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1973 г. Издател
ство „Братство" е удо- 
Огоеио с Орден братсГГ 
■о и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и
за приноса в развити

■ 1ФР ЙГОС^Ви.Т сто на братството и 
единство между 
ш»гв народи и наро
дности.

на-
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Разговор в Скупщината 1 
гионалка общност в Ниш 
ние на снабдяването 

Предприетите
Дяване в Нишки 
зулуати. 
влошават го

на Междуобщинската ре 
за мерките за подобре

мероприятия за по-добро снаб 
регион дадоха само 

Положението частични ре 
и занапред не е добро а 

на ппгтятч чпт т^,п,ностите около обезпечаването 
то ГоиГ, количества енергийни горива, как 
о и торове и Семена за есенната сеитба Обттто 

взето, необходимо е пълно ангажиране "а ,ц,л“ 
обществено-политическа общност-

С цел да се разрешават съществуващите 
проблеми очаква се пълна мобилизирапост на 
всички обществено-политически сили, преди всич 
ко на Социалистически* съюз и Съю3а на кому 
ниските, особено по посока ка продължаване

общности за по-органи-
на

активността в местните 
зирано снабдяване.

Това са някои от закяю 
ченията приети в разгово
рите, организирани в нача 
лото на седмицата в Скуп 
щината на Между общ ни
ската регионална общност 
в гр. “Ниш, отнасящи се до 
осъществяването на мерки 
те на Скупщината на Соци 
алистическа република Сър 
бия и Изпълнителния съ
вет във връзка с подобре 
ние на сънабдяването.

Приети бяха и заключе
ния, които да съдействуват 
за по-организираното према 
хване на недоимъка на ня 
кои хранителни и промиш 
лени стоки.

Сериозното положение 
със снабдяването с някои 
селскостопанско- хранителни 
стоки в общините в 
ки регион изисква последо 
вателно осъществяване на 
мерките на 
съвет на 
република

сималното ангажиране на 
целокупната обществено-по 
литическа общност. В ак 
тивността. раздвижена с 
цел да се разрешават съще 
ствг^ващите проблеми, е не 
обходимо мобилизаторски 
да се включат социалисти 
ческият съюз и Съюзът на 
колгунистите, като се има 
на предвид, че затруднеш1 
ята в тази област не ще 
може да се санират за къс 
период от време.

Положението със снабдя 
ването с отделни стоки в 
общините на Нишки реги 
он характеризират същите 
проблеми. както и в дру 
гите региони в Републиката.

Във всички среди се чув 
стВVва недоимък на олио, 
захар, кафе и някои други 
стоки, но засега са различ

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕ
ДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

На 20 август в Белград се състоя 
заседание на Председателството 
СФРЮ. Заседанието бе председателству 
вано от председателя на Председател
ството Цвиерин Миятович, а в рабо
тата му участвуваха и председателите 
на Председателствата на социалистиче
ските републики и автономни области 
и най-високите функционери на феде- 

Председателяр на Съюзния 
изпълнителен съвет Веселин Джурано 
вич запозна Председателството с по

нататъшните мерки в реализацията на 
всеобхватната програма на икономи
ческата стабилизация, и във връзка с 
това, отделно за снабдеността на паза 
ра с възпроизводствен материал и сто 
ки от широко потребление. Председа 
телството на СФРЮ оцени, че стопан
ската обстановка се приема с пълна 
отговорност на всички обществени фа 
ктори за последователно и пълнотвор- 
но провеждане на договорената поли
тика на икономическа стабилизация.

на

Ниш
рацията.ни пътищата, с които тези 

стоки стигат до потреби
теля-

Изпълнителния 
Социалистическа 
Сърби я за мак (На 3-та стр.)

Жътвата пакТзакъсня В Т03И БРОИ:
По всичко личи, че жътвата, и тази година, в Димитровградска община 
ще завърши на време.

До този извод се сти-га, 
и доста субективни.

Тази година в Димитров 
градска община, с жито, бя 
ха засети около 210 хектара 
в обществения и окло 2566 
хектара в частния сектор.
Житото и тази, както и ми

не

защото покрай обективините причини съшествУваТ Под сянката на дипломата
стр. 5

И почивка — и работа
стр. 6

»Прокиоло«- или сраво лято
стр. 8

тор добивите са малко по- 
т.е. 30 центнера

налата година, е родило до 
бре тъй като на обществе 
ния сектор е „намерено", на 
досега 
около
тар, докато на частния с0к

понизки
хектар, което се равнява 

миналогидшните добиви, 
а които добиви, както зиа- 

оцеиопи като добри 
кот-

, ожънатите площи 
35 центнера от хек

на

ем са
В димитровградската 

ловила жътвата приключи, 
така и в район Зз-а също

бъРДие. Но трябва да 
има предвид, 
декара, които са 
пшеница, ечемик, и овес, па 
обществения и частния сек 
тор в общината, до момента 
са ожъиати само 30%. ко
ето ще рече че още 70% 
от засетите площи чакат ма 
лобройните комбайни, върша 
чки собственост на ООСТ 
„Сточар", което ни от далеч 
не задоволява нуждите 
навременно прибиране на ре 
колтата. Тъкмо поради това, 
както бяхме осведомени, е 
потърсена помощ от Пирот

се
27 700 

засети с
че от

Нови учебници на 

български озин стр. 8за

(На 7-ма с'ф-)Ж-ьгва край Димитровград



ПолшаОбстановката в
между фабричния

пия. колебания и слабости '. 
При това ясно 
стремежът да се удовлстиор 
ят повече от исковете //а рл 
ботннците, но до известна 
граница, която гарантира ста 
бшшост па снетнмата. С дру 
ти думи. партийното ръковод 
ство но може да се съгля 
си с „посгулатите, които за 
С«гат
на странта". При това не се 
посочва за какви ,,постуля- 
ти" става думп.

За сега още положително 
не се знае дали решенията

ложи на 
комитет. В официалните кр ъ 
гове се изтъква че пленумьг 
о предложил политически 
максимум, понеже Гсрск е 
поръчил на работниците. че 

намерение 
своята

продължало 
100 000 рабо

В Полша проличавастачката на «ад 
Т1ПЩИ в градовете на Балтии 

крайбрежие: Гданск, 
Гдиня. Сопот, Шчечин и ДР. 
Същевременно продължават 
и опитите и стремежите 
най-внешето партийно и 
държавно ръководство да 
намери решение на /метана 
лата криза с политическа ак 

С междуфабрнчнитс

ското

„партията има 
честно да коригира 
политка, взимайки под вни 
минно критиката и искове 
те «а трудовите колективи 
и цялосто общество".

Както съобщава полското 
радио, работниците в край- 
бллтнйскито градове все още 
не са се върнали на рабо 
та, но във всички предприя 
итд внимателно се изучават 
1>ешспията па пленума 
ПОРГ1 н поръките на Гсрск.

па

виталните интереси
Ц11Я.
стачкуващи комитет// се во 
дят преговори за нормали 
зиране на обстановката, 
която, ако продължи, може външните ри 

в Кампучия-Президентът Кис О.м.юн ими//истърЬт 
б‘,ти Йе/Гг Сари иа с^ониата. територияда стане още по-опасна.

иа

вчаим се решението иа вфщото 
бъбрене иа окиВъпреки чо стачкуващите 

работници не инсистираха 
иа кпдрови промени, плепу 
мъ» иа ЦК на ПОРП взе ре 
шепне за изключс////с //а и» 
кон личности от най-висше 
то партийно и държавно ръ 
ковдетво. От Политбюрото 
са изключени мнпистър- 
прсдседателят Бабюх, първи 
ят му помщник Вжашчик, 
партийният идеолог Лукаше 
вич н председателят иа син 
днкатите Шидлак. С оглед 
на предвесгения прелом 
полнтката па партията и пра 
вителството и нейното прн ) 
способяване към настанали ^ 
те реалности, очаква се но 
вият 
Юзеф
се //ова програма иа пра 
вителството, обосноваваща 
се на решенията на Осмия

зия, Сингапур, Филипини и 
Тайланд), Виетнам се опитва 
да убеди световната обще
ственост, че 
проблем ..вече не сЪществу 
ва” и че изостреното положе 
ние в

Според тълкуването на 
представители иа печата, зад 
всички дипломатически и 
.мирови" инициативи, раз 
движени през последните 
седмици от Виетнам и не
говите съюзници, се крие 
опит да се оспори правото 
на правителството на Демо 
кратична Кампучия да пред 
ставлява кмерския народ в 
ООН. Към тези стремежи се 
числи и искът на Виетнам 

л и 12 сграни, които са приз 
нали нелегалния режим в 

• Пном Пен, в дневния ред на 
предстоящото заседание на 
Общото събрание на ООН 
да се включи и въпросът за 
..мира, сатбилността и сътРУ 
дничеството в Югоизточна 
Азия”.

