 

това общия успех н дипло 
ществепи на общински, р 
гиоиалнн, републикански и 
съюзни състезания-

в кой-През изтеклия период от 
на реформата на 

образо

— Металургичен, 
то ще има две специалности 

и шлосери
авначалото

шестсредното насочено
има доста проблеми.

метал остругари 
с по 16 ученика;

— Юридически отдел, в 
ще се обучават сне

клас,
в два срока: от 
юни и от

вание
главно поради липса на уче 
бници,
собеност към предзнанията 
и възрастта на учениците, 
особено в общите 
(първи и втори клас), 
са постигнати солидни ре-

внденн за 
специалности. За разлика от 
миналата година с плана е 
на учениците, а са иазначе 
ни и степените на специал
ностите — трета, трета и че 
тврта или само четвърта.

тяхната непрнспо- Млрнка Радованович който

основи

Преглед на списание »Мост« книжка-62ИС

зултати.
Освен че 

продължават 
ям брой завършили учени
ци основно училище, че 
успехът е по-добъР откол- 
кото предишните години — 
най-крупната крачка напред 
е постигната в установява 
не на по-близко и по-кон
кретно сътрудничество ме 
жду сдружения труд (осо
бено от материалното произ 
водство) и образователно- 
възпитателните организа

ции.
СПОРЕД ПОТРЕБНОСТИТЕ 
НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД^

При миналогодишното 
първо записване във втора 
та фаза на насоченото об
разование училищата в ре
гиона предложиха на завъР 
шилите ученици общи осно 
ви и голям брой професии 
и специалности. Обаче най- 
привлекателни са непроиз
водствените специалности, 
па затуй се случи много па 
ралелки, предвидени за 
специалности на трета сте 
пен да останат празни. Сти

И ПРОИЗВОДСТВЕНА СПЕ 
ЦИАЛНОСТ

образованието 
много по-гол 62-та книжка на списание „Мост" 

предлага на читателите си в рубриката 
„ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО" разка
зите: „На кого остана длъжен покой- 

Тодор” и „Сова" от ДЕТКО ПЕ-

вата активност върху развитието на 
соицалистическото самоуправление, оо- 
пгеетвената собственост и 
труд.”

Образователно-възпптател 
организация нанасо- 
образование „Йосип 

Броз Тито” в Димитровград 
според плана ще запише в 

учебна

сдружения
пата
чено В същата рубрика е поместен и 

текста: „Поръчения от германския 
гер на смъртта на Червен кръст" на 
ДЖОРДЖЕ СТАМЕНКОВИЧ, който 
представя досега неизвестни документи 
от историята на Нишкия концлагер. Ста 
менкович е. успял да издири и изнаме
ри листчета с поръчения на арестува
ните в Нишкия концлагер.

Тези поръчения всъщност пред
ставляват живо свидетелствуване за 
измъчванията и непоносимите условия

пият
ТРОВ; превод на български език на 
поемата „Стоянка майка кнежополска" 
от Скендер Куленовмч; нови стихове 
от МОМИР ТОДОРОВ; разказа „Вильо 
коло” от СИМЕОН КОСТОВ; текста 
„Разказите л романите на Владан Де
сница” от литературния критик МИО 
ДРАГ ПЕТРОВИЧ; стихотворения от 
Деница Илиева; и стихове от младия 
поет АРСО ТОДОРОВ.

Списание „Мост" в тази книжка 
отбелязва значителна дата — 35-годиш 
вината от победата над фашизма. В 
рубриката „ПУБЛИЦИСТИКА" 
бликувани текстове, които

ла-

го-предстояшата 
дина в първи клас на об
щите основи 240 ученици 
и 10 учащи се. За ученици 
те от трети клас са обезпе
чени деведесет места, и то 
три професии и три специ
алности.

В рамките на гумарската 
професия, за която за пръв 
път това училище те под
готвя кадри е специалността 
впръсквай и то само на 
трета степен, а те бъдат 
записани 30 ученици. Съшо 
по 30 ученици ще бъдат за 
писани и в правно-бюротех 
ническа, специалност тех
ник по управителни работи 
и в природно-математическа 
та професия — лабораторен 
техник по физика. Трябва 
да се подчертае, че са пред

в лагера, и хвърлят повече светлина 
върху мрачната история на концалге- 
ра в Ниш.

От новоктрнтнте документи може 
да се съблюдае и участието на народа 
в борбата за национално и социално 
освобождение.

В рубриката „ЗА ТВОРЧЕСТВОТО 
НА КЛАСИЦИТЕ НА МАРКСИЗМА" е 
поместен текста: „Философията на 
политиката и историята в произведени
ята на А. Грамши" от д-р ДОБРОСАВ 
БЙЕЛЕТИЧ. Авторът разглежда акту
алността и влиянието на Грамшиевата 
мисъл в рамките на марксичееката на
ука и работническото и комунистиче
ско движение.

По повод 20-годишнината от смъР- 
тта на Иван Караиванов е поместен 
текста „Поборник на революционното 
дело" на БОГДАН НИКОЛОВ. Авторът 
се спира върху жизнения път и ре
волюционното дело на • видния револ
юционер, израстнал в българското ра
ботническо движение, 
част от революционната си дейност 
посветил на международното движе
ние, а след Втората световна война 
на югославокото работническо движе
ние и изграждането на социализма.