С .мировите" си инициа
тиви, подкрепени с жестоки 
обвинения срещу 
на АСЕАН (Индонезия, Мале

камлучииският

Югоизточна Азия „са 
създали страните иа АСЕАН 

както се твъРс това. че 
ди — служат на инетР^ите 
на Киуай и САЩ”.

Народът на Кампучия про 
води борба и, 
Кие Самлан:

дължава да 
както казва 
„вярва, че светът няма да 
затвори очи пред кампучии 
ската трагедия”. Лидерът на

Най-новото развитие на <>ь 
битията минава в знак на 
решимостта на стачкуващи
те да издействуват удовлет 
воряваяе 
от една страна, 
обещание на първия секре 
тар на Полската обединена 
работническа партия Едвард 
Герек за „морална обнова 
и корекции в целокупното 
стопанство на Полша, както 
и в отношенията в общество 
то", от друга страна. Най- 
висшето партийно ръковод 
ство начело с Едвард Ге
рек оправдава 
на работниците,

че в работата на партий

на неотдавна състоялия се 
пленум на ЦК на ПОРП н 
предвестегагге реформи за
доволяват исковете на стач 
ката. В заключителната си 
реч на пленума Едвард Ге 
рек е обещал крупни рефор 
ми в обществото и стопа;/ 
ството и изтъкнал, че прави 
телството в новия си състав 
веднага ще пристъпи към 
корекции на плана и премах 
ване на всичко, което спи 
ра развитието и предизвик 

напрежение. Тези мерки 
и реформи не са съобще 
ни, но се вярва, че предсе 
датетеляг на правителствена

този изстрадан народ вярва 
че неговото правителство 
ще бъде признато като един 
ственото легално правител 
ство на^ кмерския народ на 
заседанието на Общото съ 
бралие на ООН.

мини стъ р-председл тел 
Пниковски да изне

на исковете им, 
и новото

конгрес и с първа цел да 
обезпечи бързо и ефикасно 
действуваяе.

Съобщава се 
скоро трябва да бъде избран 
нов председател на полски-

страните
(Фото Танюг)

Кран прекъсна птяояеккята с Чилисъщо, че на

Иран прекъсна 
чески отношения с 
обосновавайки

дипломати 
Чили, 

това свое ре 
шение с факта, че Пиноче 
в Чили

от основните принципи на 
ислямската република.те синдикати, чиято първа 

задача ще бъдева провежда
не на нови синдикални из 
бори в колективите,, кон

..Понеже чилийските вла
сти провеждат политика на 
репресии срещу собствения 
си народ, Иран 
никаква причина да продъл 
жи да
тически отношения с Чили 
— се подчертава в съобще 
ннето.

постъпката
изтъквай

не зачита човешките
права.

в съобщението на 
ското министерство на 
ните работи се 
Иран

то това искат. Герек е обе 
щал че изборите ще бъдат 
тайни и

ки праната комисия за преговори със 
стачкуващите Мйечеслав Я- 
гелски, който отново 
пътувал в Гданск,

не вижда
ното и държавно ръковод
ство е

Външ 
изтъква, че 

дава подкрепа на вси 
ооезправени маси

демократични, кое 
то е един ор исковете

имало грешки, не 
кон секвенции и

подържа дипломае от- 
ще ги из назакъсне- чки 

та, което
в све 

представлява един
стачкуващите.

ЙОСИП БРОЗ ТИТО ЗА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО

Самоуправлението - задълбочаване 

на равноправието
ски обстоятелства и веков 
ното желание за съвместен 
жлвот в условията 
стоянна опасност за собстве 
ната с гзистенция. 
само по себе си не обезпе 
чава и здравотата на такава 

общност- 
на нова Югосла

на по-

Но това

многонационална 
Развитието 
вия убедителноИсторическите опити показ

ват, че лрогресивността 
класовите и

показва, че
нейната стабилност и 
зия укрепваха с всяка нова 
крачка по посока 
ствяване на 
работническата 
дълбочаване

ето, като ново по-развито 
социалистическо обществено 
отношение, укрепва съзнани 
ето за единство на интере 
сите на работническата кла 
са. освобождава преди 
чко

то и в международните от 
мнения, без уважение и 
афирмация на националните 
индивидуалности и осЪщест 
вяване на равноправието на 
всички народи и народности.

В днешно

кохена
Това е било и остава трай 
на характеристика на наша
та Революция. Без преуве 
личаване може да кажем 

е югославските комунисти 
обединявайки всички прогре 
<-ивни сили в обществото,
ни! Р„е1Гането на национал 
ния въпрос осъществи ве 
лико дело. Успяха 
Балканите, които са извест 
ни по жестокостта на напи 
оналните стълкновения 
пернал истичес ките 
и суровото 
онално

политическите 
движения и системи се 
жда в това с колко 
се съблюдават 
сложните проблеми на обще 
ственото развитие. Същин
ският въпрос в 
ския подход е и остава бор 
бата за освобождаване на 
тРУДа и човека и пълна еман 
ципация на неговата лич
ност-

огле 
успех 

и решават

на осъще 
интересите на

класа и за-
ВсИ

непосредствения произво
дител, който става господар 
на условията и резултатите 
на своя труд, което е съще 
ствено условие и на пълната 
национална еманципация.

Един от крупните въпроси 
на общественото 
пред който 
сили държаха изпит, е на 
Ционалният въпрос. Неговото 
значение за развитието на 
съвкупните обществени от 
ношения потвърждава 
временното развитие 
вечеството. Днес 
жен обществен 
*ески напредък 
ционалните общности.

на отношенията 
на равноправието на наро
дите и народностите. Не 
сл$г тук само на стабилно 
стта на нашата общност ка
то държава, но и 
линия обществен 
плен възход 
като цяло и 
на част.

Социалистическото 
правление 
ствено 
бено

време иа всич 
ки страни по света се потвър 
ждава огромното 
на борбата на 
своя национална свобода и 
равноправие и , 
на тази борба с 
ниите движени^

марксиче- ми
значение

народите за
тук на на поето 

и матери 
на Югославия 
на всяка ней

свързаността
революциоСоциализмът, 

ние и като система, 
на тази борба. И тези про 
цеси продължават неудт.р 
жимо. Разбира се, конкрет 
ните резултати зависят от 
териалните условия и други 
обективни обстоятелства, 
както и от способността и 
организираността на субекти 
вните сили. Самоуправлени

развитие, 
прогресивните

като движе 
започ

ими търсене 
на пътища към социализъм, 
машата социалистическа ре 
волюция изяви мобилизатор 
ока и творческа сила и от 
несе историческа победа 
мо поради това, че
оналноосвободителната 
на даде изключително кла
сово съдържание и че ЮКП 
пма ясна линия 
то на националния

интриги 
социално и наци 

потисничество, да 
социалистическа 

И ^ ^ ' която народите 
и народностите на Югогд! 
№я живеят в свобда и 
но Равноправие.
“™слав*:'я е обЩност 

по-голям брой народи м
зултНа°СТИнаНаСТан^™ Р* 

а РеДица историче

самоу
като ново обще 

отношение дава осо 
изгодни условия за 

следователно решаване на 
националния въпрос. Това 
ъв все по-голяма стенен се 

1 твърждава от нашид опит 
съзнание. Понеже всяка 

рачка напред в развитието
а самоуправлението. афир 
гацията на конкретните об

ма потъки съ 
на чо на наци 

вой пълне е възмо 
и икономи 
в мношна на

за решавне 
въпрос.

как
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Зя жшечв ред в внаб
даването 5^*ОРО В ЮЖНОМОРАВСКИ 

ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА РЕГИОН НОВ ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР ПО

Критериите определят предимството(От 1-ва стр.)
и сериозна загриженост по 

недовмЪКа на изкус 
твени торове и семена не 
обходими за есенната

Някои общини като нап 
ример Димитровград, са 
вели снабдяване 
ниеуо чрез изготвяне 
списъци по местните общ
ности. Други пък като Бе 
ла паланка 
шат

„„ момевта общинските вдмоуправителни общ 
“,"а интересите по заемане на работна ръка 
' «ъците си имат над 31 хиляда незаети, а 

договорът създава възможност 
Рязко да се намали.