Иван Караиванов бе народен 
представител за Димитровградска и Бо- 
силеградска общини и даде принос, за ра 
звитието и изграждането на двете об 

Беше и редактор «а първия 
вестник на българската народност в 
Югославия „Глас на българите в 
славия • Беше и пръв огранизатор на 
издателската дейност на българската 
народност. Беше голям поборник за 
добросъседски и приятелски. отношения 
между Югославия и България-

Книжката
дукции от изтъкнати югославски худо- 
жиици и скулптори: И. 1ДУБИЧ, ' Б. 
КАЦ. Б. ШОТРА, А АУГУСТИНЧИЧ и 
Д. А. КУН.

са пу-
говорят за 

героичната Народоосвободителна борба 
на югославските народи и народности, 

революционен път 
за качествата на ко

за последователния 
на нашата партия, 
муниевите в НОБ и социалистическата 
революция, за измъчванията на неви
нния народ и зверските постъпки на 
фашистите и пр..

Публикуван е текста „Пътищата 
към победата” от БОГОЛЮБ ИЛИЕВ. 
Текстът па Илиев говори за тежката 
борба на югославските народи и наро
дности срещу многобройните и свире
пи неприятели, за големия принос 
народоосвободителното 
Югославия към общите усилия на ан- 
тихитлеристката 
срещу 
мето ма

МИЛОРАД ГЕРОВ на
движение паРодино

коалиция в борбата 
фашистките сили, 
нова Югославия върху 

и федеративни 
за правилното разрешаване 
окалиия

На Югославия за създак^- 
демо- 

принцнни, 
наци-

въпрос, за окончателния раз
гром на фашизма, и пр.

Текстът ма ВЕНКО ДИМИТРОВ: 
„Последователно по собствен революци
онен път” дава преглед на дългия ре
волюционен път на нашата партия, на- 
чиная от формирането на Югославска
та социалистическа работническа пар
тия (комунисти) па все до Единадесе
тия конгрес на СЮК.

Гордея се с теб, земя свободна, 
на бързоструйни пролетни води — лъчи!

Създавани с трудодни на волята народна 
и пазени от хиляди стремителни очи!

Гордея се с храбрия ти свят чудесен: 
с хората, изправящи се като стени 
пред бурите, когато свири песен 
на разбунтувани и неспокойни дни!

Гордея се с твоите деца прекрасни — 
с поколението младо, боево строителство, 
което бъдещето свое гледа ясно 
и твоя лик създава изумително!

Гордея се с твоята душа велика, 
създаваща ни мир и земна красота, 
че с нея: мислите, сърцето и езика 
разбираш майчински на всички по света!...

Че твоето име е славянско!
Че винаги си расла сред прах и дим!
Че твоето сърце е пак сърце балканско 
и твоят дух е дух — несъкрушим!

кратични
на по-голямата

щини.Публикуван е и текста: „Скромно
стта и самоинициативата на комунисти
те в _ НОБ и социалистическата револ
юция на д-р Милан М. Миладинович. 
Авторът посочва конкретни примери 
от Народосвободителната борба 
която комунистите се 
и като борци за нов 
революционни личности 
обществени отношения, 
посочва:

Юго-

през 
потвърждаваха 
морал, за нови 

и по-хумании 
Миладинович

е илюстрована с репро-

„Скромността и самоинициа- 
представляват фундамен- 

качества на комуниста
тивата и днес 
талии в него- д. Р-
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БОСИЛЕГРАД

•ЗЛЛСИНА ^80" РАБОТАТА ПъРВЛ СМЯНА НА МЛАДЕЖКАТА ТРУДОВА АКЦИЯНараствя? средствата 

Титовия4фоид
в

Бригадирите съдействуват 

на Горската секция от 

Босилеград

Включването
? “ и четните земеде

на ^бше™!Ия фОВД' е е«на ог не
общесхвенополитическите органи

леки
огложните задачи 
зации в общината

производително

Титовият фонд за стилен 
диране на млади работници 
и деца на работнически се
мейства, а от

Имайки предвид
нието на Фонда, а с цел съ 
щия Да се увеличи, чле
новете на СК, трябва в 
трудовите организации да 
превземат отговорна 
ча за включване на

значе

тази година 
и деца на частни земеделци 
в Босилеградска община се 

Всичкиувеличава. зада- 
всич-

трудещи се в организа 
цштте, а всички 
но политически 
Щш да разгърнат 
дейност

трудови 
членове на кия лагер край Власинско 

езеро.

На 12 юни, в присъствие 
на изтъкнати обществено- 
политически и стопански 
дейци от Южноморавски 
регион, Сурдулишка и Боси 
леградска общини, дежур
иите на бригадите предадо
ха първия рапорт на пред
седателя на скупщината на 
акцията Бора Йович, пред
седател на МОК на ССТН 

тру- в Лесковац. С това акция
та и официално бе открита.

Тази година за първи път 
в историята на съюзните 
младежки трудови акции и 
в историята на МТА „Власи 

; . ма", бригадирите съдейству 
ват на Горската стопанска 
организация от Босилегр ад
ска община.

През трите бригадирски 
месеца над 900 младежи и 
девойки от всички краища 
на страната ще залесят 
1200 ха голини на терените 
на селата Божица, Топли 
дол, Кострошевци и Клису 
ра, с които стопанисва Гор 
ската секция от Босилеград.

Голините ттте бъдат зале 
сни с 
НИ$г -
смрика. За целта ще се обез 
печат над 2,5 милиона фи
данки.

та^кпи™ „9,°° 1Д чсички краища на сбрана
то ще Работят в трите смени на МТА „Власи- 
' ща аалесят надШО ха голини в Божица, 

гоили дол, Кострошевци и Клисура ★ Бора Йович пред 
седател на скупщината

организации са 
същия
със стойност 46 320 
Но членуването 
щите се от трудовите 
низащш и частните земедел 
ски

КПи то, завинаги обществединара, 
на труде организа- 

широка 
в мест.ннте общ 

всред селяните.
на акцията.орга

ностипроизводители 
още незадоволява, В общи 
ната има повече от хиляда 
заети, а само 280 члено 

Фонда. Титовият фонд 
не е включен 
общности, а имайки 

че и техни

все На множество 
обекти

строителни 
страната 

отново пристигнаха младеж 
ките бригади.

братство и един-гарство,
ство. С първите мазоли при 
стигат и първите рекорди.

Трудовите организации тр 
ябва

из
да предлагат кои спе 

циалисти са им нужни 
тях да се дават 
така че след 
им да се
на работа, а не да чакат 
няколко години.
Също трябва да се обърне 
ло-голямо внимание и към 
ползващите на стипендиите, 
как напредват в ученето и 
къде отиват след

и назе на
Шест бригади с 340 мла

дежи и девойки от първа 
смяиа на младежката 
дова акция „Власина '80' на

стипендии, 
завършванетов местните 

пред Започна „бригадирско 
то '80"
самоотвержен 

труд сплотена и развълну
вана младост, велико

ля-
— още едно лято назаемат веднагавид

бъдеще
ват, трябва и те да бъдат 
членове на него.

От формирането 
днес от Титовия фонд 
ват стипендии 16 стипендиап 
ти. от които вече едни тряб 
ва да завършат и да се вкл 
ючат в работа.

деца в 
ще могат да полз младежкипо

юни застанаха в първия
сутрешен строй в младеж

му до
, ПОЛЗ-

СВЪР
шването на училището си.

М. Янев

ДИМИТРОВГРАД

РИМСКА БАНЯ“ ПРЕД ДИШИ- 
ТР0ВГРДДЧДЯИ

След то се касае до пари, слава
та и самоизтъкването.

дълги подготовки, 
на 11 юни, самодейците от 
Димитровград се представи

Онова, което публиката ве 
днага забеляза, и което 
бе и най-приятната изнена
да са именно новите арти 
сти които ролите изпълниха 
много добре. Още един път 
е потвърдено, че в Димит
ровград живеят много не 
открити таланти и то не 
само сред младите но и 
сред повъзрастните.

ха със съвременната коме 
дия от Станислав Стратлев 
— „Римска баня".

иглолистни расте- 
най-много бор и

Първите впечатления, ко 
ито обективната Димитров 
градска публика носи в се
бе си след премиерата са, 
че въпреки имаше доста 
недостатъци изпълнители
те успяха да постигнат ос 
ковното да насмеят публи 
ката. Съвременният българ 
ски комедиограф, Станис 
лав Стратиев е дал един ху
бав текст, от който лоста 
новчикът, Слободан 
сич, художникът 
Йгов и всички артисти и- 
маха възможност да пока
жат как манията към па
рите, чуждепоклонничсство 
то и изобщо еснафшипата 
могат да повлияат и да 
вродят V човека онова най- 
лошото, нечовешкото, 
небрегването на всичко кое

Бригадири на акция
— Няма никакво съмне

ние, че Горската секция и 
бригадирите от МТА „Вла
сина ’80" ще осъществят 
ползотворно 
тво — изтъква Драган Ми
лов, директор на Горската 
секция. — Младежките бри 
гади в състава си имат съз 
нателни и трудолюбиви мом 
чета и момичета, готови да 
постигат рекордни 
ти. От друга страна горска 
та секция предприе всичко 
да им окаже необходимата 
професионална и техничес-

БОСИЛЕГРАД

Четиринадесет години с името 

на Георги Димитров
сътрудничес-

Точно това показа и Гой 
ко Алексов който се числи 
към по-възрастните и който 
тази вечер дебютираше.

Алек
Сретен Основно училище „Геор 

ги Димитров" в Босилеград 
вече четиринадесет години 
носи името на великия бъл 
гарски революционер, деец 
на международното работ 
ническо движение и близък 
приятел на другаря Тито 
— Георги Димитров. На 18 
юли
лен празник. На този ден 
учениците и 
шапки
зки, весели и засмени, из
пълниха училищния двор, 
Къдсто се състоя чествува 
пето.

ров, верни синове на работ 
плчсската класа, борци за 
правата па работника л пла 
менил защитници иа мира 
па Балканите, своите живо
ти дадоха за по-добър и по- 
щастлив живот на народи 
те и особено за благоден 
ствието на подрастващите 
поколения.

Комедията бе голямо осве 
жение за димитровградска 
та публика, която повече 
ог половин година нямаше 
възможност да наблюдава 
някоя театрална пиесаи др.