Всички

ца ще имат предимство в 
настаняването на работа.
НЕКВАЛИФИЦИРАНИТЕ 

— ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРОБ

за
сеитна населе ба.

на този проблем
На края беше прието за- 
ючение в края на септем 

ври във всички общини да 
се анализира и оцени 
ложението във всички 
щини и въз основа 
Да се предприемат 
ни мерки по-нататък, 
то отделно задължение бе 
ше набелязана необходи 
мостта да се осъществява 
\твърдената политика 
звитието на

ЛЕМ
I общественопполи 

тически структури и самоуп 
равителни общности 
заемане на работа в 13-те об 
щини в Южноморавски 
гион, както и всички 
сили на регионално 
ще, в последно време 
Стойно обсъдиха 
екторешение на

Изхождайки от това, че 
на територията на региона 
има над 31 хиляда незаети 
то и проблемът трябва 
по-ускорено и успешно да 
се премахва. От друга стра 
на трябва да се уточни кои 
лица от този брой са наис 
тина без работа и кои на 
истина търсят работа. От 
трета пък, без отсрочване 
и по-спешно решаване е въ 
просът: какво с полуквали 
фицираните и неквалифици
раните. чието число на спи 
съците в общинските само 
управителни общности на 
интересите по заемане на 
работа възлиза на към 17 
хиляди?

Общинските СОИ по зае 
мане на работа, Регионална 
та СОИ по средно образо 
вание, училищата и основни 
те организации на сдруже 
ни* труд. които търсят ра 
ботна ръка, съгласно доку
мента занапред ще установ 
яват по-голямо сътрудничес 
тво във връзка с органи 
зиране на професионалното 
усъвършенствуване и пре 
преквалифициране.

С приемане на договора, 
на регионално равнище ще 
бъде формирано координа 
ционно тяло, което ще се 
старае за реализиране поли 
тиката по заемане на рабо 
та, а съответно ще превзи

не на допълнителна рабо 
та, по-дълга от пълно ра 
ботно време, работа на ли
ца които имат условия за 
пенсиониране и пр. При то 
в а с приема нето на общес 
твения договор ще бъдат 
конкретизирани и отделни 
критерии (кое лице наисти 
на се счита за незаето, кри 
териите и начините за ут
върждаване предимство при 
заемането, заемане на ста 
жанти и жени, заемането 
ма завърщатите се от вре 
менна работа в чужбина, 
усъгласдването на образо
ванието с нуждите на сдру 
жения тРУД» професионал 
но оспособяване и преква 
лифициране, обезпечаване 
на професионални кадри 
в икономически най-изос 
таналите общинии пр.). 
които все досега на един 
или друг начин бяха спънка 
в реализиране на общес 
твената цел т.е. в намалява 
не броя на незаетите.

Критериите за уггвържда 
ване предимството в заема 
нето на работа според до
кумента ще се прилагат на 
всички лица, явяващи се 
на конкурс или обявление, 
разбира се ако изпълняват 
условията търсещи се зз 
изпълняване на трудовите 
задачи и задължения. При 
това изборът на кандидата 
ще бъде в зависимост от 
точките, получени по разли 
таи основи, а незаетите ли

например, 
снабдяване вър 

по списъ 
ци в селата, а в града да
ват тези стоки с 
ни. Във всички среди е 
въведено ограничение в 
продажбата на дефицитните 
стоки,
доведе до по-голям порядък 
в снабдяването.

попо
обкупо- рена това 

съответ тези
равии-Ка

об-което все пак не новото про 
обществе 

ния договор по заемане на 
работа. Новиятв ра

агрокомплекса.
Предимство при обезпеча 

на обществени сред 
разрешаване на 

трудностите по снабдяване 
то би трябвало 
фицитни.те

обществен 
договор наскоро трябва да 
бъде приет, а в проекторе 
шението му се предвиждат 
критерии, които трябва да 
подтикват и съсредоточават 
активността

ВОИСЛАВ 
член

СТАНКОВИЧ, 
на Изпълнителния съ 

вет на СРС, Еането 
ства зав изакзването 

си се застъпи за продължа 
ване на започнатата 
ност снабдяването да се 
организира посредством мес 
тните общности, подкрепяй 
ки своето становище с не 
обходимостта в тази актив 
ност да се включат всички 
орга низирани общ ествепи 
сили, понеже е явно, че ра 
зрешаването на трудности 
те не може да става само 
на равнището на изпълни 
телните органи на Общин 
ската скупщина и ръко 
водствата на обществено- 
политическите организации.

актив да имат де 
стоки, а ще се 

обсъди и възможността за 
сдружаване на валутни сред 
ства,

на участници 
те от договора за създава 
не на условия за по-спешно 
заемане на работа, както и 

обезпечаване и самоуп 
равително уреждане на об 
ществено-икономическите и 
други отношения, необходи 
ми за преодоляване на проб 

който в последните

за да бъдат внесени 
някои от необходимите сто

за

ки.

Снабдителните орга
низации е наложено да про 
дължат с изкупуването на 
пшеницата,
трябвало да се обсъди 
може да се повиши изкутту 
вателната цена на пшеница 
та, тъй като това меропри 
ятие е по-изгодно, отколко

лема,
няколко години е твърде из 
разителен в икономическипри което би

да изостаналия регион.
ИЗХОДЪТ Е В СЪЗДАВАНЕ
ТО НА НОВИ ПРОМИШЛЕ 
НИ МОЩНОСТИ

ДЕСИМИР ЙОВИЧ, пред 
седател на Междуобщинска 
та -конференция на 
подчерта необходимостта от 
по-добро 
трудещите се и гражданите 
за моменталното положение 
в снабдяването и за затруд 
ненията, които се очакват 
а Живота Маркович,

Съгласно самоуп равително 
то организиране и общес 
твената роля. документът 
трябва да даде възможност 
за оптимално използуване 
и създаване на нови техни 
ческо-техноложки мощ нос 
ти, отделно въвеждане на 
повече смени и ограничава

то да се внася пшеница. 
Особено деликатна задача 
ги очаква в обезпечаванетоССТН
на изкуствени торове, 
като освен рационалното по 
требление в 
ще трябва да се продължи 
с реконструкцията на мини 
те и геоложките изследва 
ния в Нишки регион. Пок
рай това Нишки регион 
застъпва в Републиката да 
се утвърдят единни крите 
рии, според 
водителите да доставят де 
фицитни стоки, или пък тя 
да се взима от стоковите 
резерви, тъй като има из
вестни сигнали, че с тези 
стоки се манипулира.

до
информиране на

енергетиката
ма и мерки срешУ наруши 
телите на тази политика.

В. Б.
из

пълнителен секретар на 
Председателството на Меж 
дуобцтинската конферен

ция на Съюза на комунис 
е необхо

се
ЗАЩО СЕ УВЕЛИЧАВАТ ЗАГУБИТЕ В СТОПАНСТВО?

Загуби заради личните доходикоито произтите изтъкна, че 
димо да се насочват всич 
ки сили по посока на дого
варяне и споразумяване и 

тази област.

Осъшествен нара, в прехрамбената про
мишленост 1Д милиарди, 
след това в производството 
на химически произведения

Финансовите резултати в 
стопанисването на основни 

организации на сдруже 
ни* труд от 
производство 
полугодие на настоящата го 
дина, спрямо 
од от миналата година, са

задоволяващи, 
е доход от 457 8 милиарда 
или за 32 на сто повече оттедоговаряне в

В разискванията бяха 
несени и ред забележки по 
отношение поведението 
някои производствени 
ганизации, а беше изказана

миналогодишния.
В рамките на положителни 
те движения
ния баланс са изказани и 
някои
денции. Загубите в степай 
ството, според данните на 
Службата по 
счетоводство на Югославия, 
възлизат на 16,7 милиарди 
динара или за 27 на сто по 
вече но миналата година.

материалното 
през първото

из
в шестмесеч и черната металургия, които 

възлизат на по 900 милио 
на динара. Между стопани 
сващите със загуби е оста 
нал и железопътният тран 
опорт, макар че всички ор 
ганизации във всички релу 
блики и покрайнини не са 
отчели загуби. Също така 
съществуват разлики в сто 
панисването на електросто 
пан ските организации.
Но без оглед на всичко то 
ва загубите са с 5 на сто

на
съшия периор (П. П.) неолагоприятни тен

общественото равноправие и социалис 
тическата солидарност, но 
и жизнен дългосрочен, ико 

на вси

те с предимство на нашата 
Отделно имам 

необходимостта от 
използване на

на социалистическотолици
освобождавне на труд и чо 
века, открива и нови, по-го 

възможности за у креп 
и задълбочаване на 

национално

политика.
предвид
оптималнономически интерес

Това е и пътят на наи-леми 
ване 
отношенията за

природните и други ресурси 
на всеки район, понеже т°- 

обзепечава тяхното най- 
бързо развитие, а ведно и 
на цялата страна.