резулта

ка помощ, а съттто така 
обезпечи и посадъчния ма 
тернял.:

Т. Петровпре-
К. Георгиевчсствува своя патро

Следейки техните завети 
много ученици от това учи 
лище станаха сетне добри 
специалисти, учени, конто 
днес творят и дават принос 
за развитието на нашата 
страна" — каза между дру 
гото Лазар Стойнев.

Учениците от основното 
училище изпълниха подбра 

културно-художествена 
програма, от която зрители
те останаха твърде довол-

пиоперите с 
вратовръ-и

За историята, успехите и 
постиженията иа училището 
говори директор!,т иа учи 
лището Лазар Стойнев. 
Между другото той изтък 
на, че „тазгодишният праз 
нитс чествуваме без физн 
ческото присъствие на дру 
гаря Тито, - но същевреме
нно сме горди, че сме Тито- 
ви съвремеиици, че смс 
закърмени с неговите идеи 
и че всички ние иеоткло 
ино ще следим неговия

на

ни.
Непосрсствено пред праз’ 

пика учениците от седми 
клас направиха 
екскурзия 
посетиха и Дединье, където 
се поклониха пред гроба на 
другаря Тито.

тридневна 
по СР Сърбия,

път.
Другарите Тито и ДимитДимитровградски актьори М. Янев
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ДИМИТРОВГРАДСКИ КОМУНАЛНИ 

ПРОБЛЕМИ
ПРИДОБИВКИТЕ ОТ 

РЕВОЛЮЦИЯТА-ШКОЛА 

НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ
Димитровград, от 

за самообла 
е дала, общо 

Значи,

7Ц1ЮСТ 
своите средствакомуналната област 

СЮК СКС и С-ью- 
Каяституди- 

федерат-иода република 
СР Сърбия, Закопа 

и обшс*

Ос//опиата ценност на на-
КОдТО

Обществените насоки в 
в документите :

Нормирани

Ускоряването акцията по 
събиране >на
материали във връзка е раз 
питието на пародооевоооди- 
телното 
зването на 
места в 
беше 
воденото 
ние
па Общинската организация 
ла Съюза на бойните от Бо 

и Коордииацио- 
отбор за събиране па «сто 
исторически материали присстн.

В началото на заседанието 
присъствуващите с едноми
нутно
почит на починалия 
кан на революцията, 
кратен народен 
основоположник на югослав 
ската народна армия 
гаря Тито.

Общинската организация 
«а бойците от Босилеград 
отдавна се застъпва за съ 
биране и среждане на нс 
торически документи от 
участници в борбата, свиде 
тели и всички които са по 
магали на бойците 
време на борбата, 
организация вече няколко 
пъти до сега се опитвала 
да направи това, но не е 
имала успех. Затова е фор 
мирано и координационно 
тяло при ССТН. което съв 
местно с организацията на 
бойните трябва да напра
вят това, за което има и 
средства, предназначени за 
тази цел.

Тези исторически доку
менти имат за задача да 
вдъхновяват вяра, да раз
виват югославски патрио решение за чествувале
гизъм всред подрастващи 4 юли Деня на боеца и 7
те поколения, каквито це юли Деня на въстанието в 
ли има и нашата револю Сърбия.
ЦИЯ.

революция, 
да пазим и по па* 

татък да развиваме са:
— свободата и независимо

наисторически шлга
трябва

гане,
5 162 000,00 динара, 
-проблемът свързал със сна 
бдяваието на Димитровград 
с вода, няма да бъде напъл 
по разрешен

са утвърдени 
зп па синдикатите.

Социалистическа
Конституцията па 

па сдружения т руд и с
отвени договори и нормативни КОМуиалиа-

Самоуправителните отношения > "• * ов
та област притежават отношения
социален и стопански характер, изи ^ п0.
Ми "знаш^чп^ГрезуГати^Имснпо така за- 

Общинската конференция НИТЕ ПРОакимвгвшош.люст димитговгрдд я»

са в

ята па 
Югославия,движение н отболя 

историческите 
босилеградскн край, 
главна тема на про 

съвместно зассда 
на Председателството

други законни 
актове.

сга на сграната ни
— братството и единството 
на нашито народи и народ
ност,
— самоуправителният 
циалнзъм
— миролюбивата и необвъР 
зана политн-ка и пр.

За осъществяване на тс- 
поколс-

до тогава, до 
се извърши цялост 

реконструкция на град 
разпределителна мре 

докато не бъдат поо 
които

като нс
насоци ската 
жа и 
троени
ще бъдат в състояние да 
акумулират

резервоари,Общинскатасилеград
достатъчно во

зи идеали младите
трябва да се възлита-

от революцио 
нашия

да.готви ГРАДСКАТА КАНАЛИ
ЗАЦИЯ — ГОЛЯМ ПРОБ

ЛЕМ
Един

пални проблеми, 
Димитровград се среща го 
-дини наред е и въпросът, свъ 

с градската канализа 
се казва в информа 
' ССТН. 
този проблем

време (1967 го

пия 
ват и учат

минало паи мото
мълчание отдадоха народ. Ето защо сс налагала 

вели- има веродостойии н хропо- 
Трн логически подредени матерп 

герой и али„ които ще отразяват дей 
ствителността на нашия па- 

дру- на нашия народ в борбата.

СТИАТА 
ЛОЖЕМИЯ ОТ МЕРКИ 
РЕШАВАНЕ.

от основните кому 
с които

достатъчното 
изход бс

сс обезпечи 
количество вода, 
намерен

припомним кон 
през последно вре

Да си 
обекти
ме най-много вълнуват дими 

МЕСТА тровградчапи и какио_ сс то 
прави за тяхното по-бързо 

На 1и,рво мя

рзан
цня

в Пъртопопинско- 
косто сс нами- 

14 километра от гра-
нрело.ИСТОРИЧЕСКИТЕ 

ТРЯБВА ТРАЙНО ДА СЕ 
ОТБЕЛЗЯЗАТ

цията на 
Към 

пристъпи на 
дина

ра па
. Обаче и с това пробле се

разрешаване:
е изработен

проект на градската кана 
лизация), но поради недо 
стяг на финанси с реализациа 

на този проект се закъ 
Средствата на мест 

самооблагане не са

главен
Участвуващите ла засе 

данието разгледаха и 
проса за отбелязване 

през възпоменателни плочи 
Тази значителни места от

които има повече в нашия 
край-

Младежите и девойките 
трябва да се включват в 
тази акция на събираме на 
исторически документи и 
да пазят 
места,
стич, секретар на междуоб 
щинския отбор на Съюза 
на бойците в Лесковац а с 
това те ще осъществят за
ветите на Тито.

На заседанието

таНОБ. снява. 
ното
достатъчни за да бъде реа 
лизирано посоченото. Като 
пример да посочим факта, 
че за изграждането на една
пречиствателна станция. сЛ 
нужни средства от около 
шест милиарда стари ди 
нара (!). от което ясно ск 
проличава, че самооблагане
то нг ще разреши в-т,гтроса 
Очевидно, изход трябва да 
се търси в кредитите. сДРУ 
жаването на средствата в 
трудовите организации и про 
чее.
СЪСТОЯНИЕТО НА УЛИЦИ 
ТЕ. ТРОТОАРИТЕ И ПЛО
ЩАДИТЕ ЩЕ БЪДЕ ПОДО 
БРЕНО

През последните няколко 
години, на построяването 
на нови улици бе обърнато 
отделно внимание, така че 
след построяването на ули 
цата са провеждали канали 
зацията, ПТТ мрежата, елек 
трическия ток...

Да споменел! и това, че 
лшого улици са без трото
ар, така че за 4-5 години и 
този проблем ще обремня 
ва димитровградчани.

— Между останалите ко 
мунални проблеми, с конто 
се среща местна общност 
Димитровград, 
случай трябва да споменем 
неразвитата ПТТ мрежа в 
града, недоимъка на място 
то ^ за гаражи ра не на авто 
любили, чистотата в града, 
недоимъка на обществени
помещения.. •
ИЗХОДЪТ Е В СДРУЖАВА 
НЕТО НА СРЕДСТВАТА

•историческите 
заяви Милутнн Ри

М. Янев

СПОРТ

„Младост“
иродукт“

- „Власина 

2:2 (1:0)
Предпоследният кръг на 

футболното първенство във 
В райска футболна група, в 
неделя в Босилеград игра 
ха отборите на „Младост” 
От Босилеград и „Власина 
продукт" от Срудулица.

Мача наблюдаваха около 
1000 зрители. Времето прия 
тно за игра.

Още от началото на мача 
футболистите на „Младост” 
започнаха да атакуват къ-М 
вратата на гостите, които 
бяха принудени да отбра 
няват своята врата с 7-8 
футболисти. Въпреки че в 
първото полувреме домаш
ните футболисти имаха пре 
вее в играта, те не успяха 
да., обезпечат победа. След 
много опасни положения 
пред вратата на гостите в 
29 минута В. Чипев успя да 
вкара топката в противни 

. ческата врата. До каря на 
първото полувреме домаки
ните създадоха още някол 
ко голови положения, но 
футболистите на „Младост” 
не успяха да принудят на 
капитулация вратаря на го 
стите.

нута, а след това в 55 мину 
та 3. Радосавлевич покачи 
резултата на 2:1. След това 
заиграха с по-гол яма отговор 
ност и Б. Иванов със си 
лен удар изравни резул
тата, 2:2.

До края на срещата бя
хме свидетели на няколко 
изключително добре органи 
зирапи атаки, които обаче 
не донесоха промяна на ре 
зултата.

И този път признание за
служиха зрителите с ко

Уреждане на улиците в Ди мигровград
сто бихме изтъкнали про 
блема свързан съ.с снабдя 
валето с питейна вода, а 
веднага след него пробле 
мите, с. които Димитровград 
чани се срещат години на
ред: канализацията, състояли 
ето на улиците, тротоари
те и площадите...

Но да тръгнем хронологи 
чески:

ма свързан със снабдяване- 
на Дилштровград с вода 

не е разрешен, тъй като ра 
зделянето на водата се из
вършва без план, 
не е в състояние да изпъл 
нява

то

така че
във всеки

своята функция- Тък 
за това е нужно да бъ 

де извършена реконструк 
ция на цялата мрежа в

мо

ректното си поведение. л
„Младост” игра в състава: СНАБДЯВАНЕ С ПИТЕЙ

М. Чипев — Б. Иванов, И. ИА ВОДА: Градският водо 
Кирилов, — Д. Владимиров, проазод в Димитровград е 
Г. Георгиев, В. Тасев, — Б. построен 
Тасев, Р. Венков, В. Чипев,
И. Арсов и М. Цветков. Съ 
дията Драган Станкович 
коректно води мача.