Свобдното и безприпятстве 
развитие ла материални 

те и духовните стойности на 
род и народлет, върху осио- 

Програмата па Съ 
юза на югославските кому 
-писти, решенията на Десе 

па СЮК и 
СФРЮ, 

взаимното разбира 
доверието, солидар

чки.
добъР начин да се ползват 
всички разполагаеми В първото полугодие е ут 

утвърдено че загубите са уве 
лачени в повечето републи 
ки и покрайнини т-с. в пове 
чето стопански дейности.
Само промишленото произ 
водство и рударството са от по-малкн но миналогодишни 
чели загуби от 10,7 милиарди те. 
динара, а това е с 25 пропе 
нта повече по в съшня пе 
риод миналата година. Ос 
новшгге организации 
сдружения труд от облас 
тта па съобщенията и връ 
зките са имали загуби от 1.8 
милиарди което даже за 
53 на сто е повече но мина 
лата година, а гостилничар 
ството и туризмът отчитат 
увеличение па загубите с 21 
процент или вкупио 2,29 ми 
лнардн. Службата на обще 
ствеиото счетоводство на 
Югославия,
състоянието на загубите в 
промишлеността също така 
е установила, че същите са 
май-големн в производството 
на цветни метали и възли 
зат на 1,2 милиарди дина

сили варавноправие.
Ново качество на тези от 

ношения се 
ва, че 
зване

постоянно даи средства, 
се увеличават производство
то и производителността 
труда и да се обезепечава 
стабилен и дългосрочен обще 

и икономически на- 
За такава ориенти 
застъпвахме в це

оглежда в то- 
с демократично свъР 

се обезпечава

на
норавно 

всички народиправието на 
и народности, при съшевРс 

подчертаване на отго 
на всички за то-

ствен
вито папредък. 

ровка се 
локушюто досегашно разви 

постигнахме огромни 
е най-доб 

на ней

менно
Стопанските организацииворностите

ва равноправие, и за 
нататъшното успешно разшт 
тие на цялата наша оошноС1 

всеки неин дяД-

по- конгресТИя
Конституцията па

в страната според направе
ния анализ, домакински 
са се отнасяли в стопанисва

тие и
коеторезултати, 

рото потвърждение 
мата правилност. Но с 
на огромното наследство на 

много части

укрепва 
теле тво, 
ността и уважение. При та- 

кяимат и форми
сътрудиичест- 

ста ват-

оглед
И3а правилното Р^™о™еошсна пето си. защото увеличение 

то на личните доходи сре 
дно е било по-малко, но ко 
лкото това са дали възмож 
пост общият доход, самоуп 
решителните споразумения и 
отношенията утвърдени 
Резолюцията. Но всички ор 
ганизации не се отнасяли 
така. Имало е и такива, ко 
ито не са зачитали споразу 
менията си и разпределяли 
личните доходи над допусна 
тото.

намеждунационашште
ния е сътлветввио _то условия за икономическо 
равноправие. Това значи, че 
при постоянно разви ие

ггяягьз-;по-ускореиото и 
икономическо раз
всички райони на

Къ’В
всекидневно 
во и комуникиране 
дело иа общия живот и дого 

а все по-малко

“аРаюгославия, на огранича 
на акумулацията, ка 

сложността на ме 
икономически

създаване
носгга

и иакто
ждународните 
отношения
носителмо кратък период от 
победата на Революцията не 
можеше да се направи вси 

което трябваше да се 
което се е жела

варянето, 
па административно регули 
райе. С една дума в социа 
листическите самоунравитсл 
ниуе' отношения, които из 
граждаме с разиообразност 
иа националните характери 

култура, традиция,

отноше и влияния и от
в

ВЪЗМОЖНО
стройно 
витие на 
нашата страна.

Но преодоляването на ико 
номическото неравномерие. 
насърчаване на по-уекорен - 
то развитие на недостат-ь 

развитите краища, 
е само израз иа национално-

анализирайки
чко,
направи и 
ело да се направи.

Затова пред всички ии се 
намират още крупни задачи 

отношение и това 
бъдеще е една от цели-

стики,
език и т.н. стават общо бо
гатство...

Из речта на Университета 
в Прищшш, 4 април 1975 г.в това 

и в
не

но
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ТНТО КАЗА

Ролята на синдикатите става 

все по-голяма
породи и 

социаяисти-
на нашитето и единството 

народности, 
чески патриотизъм 
боеготовността и

(Из доклади пред Десетия конгрес 
на СЮК)

БОРБАТА ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ УКРЕ 
ПИ ВЯРАТА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ В 
СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

Ролята «а синдикатите а новите Ус- 
в условията на участие иа тРУ' 

се в управлението на сгоиаи- 
защото

югославския
интернационализъм, 

себеотрицанието.
ловия,
дещите
ството, донякъде се променя,

синдикатите сега се на* 
което е най-функцията иа

сочва главно към онова, 
важно в работата им — към възпита

на дига-нне, към всестранно културно 
не на трудещите се. Работата на син
дикатите се насочва към това новодо
шлите работници, тоест бивши селяни, 

упорита работа иа синдикатите.
ръководство на партията, иъз- 

по-оързо да се освободят от ста 
дреблособственически навици, да 

на равнището на пай-съз-

Сурдулица

В СУРДУЛИЦА ДОБРОВОЛНА 
АНЕ ИА ВОДОПРОВОД

АКЦИЯ ЗА ПОСТРОЯВ

чрез 
а под 
можно 
рите
се издшшат 
нателни индустриални работници, раоо- 
ТН1ЩИ с ново, социалистическо 
шение към средствата за производство, 
към фабриките, към мините, към об
ществената собственост, към труда. Те
зи нови работници трябва да бъдат в 
най-къс срок от време възпитани да бъ
дат неуморими и самоотвержени стро 
ители на комунистическото общество. 
тоесх на по-хубав и по-щастлив живот 
на всички трудещи се.

Във връзка с участието на работни
ците в управлението на предприяте- 
ята тоест на производството изобщо, 
отслабва оная задача на синдикатите, 
кодто те имаха във връзка със защи
тата на работническите интереси, за- 
щото сега работниците това нещо 
сами решават чрез своите съвети, ре
спективно чрез управителните отбори 
в производството. С това същевременно 
се улеснява двойната роля на синди
катите, които от една страна, трябва
ше също да държат сметка за ин
тересите на народната държава, за ин-

нлСветовната историческа мисия 
работническата класа се състои и в то- 

преобладае класовата подялба Вода в пръстеновиднава тя дав обществото и вековната разделсносг 
на производителите от сР0Дст,зат°» 
условията и плодовете па труда, което 
о и най-дълбокият смисъл па социали
стическото самоуправление.

от
отио-

специфичен 
вид на диктатура на пролетариата поста
вя Съюза на комунистите и останалите 
организирани социалистически сили в 
настоящата фаза на нашата революция 
нови, 
задачи.

Самоуправлението като
ЧУВСТВУВАТ

ПЕДОСТиТътУплЧкоцл В*НОВИЯТТВОДОПРОВОД СЪ
ВМЕСТНО СТРОЯТ ТРУДЕЩТЕ СЕ, БРИГАДИРИ 
ВОЙНИЦИизвънредно крупни и сложни

ЛАЗА ИВАкакто ни заяви 
НОВИЧ, секретар на само у 
правителпата общност на 
тересите ло комунална дей 
пост в общината, тряова да 
се свестят над пет милио 
на динара, колкото струват 
изкопните работи.

Паралелно с копаенето на 
каналите се монтират и во 
допроводните тръби, чийто 
габарит е достатъчен да во 
доснабдява целия граД- Д°" 
сега са изкопани около 3 ки 
лометра, а монтажът на во 
допровода е завършен на 
дължна от един километър-

Построяването на пръстено 
виден водопровод трябва 
да приключи до 5 септември 
и новият водопровод тряб 
ва да бъде предаден на упо 
треба за Деня на освобож 
деьшето на Сурдулица от фа 

5 септември. За

недостигътВсяка година 
вода в Сурдулица продъл 

жава и по няколко месеца. 
Особено остра нужда се чув 

летни

За тяхното осъществяване трябва 
още по-добре да се оспособим и орга
низираме. Преди всичко трябва да и- 
маме още по-силен Съюз на комунисти
те. който по най-ефикасен начин тря 
бва да мобилизара комунистите, че в 
още по-голяма степен те да станат яДР° 
на най-широкия фронт на социалисти
ческите сили в нашата страна.