града,
ствуващия
то е с. много малък капаци
тет и не отговаря на потре 
бите.

Имено

з също така и съще 
резервоар, кой

почти преди ле- 
десет години, когато е бил 
захванат за това в рамките 

иа реконструкцията на град 
ската

Определяйки се за по-бъР
______ зо развитие на самоуправн
Резпределителна мре телните-обществено 

ване ~ГН° И постР°я мически отношения в кому 
по 500 рРзервоара °Т налната област, а с цел по
ни» тир ™Ж0Т които еди бързо разрешаване на горя 
строява^ Не. да се по' шчте проблеми, изходътстроява през тази година. трябва да се търси в сдРУ

“ реКОНС^к жаването3 на средствата на
жда се да й „^»ПРеДВ-' местните об,„ности. органи
рана Улгща^тйеска'рТ^я 3аВДИТе На 
то е В иай м«^а ' трудовите общности и Са
жение в гегат™ Д, ° П°Л° м°Уиравителната общност 

Финансирането * момент- ва интересите за комунална 
пални*вод^оонои Р5ИО" деа«°ст. а чрез сключване 
средствата на местят..*^01 На Сам°УпРавитедаи спора- 
ности ОбтттинркотрИТе °®ш 3Умения разбира се консул

в ДшСровграадСТЩо? ™РаЙКИ се с Праните 
ДРУГИ извори. Местната трУ«овите хора

извора над града, 
с което са били обезпечени 
няколко чешми и то в цен иконо-
търа на града. 

СледС тази точка фудболисти- 
те на „Младост обезпечиха град 
място в средата на табелка брод 
та на Вранска група с 20 
точки.

войната Димитров- 
относнонараст.на,

на жителите няколко 
кратно се увеличи и естестве 
но капацитета на дотогава
шния цията

водопровод не бе в 
състояние да задоволи потре 
бите на населението 
виващата се индустрия, така 
че се наложи копане на кла 
денци, а след това и катгга- 

на извора до село Гра

В последния кръг от фут 
болното първенство босиле 
градските фудболисти игра 
ят срещу „Венера” от Пре 
шево на 21 юни т.г. в Пре 
шево.

и раз
Във второто полувреме до 

машните фудболисти се от 
пуснаха, заиграха 
и гостите за седем минути 
постигнаха два гола, най-на 
пред Р. Драгутович в 47 ми

лежерно жа
дина.

С оглед, на това че и по 
такъв начин наМ. Янев не може да

Т. Петров
СТРАНИЦА 10
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Творчески награден 

на „Мост
конкурс

За да насърчи и тласне твор
ческата работа на творците от 
българската народност в областта 
на литературата, науката и публи 
мистиката, списание „Мост” обяв 
ява традиционния се творчески 
икурс за 1980 г. за следните 
рове: за СТИХОТВОРЕНИЕ РАЗ 
КАЗ, НОВЕЛА, ЕСЕ, НАУЧНА СТА 
ТИЯ И ПУБЛИЦИСТИЧНА СТА 
ТИЯ. За

Условия на конкурса:

1. Право на участие в творче
ския награден конкурс на списа
ние „Мост” имат всички гражда
ни на СФРЮ.

2. Творбите трябва да са на
писани на български език — по 
възможност на пишеща машина

ко
жан

раздел тройка или четливо на ръ
ка — и да бъдат означени с обо
значение (шифър). На редакцията 
за конкурса се доставят по три 
екземпляра от предложената тво
рба за награда, а името на авто
ра трябва да е сложено в отделен 
затворен плик, върху който тря
бва да е написано същото обозна
чение (шифра), както е обозначе
на творбата.

3. Изборът на темата е сво
боден, по личен избор на самия

посочените жанрове се 
предвиждат следните награди:

I. За стихотворение:

първа награда 
втора награда 
трета награда

900 дни.
700
600

II. За разказ:

първа награда 
втора награда 
трета награда

2.300 дим. 
2.000 „ 
1.500 „ автор.

4. Обемът на научните и пуб
лицистичните статии може да бъ
де най-много до 20 (двадесет) стра

III. За новела:

ници на пишеща машина раздел 
тройка.

първа награда 
втора награда 
трета награда

2.500 дин. 
2.000 „
1.500 „ 5. Наградените творби, оцене-

СРЕЩА С МЕТОДИ ТАКЕВ,ПЕНСИОНЕР ОТ БОСИЛЕ/ 
ГРАД __________________________
' -V1   ““ "Л - .1 _ 7' „-^1V..“-., .. ■ ,-".Я

Мално изобретение — голяма полза
ни от специален жури, след печа
тането в списанието ще получат и 
съответен хонорар според съще
ствувалата тарифа.

6. Последен срок за доставяне 
на творбите на Творческия награ
ден конкурс е 30 октомври т. г. 
Ръкописите трябва да се изпратят 
на адрес: Издателство „Братство” 
— За творческия конкурс на

IV. За есе:

2.500 дин. 
2.000 „
1.500 „

първа награда 
втора награда 
трета наградаАко при срещата с Мето

ди Такев, 71-годишен пенси
онер от Босилеград завъР-

някое своеи да внедри 
откритие, да опита не мо
же ли по-инак, по-добре. И V. За научна статия:жете разговор на някоя те

ма от .механиката, техника
та или шофьорството, в очи 
те му непременно ще прнпла 
мне огънче. И тогава ще чу 
сте историята на един жи
вот, изпълнен с педесетгоди 
шно самоуко издирване по 
тайните на машините, на ме 
ханиката. . .

Дядо Тотко, така го знаят 
неговите съграждани и поз- 

започва да разказва

нерядко липсата на някои 
части, той е преодолявал с 
наръчни средства и собстве 
ни изобретения—

Около къшата на дядо То 
тко се намира добре обрабо 
тена зеленчукова

2.500 дин. 
2.000 „
1.600 „

първа награда 
втора награда 
трета награда

„Мост".

Резултатите от творческия 
конкурс ще бъдат съобщени чрез 
вестник „Братство".

градина 
— още една изява на тру 
долюбието му Кагото няма 
за поправка някоя машина, 
ето го в градината — копае. 

Водата

VI. За публицистична статия:

1.800 дин. 
1.500 „
1.200 „

първа награда 
втора награда 
трета награда

РЕДАКЦИЯТА НА СПИСАНИЕ 
„МОСТ”полива...засажда, 

взима от помпата в двора. 
— От година насам започна 
ха да ме притискат годините. 
Все по-малко мога да пати

нати,
увлекателно и импулсивно: 
за първата среща се меха 
пиката, която му е вдъхно 
вила силна обич към ма
шините, за вълненията, кон 

изпитвал след пъРви

лгДимитровградчани 
в Княжевзц

скам ръчката на помпата... 
Този проблем все 
ме измъчваше и реших да
КУПЯ

ДИМИТРОВГРАДповече
то е
те успешни поправки, за

на шофьор- ще 
автомеханически я Филмите ярез оедмицатапомпа.електрическа

По решение на комисия
та за култура, към Общин 
ската конференция «а Оью 
за на социалистическата

не младеж в Димитровград,
младите от територията на 
общината, ще вземат уча 
стие на тазгодишния фе
стивал на културата ма мла' 
•дитс от Социалистическа ре 

, който 
ше се състои в Княжевац 
от 22 до 29, този месец.

мислеховладяването използувам
си — търбата от механиче 

обаче излезе,
ския и
занаят, за шофьорските спо 
луки, несполуки и приклю 
чения, за основаването на електрическата 

предлри

ската помпа, 
че всмукателната клапанана

помпа
може да се спусне низ тръ 
бата. А по-дребни клапани 

произвеждат, и по- 
тръби също няма.

Автотранспортното
в Босилеград за оор- 

бата с лошите пътища
ятие

не се
студовете...

След три 
усърден труд, 
кев заминава в пенсия,

— За мене пенсиониране 
то никак и никога не 
ло раздяла с труда,

автомобилните мото 
и техни-

широки
пък и да има лесно ли се 
набиват до 10 и Дъдбочи публика 
на. И тогава роших — ше 

специална клапана 
за изобретение 
Тотко.

десетилетия 
Методи Та Сърбия

но.
^ направя 

еби __ От Димитровград, ще взе 
участие млади изпъл 

на пародии и естра 
песни, мструмелталмн 

рецитатори,

разказва 
то си дядо

След няколко часа снсци 
клапана е готова, дя

маши мат 
пмтели 
дни
изпълнители, 
художници, скулптори и дру

ните и
ри, с механиката 
ката, казва той*

И така вече десетилетие 
Пенсионерът 

наме-

алната
до Тотко я привръзва за 

кра# на маркуч, спу 
низ търбата, другия ги.

един 
ска я
край на маркуча свръзва 
с електрическата помпа, с.и 
лва вода в изходния 
включва тока и 
струйка вода силно избликва 

Силна е и радост 
майстор Тотко.

и половина.
Тотко все някак ще

съоръжение
Тази година младежкият 

фестивал в Княжевац ще 
бъде проведен под знака 
па 35 годишнината от побе
дата пад фашизма, 30 годи 
шнината на самоуправлени 
сто и 35 годишнината па

ри някакво
автомобилен мотор, и у 

от поправка, ше
отвор,или — високаждаетц се 

ги разглоби напълно, откри 
„болестите ,

необходимите
сглоби и

шсвайки им 
предприеме 
„операции", ше ги 
задоволство ше светне в 
очите му: „ще работи ка 
то нов".

През трудовия век той 
е поправял много и най'Раз 
лични повреди на машини 
и мотори, но и днес всяка 
поправка за него е въ-змож 

научи нещо ново

* навън, 
та на

— 24 ЮНИ, „ЮМРУЦИТЕ НА ГОЛЕМИЯ ЗМЕЙ”, 
известен като филм на Брус Ли. Производство — 
Хонг Конг.
— 26 ЮНИ, „ДЪЛГАТА ВОЙНА", мексикански.
—• 28 ЮНИ, „ФЕДОРА", главна роля изпълнява 
Хенри Фонда, производство иа САЩ.
— 30 ЮНИ, „СЕМЕЕН ЗАГОВОР”, филм прожек- 

//а „ФЕСТ 77” година, режисьор е Хичкок.
Т. Петров

ПОМ-С новата клапана,
вода от 10 м дъл 

оригиналната 
от 7 м. Силата и височина 
та на водната струя 
изостава от онази,

младежките трудови акции 
в нашата страна. Фестивалът 
ше бъде праведен в духа 
на делото на другаря Тито. 