на ин

ствува през горещите 
месеци. Ето защо през тези 
летни дни всички вкулом — 

граждани, бри 
гадири и войници — присТъ 
штха

тРУДещи се,

към изграждането на 
В началото наводопровод, 

юли започна 
на обекта в пръстеновидна 
форма.
водопровод през есента вся 
ка част на града ще има

строителствоСъюзът на комунистите днес стана 
по-дееспособан. Комунистите 
много по-активни и политически по-ан 
гажирани в разрешаването на актуални 
въпроси от общественоното развитие.

станаха
така че от новия

достатъчно количество пи
тейна вода.

Дължината на този пръсте 
•новиден водопровод е поч 
ти шест километра. При из 
копните работи участвуваха 
50 бригадири на местната 
младежка трудова акция 
(ММТА) „Сурдулица’ 80”, а 
помогнаха им и бригадири
те на съюзната младежка 
трудова акция (СМТА) „Вла 
сина 80”, както и бригади 
рите на ММТА „Враня 80”. 
Масово е и участието на вси 
чки граждани от община 

на строежа.
1рез доброволна работа.

Обаче изключителната сложност иа 
актуалните проблеми в обществено-ико 
нохмическата, политическата и културна
та област, както и действуването на 
останките на старото класово общество 
и на всички други елементи, чужди на 
самоуправителния социализъм 
сят от нас постоянно нови усилия, о- 
ще по-голяма идейночюлитическа и ор
ганизационна подготвеност на всички 
социалистически сили.

тър-
шизма
строителството на водопрово 
да са осигурени 15 милиона 
динара. Едновременно с из
граждането на този водопро 

ще бъдат водоснабде(Из речта на чествуването на 30-го 
дишнината от Второто заседание 
н а АВНОЮ в Яйце, 29 ноември 

1973 год. . Яйце)

вод
ни и близките до града сели 

Алакинце, Биновце ища:
още някои други.таЙ. Б. Тито

С. МикичЗА ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА
тересите на цялата общност. Със запо
знаването на работниците, в процеса 
на управлението с производството. с 
всички проблеми: Среща на железничарите 

от Димитровград е 

Драгоман

Всички граждани на нашата страна, 
когато оказват съпротива на агресора, 
било с оръжие в ръка или по ндкой 
друг начин, 
жените сили. 
изрично е казано, че никой няма право 
да подпише капитулация, да приеме или 
признае скепацията на Югославия. То
ва би било предателство на страната, 
което би било най-решително и безми
лостно наказано.

с натрупването, с
разходите на производството, с различ
ните многобройни тРУДНОсти, с кои" 
то досега трябваше Да се борят само 

тоест досегашните утгра

са числящи се към въор 
В нашата Конституция

директорите, 
влелия и синдикатите, ще бъде улесне
на и работата на синдикатите в това 
отношение. Това във всеки случай Ще 
допринесе много за стабилизацията на 
трудовата дисциплина във фабриките, 
мините и другите предприятия. Системата на всенародната отбрана е 

съставна част на новите самоутгравител- 
обществени отношения, 

трудещи се хора и граждани обезпеча- 
с това придобивките на революция- 

мириото развитие на социалисти- 
самоуправително

На 23(Из експозето пред Народната 
скупщина при гласуването на За 
кона за предаване фабриките 
в управление на работниците, Бел 
град, 26 юли 1950 год.)

август димтровград 
ските железничари бяха до 
ма кин и на колегите 
гара Драгоман. Тази 
бе проведена 
граничното

Във футболния мач, на 
стадиона в спортния център 
„Парк” в Димитровград, го 
стите се предеатвиха с по- 
добра игра и победиха с ре 
зултат 5:2. Домакините пък 
се реваншираха в шахмат
ната

ни Нашите
си От 
среща 

в рамките на
ват
та,
ческото общество,
своята свобода, независимост, суверени
тет и териториален интегритет. Решава
ща роля на работническата класа

сътрудничесвто 
между Димитровград — Со 
циалистическа 
република Югославия 
седните общини Драгоман и 
1 одеч в Народна Републи 
ка България.

Железничарите от 
съседни гари, в рамките 
споменатото сътрудничество, 
се срещат за шести 
И тази както и срещите в 
течение на миналите пет го 
дини, бе използувана 
говри

МЛАДЕЖТА И ТРАДИЦИИТЕ ОТ НОБ
федеративна среща, в която победа 

спечелиха и петимата димит 
ровградски шахматисти, ка
то осъществиха убедителна 
победа от 5:0.

и наМладежта трябва да запознае и да 
развива нашите революционни тради
ции. с което младите поколения се свър 
зват за най-светлите придобивки на 
социалиситческата революция, в която 
младежта имаше голяма роля.

А развитието на революционните 
традиции всред младите хора е и за
познаване на тези хора с делата на те
хните връстници.

Трайните стойности, които създаде 
нашата революция са неизчерпаем из
вор на социалистическо възпитание на 
младежта — за укрепване на братство

и съ-всички трудови хора в системата 
отбраната допълва техните права и само- 
управително обществено положение, 
укрепва тяхното съзнание и отговорност 
за по-нататъшното развитие на с°Циали 
зма и заздравява съзнанието за съдбов
на свързаност иа всички наши народи 
и народности върху основите на равно 
правие, братство и единство.

на

двете
Да напомним, че освен 

представители на двете гари 
на срещата лрисъсвтуваха 
и представители на обществе 
но-политиче ските

на

път

организа
ции от Димитровград, както 
и на общинската комисия 
за гранично сътрудничество.

за раз 
опит на 

представителите от двете тРу 
дови организации, както и 
за спортни срещи.

и обмен на
(Из доклада пред Десетия конгрес 
на СЮК)

Т. Петров
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КОМЕНТАР

ПОЛ СЯНКАТА НА ДИПЛОМАТА...
Обезпечаването 

вия за подтик 
професионално 
ни кадри, особено 
мнчески

ДИМИТРОВГРАД

ИМА ЛИ МЯСТО ЗА 

СТАЖАНТИТЕна усло- 
заетостта на 
квалифицира

„ . на иконо-
наи-изостаналите о 

ощини в Южноморавски гион е

зации са тези, които трябва 
Да кажат на кои „еоЗходш 

кадри трябва да се раз
ме*ееЛЯ1мДа°?аВЪЧНИТе' Разби 
ния ппимп1ИКИ ДРЗДвид тех 
опган^?« В Развитието на организацията тяхното зал
ягане и резултатите от 
ботата им и пр.

кадри (разбира се ако не 
изпълняват задачите 
ито получават добавъчните).
Между другото да вземам 
един пример: в ООСТ „Нап
редък работят няколко аг
рономи и дипломата им да
ва възможност 
ват

ми за ко-

Анализирайки приемането на стажанти в Димит
ровградска община, през 1979 година, стигаме до кон- 
стднтация, че тази обществена задача не се прилага 
последователно.

ре-

прос пред всички обществе
но-политически структтои 
както в региона така „ 
оощините.

В последните 
дини в стопанските

Боси ле градска 
щина, в които са 
то 700 работници 
ношение са 
чнтелни

Ра да получа- 
добавъчни без оглед на До посочената констатация 

се стига понеже в основни 
те организации на сдруже 
ния труд и трудовите общ 
•ности. са приети само 22 
стажанти ох общо 80 кол- 
кото е трябвало да бъдат 
приети или 27% от задължа 
вашия брой, а според зако 
нй за трудови отношения 
и обществения договор за 
настаняване на работа.

Макар че споменатото

ганизации, а една от тях е, 
че в списъците за настаня 
ване на работа в Димитров 
град. няма евидентирана 
съответна квалификационна 
структура на работници, от 
които трудовите организа 
ции се нуждаят- Друго „оп 
равдание”, което чухме в 
трудовите организации е: 
„До края на годината има 
още време...”

Все пак това говори за 
пренебрегване на едно обще 
ствено задължение, което 
има за цел многостранно по 
лезно действие, като се 
дава възможност на млади 
специалисти. с образование, 
за квалифицирани и високо 
квалифицирани работници, 
специалисти със средно, по 
лувиеше и виеше образова 
ние, които за пръв път по
стъпват на работа, побъР 
зо да придобият нужната 
практика за по-нататъшната 
си работа в своята специал 
ност.
С ПРИЕМАНЕТО НА СТА
ЖАНТИ ЕДНОВРЕМЕННО 
СЕ БОРИМ И ПРОТИВ ВСИ 
ЧКИ ФОРМИ НА СЪПРО 
ТИВА

в

НЯКОЛКО го
органи- 

об-
заети око- 
в това от- 

постигнати 
резултати: във 

чки стопански организации 
^ Ръководни места се на 
мират кадри с виеше 
лувисше образование, после
дователно всички те особе
но първите са стимулирани 
с по-голям личен доход — 
всички те получават 
ви добавъчни.

Имайки предвид

зации в

зна
вси

и по-
задължение е изтъквало, от 
носно посочвано от страна 
ма Общинската скупщина и 
другите 
чески организации в града, 
че настаняването на стажан 
ти на работа има дългосро 
чен

обществено-лолитикадро-
М:

икономи
ческото развитие на община
та и числото на стопански
те организации, броят 
кадрите с виеше и' полувис
шо ооразование, който полу 
чава тези добавъчни в нас
тоящата година възлиза на 
18 души — 12 в ТО „Боси
леград", в чиито рамки ра
ботят четири стопански орга 
низации на сдружения труд, 
2 в горската секция. 2 в ав- 
тОтранопортна организация 
и 2 във Ветеринарната стан 
ция. Да добавим, че понас
тоящем съществуват нужди 
и условия броят на кадрите, 
получаващи добавъчни да 
се увеличи. Но въз основа 
на кои критерии се 
делят тези добавъчни- 

Самоуправителните

карактер и се манифе 
стира чрез постоянно изпъл 
няване на задълженията, кона
ито произлизат от вече спо 
менатия закон т.е. договр, 
че и тази, както и минала
та година той се изпълнява 
частично!

В подкрепа на казаните 
думи свидетелствуват и све 
денията, които недвусмисле 
ио показват, че болшинство 
то трудови организации от 
Димитровград ..заобикалят" 
договра.

Така, на пример, ООСТ 
„Димитровград” трябва да
приеме 28 стажанти, а са 
приети само двама. Гостил 
ничарското предприятие „Бал 
кан” трябва да приеме два 
ма стажанти, досега не е 

нито един. Конфек 
..Свобода” трябва да

пгттШ ИМ»““
— ЕМ ЩЕ ПОЛУЧА СТИПЕНДИЯ А ПО-ЛЕСНО 

ЩЕ НАМЕРЯ РАБОТА В ТЪРГОВИЯТА...
Карикатура: Б. Николов

Докаго критериите нала 
гат едно, в босилеградски- 
те стопански организации до 
бавъчните се полуачавт спо 
ред образователния ценз — 
дипломата. която свидетелс 
твува за завършеното вие
ше образование същевреме
нно обезпечава и право на 
добавъчните.

Случаят е обаче още по 
болезнен ако се има пред
вид, че все Още никой не 
търси отговорност от тези

това на какви трудови мес
та работят те. Именно тук 
има специалисти по селско 
стопанство, овщарство и пр., 
а оаботят в канцелариите си, 
изпълнявайки трудови зада
чи, за които те не са сс под
готвяли.

И с получаването на доб
авъчните правят се още два 
пропуска: първо, те не оп
равдават обществената цел, 
за която са отпускани обще 
ствени средства за школува
не, и второ, тези кадри, 
работейки на несъответни 
трудови задачи, завземат 
местата на лица, които са 
се школували за тях.

Но не само в тази органи
зация е така, защото в по
вече от тях трудещите се 
се питат дали техните спе- 
циалиси оправдават добавъч
ните средства, и какво са 
направили повече от редов
ните си задължения.

Възниква обаче един друг 
въпрос — именно как и кол 
ко за всичко това решават 
трудещите се на своите са- 
моулравителпи органи, кол
ко имат сили и храброст да 
повдигнат въпроса открито 
и да
ствитслно заслужават с ра
ботата си да оправдаят очак
ванията и как в случая виж 
дат перспективата иа орга
низациите си.

С приемането на стажан 
общество, нати, нашето 

самоуправителни начела, се 
бори срещу всички форми на 
съпротива за приемане на 
млади работници като ста 
жанти, за да подобрят квали 
фикационната структура на 
работниците като по този на 
чин проверяват всички осо 
бености на 
жант. неговата специалност, 
трудолюбие, прилежност и

разпре-

орга-
ни в тези стопански органи- приет 

ция
приеме петнадесет стажанти, 
а са приети само двама. Стро 
ителното 
дня’’ трябва да приеме десет,

работника-ста-ДИМИТРОВГРАД предприятие ,.Гра

ЗА ПО-СЕРИОЗНО ОТНОШЕНИЕ а не е приет нито един ста 
жант... И така да не споме 
наваме останалите 
организации, 
жаление и там положението 
е — също.

проче.
И накрая, вместо заключе 

ние, да отправим един въ
прос към организациите на 
сдружения тРУД в Димитро 
в градска община: — Защо 
се пренебрегва такова об 
шествено задължение 
многостранно полезно, дей
ствие, особено за самите тру 
дови организации, които 
от това могат да имат само 
ПОЛЗА?

Всяка година, по повод ос 
ми септември — Деня 
освобождението на Димитро 

, Общинската скупщи 
Димитровград присъж

ла писма до всички трудови 
Дилгитровград- 

ска община, осведомявайки 
трудови ко

лективи винаги са били осве 
домявани на време, досегаш 
шната практика показва, че 
с предложенията се закъсня 

и като по някакво си

трудови 
защото за съна колективи в

ги, че всичкивград 
на в
да септемврийски награди ,нд 
отделни лица, трудови и 
други организации и учреж 
дения, 
зултати 
панството и останалите обще 
ствени дейности на терито 
рията на общината, както и 
по-широката обществено-по 
литическа общност- 

Наградите се

БЕЗ ЕВИДЕНТИРАНА СЪО 
ТВЕТНА КВАЛИФИКАЦИЯ

с

За небрежността по този 
въпрос има и оправдателни 
причини, които се изтъкват 
от страна на трудовите ор

за осъществени ре 
в областта на сто

ва
неписано правило, чакат се 
последните дни, което в зна 

степен Т. Петровобременявачителна 
работата на комисията, а си- 

влияе и върху край 
резултати на нейната

кажат кои кадри дей-
гурно

КРАТКИ НОВИНИ ОТ БОСИЛЕГРАДните 
работа.

Тъкмо поради посочените 
причини „подсещаме" всич
ки трудови колективи

все още не са дали сво 
че е край

присъждат 
вид на емблеми, дипло 
грамоти, а пък предло 

трябва да бъдат

във 
ми и * В рамките на крайграничното сътрудниче

ство със съседните общини, на 22 август т-г. в 
голямата зала на Културния дом в Босилеград, се 
проведе концерт на народната и забавна музика в 
изпълнение от солисти на радио-телевизия София. 
Между солистите на боснлеградските зрители, св 
представиха имитаторът Христо Минчев и естрад
ната певица Красимира Божилова. От изпълнение 
то н програмата зрителите останаха твърде до
волни.

кои
женията 
обосновани, те- подкрепени 

за да може комиси 
на Сеп

В случая, целта е съвсем 
обществено оправдателна и 
безспорно с, чс от професи
оналните и висококвалнфици 
рани кадри в зависимост с 
и о бщ е ст вен о - и коном ичее к о- 
то развитие па общината. 
Но въобще не могат да сс 
оправдаят обществените и- 
зисквания ако дипломата и 
занапред бъде единствено 
рило в определянето на до
бавъчните средства, защото 
работата и резултатите от 
труда е като единствено ме
рило на мястото ла труде
щия сс в обществото, не 
могат да бъдат в сянка на 
дипломата.

Вместо стимул — добавъч
ните не бива да дават обра
тен ефект — да действуват 
дестимулиращо сред труде
щите се.

то
ите предложения,

време да направят това, 
защото това е необходимо, 
а съшо така необходимо е 
Към тази пай-висша награда 
на Димитровградска община 

отношение,
Т. Петров

с данни
ята за присъждане 
темврийски награди реално 
да присъди същите.