не което е трайно вдъхнове
ние иа младите във всички 

произвеждат помпата с ори области на културното твои
чество.

пата влече 
бочииа, а с

която
тиран

гипалната клапана. УТ. ПетронК. Георгиев
пост да
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Цш 01 ПОПИШЕ ДЪЖДОВЕ
Поройните дъждове, кои 

то през изминалите седми
ци по пощадиха ли Д'*мм‘ 

нанесоха огромни 
на територията

ронград, пащети
общината.

Според данните,
, Общинската с"\' 

пай-големп щети са 
дома* 
общпо

конто по
лучихме и
пщипа,
претърпяли
кшгства в

Днгоше се облацнти и престану да 
че опнлЪия дьж та излезо на Голему ндшу 
да видим какво стану с морузат. Ка погле
да оно вече редове се виде — морузат ди
гал кико никога предн това. Вьрну се дом 

Стани1» дека требе да тражимо

тс- попече 
местните

Желюиш, Луковица, Ье 
Бачепо п А11*СТ11

леш, Градини, 
ммтрош’рад.

До момента 
махме сведенията,

л който ,$:ш 
от щабаи каза на 

матнЪете. бСДСТНИя КЪМ 
скупщина Дп- 

още няма-

:ш природни 
Общинската 
мптрошрад, пгс
1110 ПНОМСИИ

На ютре дън Стания ми донесе две-трн 
дършКе одн матиКе и само на йедну не,цо 

матику. Ьп да Ьи
поне коне на

мощ.
СТАРОТО ЛОКОМО! инмо 

ДЕПО СЕ СРУТИ

личи кико на 
клепам. У наше село нема майстор за туя 
работу. Имаше още предн войнуту йедьн 
майстор, ама се одселн у град. Кажу са 
мо йе вратар на йедно предузеЬе.

Надиго се у друго село. Отидо пред
Глс-

та-
дъждоие 

причиниха щети и на реги
оналния

Дълготрайните

път- Димитровград
работилницуту на Нацка ковачатога. 
дам нема врата. Надзрну унутра меят сце
пен, а стойн само наковалнята. У йедно Ьу- 

две-трн кокшБе на сенЬу. Видим 
дека тува нема нн^а да буде, поидо у тре- 
Ке село. Питам първога човека кога срето, 
дали работи Риста циганинат носим матнЬс 
да клепам, моруз ми остаде не копан.

— Е, чичо, каже он — беше му рабо
тата. Майстор Сазда одавна отиде у град.

Бре, остаде моруз 
На йутре дън надигнем се я У Пирот. 

Реко тамо сигурно че найдем човека да ми

ше легле

Най-добре е затворела она 
кодго може да 

бъде оставена отворена.
Ш А ш

зк врата,
не копан.

Щетите са очигледпи
о

Стоеше пред дилемата ,.Да 
бъдеш, или //е бъдеш". И 
стана двулнчник.

— Долна Невля. Но, „дебе 
лид край” този път, извле 
че сградата, в която до пре 
ди една седмица железни
чарите зареждаха дизелки- 
те. Ако изобщо съществува 
щастие в нещастие, то мо
же да се каже, че този път 
щастие имаха

Освен, че в сградата ня^а 
ше хора, то нямаши нито 
машини, така че може да се 
каже, дъждовете 
могнаха срутването, 
трябваше да стане по-рано- 
Но, дали винаги трябва при 
родното бедствие да ни 
,,ПОМАГА’', затцото 
път се мина и без жертви, 
и без материални щети. 
но дати др\т път ше бъде 
така...

клепа матикуту.
На йедно место видо некикву работи- 

лницу и не1До прайено оди плех.
— Молим, каже он — матику да кле

пате! Немой друже да вреЬате, ово йе фи
на радньа, не клепам я матике. . .

На друго место ми казаше:
— Бре, стари, скуте това железо и 

беге у село... Тува сви су побегли оди мо- 
тику, а ти Бу носиш по град, че уплашиш 
човеци.

М. Карчамарик подпо-
което

о
Архитектите покриват сво 

ите грешки с мрамор, лека 
рите със земя, и жените с 
деколте.

тозидимитров
градските железничари, за- 
шото в момента, в 
се срути, депото вътре ня 
маше никой.

Л. Минели
КОЙТО

о
Т. ПетровИ тека върну се я а мотикуту не кле

па и у Пирот.
Набраздимо морузат с копачкуту, па 

очистимо га оди травуту и нека се опрая 
сам. Мотику клепану нема да види. . .

Мъжът: „Домът е мя^то
където мога да говоря венч 

каквото искам. И без 
никой не обръша ни-

ко,
това
какво внимание на това/’

В. Брудж1шски

'ЛАс*Ц/ЬСО о
Кучето е толкова преда

но, че просто не вярваш, че 
човек заслужава такава лю 
бон.

И. Илф

о о

Разбира се, климатът
но аз бих 

ада — заради

о Хората най-трудно ви 
прощават злото, което се 
говори за вас.

в
рая е приказен, 
предпочитал 
компанията.В1СТНИК НА ВЪЛ- 

шшта млгид- 
МОСГ I С*Р ЮГ»

Тр. Берпар А. Малро

Шакотн
■ |,,

■ОРИС КОСТАДИНОВ 
■ОТДАМ НИКОЛОВ ли ггрях?т I:
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