Комисията за присъждане 
Септемврийски награди, 

винаги до сега, и тази 
време е изпрати

но

«а и по-сериозно
както 
година на * На 17 август т-г. в Спортния център в Бо- 

силеград, се проведе спортно състезание между 
ОРА „Власшш и ОРА ..Босилеград” във футбол 
и волейбол. Същият ден се проведе и финална 
среща по волейбол на двата отбора на ОРА „Вла- 
енна”. Състезанията освен спортен карактер има 
ха за цел да развиват другарството между млади
те строители.

* По случай 35 годишнината от освобожде 
нието и победата //ад фашизма, сдружението на 
Съюза иа бойците от Босилеград, членовете: Сте
фан Тасков, Никола Стойов, Георги Господинов, 
Руса Благоева. Петър Манчев, Сава Мнцов, Вели// 
Велинов, Крум Митов, Боян Божилов и Владимир 
Стоименов предложи да бъдат наградени с ,»Ор- 
ден заслуги за народа”.

МС

БАБУШНИЦА

Гости от Бачии Потровац
за понататъшното

задълбочаване и разширява 
стопанското сътРУДйи 

стопанските 
в двете общи-

Тези дни в Бабушница пре 
бивава делегация на орат- 

Бачки Потровац, ЬАа

Бачки Петро

не иа 
чество между
организации

ски
Войводииа.

Гостите от
вац направиха посещение на
ОСГ иЛисца , ТитъР и 
2^, къяето бяха водени

м. я.ни.
М, Я. — В.Б.м.
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1МИЖ3140ДО-1ЧШстопанство»
ДИМИТРОВГРАД 
ГОДИШНИТЕ

ВОСИЛЕГРАД:

КАК СЕ СТАБИЛИЗИРА
АВТОТРАКСПОРШОТв

ПОЧИВКИ В„ДИМИТРОВГРАД’, ..СВОБОДА" И „ГРАДНЯ

И РАБОТАИ ПОЧИВКА материалите, еф®*'
разпределение 

поло-С 1,0,работнг;И1 нре^^и^пранилно
средстваГш^ -'^ри Ф-овсто

па предприятието
ТИШ/Окога тоЛятото е период

работници от най- 
органи

на
мнозина
различия трудови

колективно или нн 
отиват па годи

ЖС//ИС
183 хилфондовете да внесе 

«и динара произилиза, 
са необходими още 1>4 хил 

'И динара. Грабва да изтъ 
кнем, не о,..о а началото на 

тРУДешите се в ор 
приеха стабили

Трудещите се в алтотрам 
спортното предпридо;е от ьо 
силтерад. които в ПЪР*Ч° 
тримесечие отчетоха за^оа, 
сега па шестмесечието бсле

положителни стопански
резултати, ио не такива с 
които могат да бъдат иапъл 
по доволни. Макар че сега 

загуба, все още задъл 
жителиия фонд не е покрит 
с И 4 хиляди динара, а то
ва задължава всеки раоот 

в организацията колко- 
: повече да икономи 

материали, по-ефиктивно 
ползва работното вре 

по-съзнателно отнасяне 
трудовите задължения.

Общият доход на шестме 
сс чисто Възляза на 31062 
хиляди динара който в сРа 

с тоя от миналата 
9467 хи

зации, че
днвндуалпо, 
шш1 почивки. Нб дали -си 

аха? Спряха ли малетув 
шшштс?

Отбихме се в три трудови 
Дндмитров-

чки
годината 
гаяизацията 
зационната програма според 
която тРябва по-обемно и 
и по-качествено произвол 

все отне недостатъ* 
чно се използват всички въз 
можяости в тази насока. 
Все ошс се прахосва ра&о 

време, трудовата дис 
слаба, отпуските

жиорганизации от 
град. за да разберем къде и 

са летували работни 
— ООСТ .Димнт 

ровград”, конфекция 
бода” и строителна 

„Градня".

и как 
ците от „Спо- няма ство, но

орга
низация

ПО ВРЕМЕ НА ПОЧИВКА
ТА В ООСТ ДИМИТРОВ
ГРАД” БЯХА РЕМОНТИРА 
НИ МАШИНИТЕ И УРЕДИ

пик 
то може тното

циплила е
по болест са чести, не 
икономисват материали вси 

това довежда до увели 
разходите. Кондук 
се очиуат редов

сва се
да се 
ме и 
към

Едни цех в ,,Свобода”ТЕ чко
чение на 
торите не

а задържа пазара по 
няколко дни, цялостната реа 

товарните камио 
се вписва в трудовете

Докато работниците от ос 
новната организация на 
сдружения ТРУД ,ДимитР018 

бяха на колективна 
група работници
ч ---- съставе

машини и електрони 
висококвалифицира

ха хубавото време за при 
ключваше работите на обек 
тите, които са в етап на из

но ще бъдат ползувани в 
течение на деловата 1УоИ-1^о1 
година.

.СВОБОДА" — НА ОРГАНИ 
ЗИРАНА ЛЯТНА ПОЧИВКА

И тази, както и всяка го 
дина, трудещите се от кон 
фекция „Свобода” в Димнт 

бяха на организира

но.
град, 
почивка, 
от металния • Цвх>

внеииеграждане.
Безспорно е, че тъкмо ля 

тото е сезон, когато тази тру 
дова организация трябваше 
да вложи максимални уси 
лия

лизаци? с 
ни не _ 
заповеди и проче.

година е по-голям за 
ляди динара, но с увеличени 

на общия доход се уве 
и разходите, които 

са по-го леми от минала 
за 7367 хиляди ди

на от ето 
личават 
сега

женери, 
ни квалифицирани техници 
от различни професии, уси 
лено работеха върху ремон 
та на машините и уредите 

тази най-голяма тРУД°ва 
организация в общината.

По време на колективната 
ООСТ , Димитров

Почти на всяко събрание 
за слабоза осъществяване на 

план, който в трудещите говорят 
стите в организацията, но за 
всичко това остава само за
писано. До това довежда мо 
же би възнаграждаването по 
неже не се прилага принци 
път на всекиго според тру 
да. Сега с увеличение цена- 

тази

та година 
нара.'От показателите произ 
лиза. че доходът сега възли 
за на 8388 хиляди динара и 
е по-голям от тоя в мина- 

2102 хиляди

годишния 
краен случай ще се отрази 
на деловите резултати през 

Поради това
ровград
на лятна почивка.

В първата смяна, 
проведена през 
ваха 22 работника, от които 

Игало и Хер 
Адриатическо

в
която бе тази година, 

по време на горещите дни. 
те и не мислеха за почивка, 
а че е така говори и факта, 
че през горещите летни ме 
сеци нито един работник от 
„Градня” не е ползувал своя 
та годишна почивка.

Именно през горещите ме 
сеци имаме пред вид юли и 
август)
строители предадоха на упо 
треба сградта на новопостро 

която офи 
циално ще бъде открита по 
случай Деня на освобожде 
нието на Димитровград — 
8 септември. ,

Един от най-големите обек 
ти чието изграждане тряб

юли, лету лата година за 
динара, а за лично и съвме 
суно потребление е отделе 

6254 хиляди динара. Труде 
се в тази стопанска 

шестмесечи

почивка в 
град” бяха ангажирани раоо 
тници, които работеха върху 
поддържането 
те, електороинсталацията, 
енергийната сисетма — пар 
ния котел, 
станции, водната станция и

осемнадесет в
цег Нови на 
море и на Охридското езе 

четирима бяха на бал 
места

на горивото на 
стопанска организация пред 
стои сериозна задача

тана машини- но
щите
организация в 
ето са осъществили чист до 
ход от 6323 хиляди дина 
ра, а във фондовете са вне 
сли 69 хиляди динара. Имай 

законните раз

ро, а
неолечение 
предложени от лекаря- 

През август на летуване 
бяха още 22 работника.

Средства за почивка и бан 
ско лечение изцяло

зана
вкомпресорни пред за реализация на пла 

изпълнение на стабили 
зационната програма, за да 
не се дойде пак до загуба.

на и
т.ш. димитровградските

Също така по време на го 
металдишните отпуски, в 

ния цех се произвеждаха 
почти всички резервни час
ти за отделни машини, 
според плана, който е при 
ет на колегиума на специа 
листите, имайки предвид нуж 
дите от тези части през го 
дината. За отбелязване е, че 
това бе направено заради 
това, че евентуалните интер 
венции да бъдат по-спешни 
и без голям застой- 

И така след юлската ко 
лективна почивка, работни 

ООСТ .Димитров-

ки предвид, 
поредби тази ст°панска ор 
ганизация е длъжна

осигу
ената митница.организация М Яневри трудовата 

от Фонда за общи потреби. 
За отбелязване е, че работ 
-ниците, които в тази орга 

имат над 25-годи

ВЪВ
а

V'низация 
шен трудов стаж, на лету 
ването водиха и брачните 
си другари, за които органи 
зацията плаща 50 на сто от 
цената на пансиона, а в слу 
чай че имат над 30 годишен

ва да приключи до края на 
годината е и хотелът в Звон 
ска баня. където предстои 
да се построят още два ета 
жа, а пет са вече построе 
ни. Да напомним, че стой яу,-****»™ 
ността на предвидените ра ;.
боти само на тоя обект (в X,; цЛщрГГ 
Зв. баня) ще бъде над три ' -

трудов стаж, организацията 
поема всички разноски.

Да изтъкнем, че вече го 
дини наред в тази органи 
зация се води голяма грижа 
за здравето на работника, 
който е основен факор за 
успешно стопанисване на ор 
ганизацията. А че това е на 
истина така свидетелствува 
и факата че от тази година 
трудовите хора в „Свобода” 
имат

' континуирано преглежда тРУ 
дещите се в тази трудова 
организация и предлага как 
да се ползува почивката, по 
неже добри резултати могат 
да постигат само здрави хо 
ра. Свидетели сме, че това 
не остава безрезултатно, а 
в потвърждение на тази кон 
статация е и факта, че през 
последните няколко години 
..Свобода” Осъществява най- 
добри резултати в димитров 
градското стопанство.

ците от 
град”, вече работят върху 
цялостно оспособени маши 
ни и уреди, които оптимал

тт I!десет милиона динара. " -а
Комплексът съставен от 

гостилиичарски и търговски
обекти, край ..... "

вателен

шШЯИМШш*-.,..
Автотранспортното в Босилеград

граничния 
пункт, „Гра-пропус

дини”, също така трябва да 
бъде готов до началото на 
следващия туристически се 

Стойността 
който ще бъде соб

свой лекар, койт°
на тозизон. 

обект,
ственост на гостилничарска 
та организация „Балкан" 
от Димитровград. възлиза 
на 25 милиона динара.

Също така през летния 
сезон, когато болшинство 
работници от почти всички Следващият Брой иа .Братство* 

мзлмзе яа 5 септември т.г. като 

двуброй по повод осввбомдотта 

нв нашите краяща от фашизма

други трудови организации 
почиваха, строителите на 
„Градня”, в квартала „Гре
бен” в Димитровград завър 
шиха жилищна сграда с 
20 апартамента. Автогарата, 
също така. е почти готова. 
Ускорено се работи и върху 
обектите, които „Градня” 
строи за нуждите на Юго

СТРОИТЕЛИТЕ НЕ ПОЧИ 
ВАТ ПРЕЗ ЛЯТОТО

Докато повечето работници 
от организациите 'на сдруже 

труд вече ползувахания
своите годишни почивки, ра 
боуниците от трудовата ор 
ганизация „Градня” ползува-

славската народна армия.
Базата на „Градня”

Т. Петров
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ПОЛИТИКАТА И ЦЕНИТЕ
ване на всички в неговото осъществяване. 
Във всички обществено-политически общнос 
ти трябва да се приемат подобни документи 
върху основата на общите критерии, което 
е особено важно да се пристъпи към тях
ната реализация-

Този договор, както и останалите, ще 
струва толкова колкото се осъществи. То
ва подчертаваме не поради априористичното 
съмнение в неговото осъществяване, но

лечни доходи по-висок стандарт се стига със 
„снаходчивостта" на отделните хора, а не с 
по-добрата работа и същинското самоуправ 

Този вид техно 
бюрократска логика и резон не е нов, но в 
моменталната обстановка с цените отново с 
потвърден.

Инспекциите, недостатъчно уважавани и 
оспособени за така крупна задача, все пък 
,откриха" на

обществена 
почтиНяма у нас в момента

която ДО такава степен,
вниманието натема,

еднакво, да привлича
хората и в домакинствата, и в организаци
ите на сдружения ТРУД. и в самоуправител 
ните обществените и Държавните орга 
™ и организации, какъвто е случаят с це- 

и до голяма степен 
спечелиха 
някакъв

ляване на целия колектив.

ните. Такова, неславно 
обръкващо предимство цените 
движейки се скокообразно, по 
свой, на първ поглед автономен 
независими я от пазара и от 
утвърдена с резолюциите 
настоящия средносрочен период и 

година. Това което в 1

стотици всевъзможни маши- 
сметка ма общността, които, инак. поради потребата с този аршин всеки от нас 

да „.мери” своята част в договарянето и осъ-
Доколкото 

бъдем

нации за
се представляват като доброчинителство за 

колективи. Такива „открития 
бъдеще. Ииспекторн-

път, често 
политиката 

и плановете за 
за иа-

ществяването на договореното, 
всички, всеки на своето място, 
дойствУвали в унисон с договора. т°- 

зи Договор ще ще може да Юе осъ
ществи и цените по-бързо ще бъдат съгла 
сувани с интенциите на икономическата по 
литиката и пазара, чиито критерии все по

лоогделиите
вероятно ще има и в 
те без съмнение, ще се тРУДят да осуетят 
злоупотребите и изолачваието на нашата гю 
литика. Само. въпрос е колко ще Успеят в 
лабиринтите, които се създават по пътя ме 

пазара и политическите определения- 
Най-новите мероприятия в областта 

цените подразбират и подтикват
всички политически и обществени су

последно 
пазара, сигурно не е напъл 

пазарните закономер- 
сЪвместно утвърдените

стоящата 
време става на 
но резултат

нито на
нито на пла

ности,
нови критерии.

Извесгна моментна 
или ло-добре к^а1^н}^СТе обусловена, 
на категорията на непоследователност към 
видно, от оощат ,омическа 
прокламираната поси^атслпост 
понеже тази екти0ИсТическите 

у спекули на

жду вече пропиват тази политика.
Ще има и след този Договор, както бе 

и досега, недоразумения и различни тълкува 
ниц на същността на договореното. Не е из 
кдючеиа нито 'манифестацията на тесни, от 
раслови или местнически интереси. Обаче, 
същественото е, че нашите изходни точки, 
цели и Потреби са съши и че всеки па сво
ето място да бъде отговорен за онова, което 
прави (или не прави). Липсата на отговор
ност е най-големият недостатък в осъщест
вяването на политиката на икономическата 
стабилизация. Затова, Съюзът на комунисти 
те, въдрочем, тук трябва да се съсредоточи 
изхождайки от своята политика и дълга иа 
членовете иа СК да осъществяват тази по
литика.

па
оригиналност 
I изопаченост

оче

активност
та на
бекти с цел за по-бързо нормализиране 
ходовете на пазара. Ако наистина, 
представителят ма Съюзния 
съвет заяви пред журналистите, 
причина за непълното зачитане па юнското

било

иа
както 

изпълнителен 
главната '

политика, 
е благо- 

коиструк- 
заговор-приятна за 

ции и 
ниците на
си, чисто число® и това,
немаряване. Случва ,с отделпи хора демон

повишените цени ° "ВИтОСТ, спаходчи-
св°ята У»иД^ера с т0ва, че „а

решение за максимиране на цените е 
това, че решението е приел един държавен 
орган (Съюзъмият изпълнителен съвет), ето 

колебанието и иеактив-

раздичните частич„и
Р никой случай не е за за- 

н и че на изкус-

интере-

го моментът щото % „
лостта да сс наваксат. Допълнението на До 

за политиката на цените в настоящатвено 
стрират 
вост и, 
Трудовите 
чат лен ие,

говора
та година, което приеха представителите на 
републиките и автономиите области дава въз 
можност, и предпоставя активно съдейству

създават 
хора 

че до

впе- 
по-виеоки

нереалнотонатрапват 
по-гол ям доход.
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Засилена отговорност
ОТ тяхното увеличено пану 
скаие на Съюза па комуни 
стите. Точно е, оъшо и т° 
ва че в прилагането на 
статутарните норми към Ра 
ботиицйте при приемането 
на мерките често се постъп 

по-остро. Практиката 
показва, че всички оо 

първични органи 
СКМ не се отнас 

същата отго
ПОСТОЯННОТО и

накъм Председателството 
ЦК па СК на Македония 
за организация и развитие 

СК е оценено, че все 
бавно се мени класово-

броя ни членоветеНпнчшвите сведения зя 
на СК па Македония показват, че през "бледните 
няколко годннн се отдел„ значително ви м». 
за осъществяване на класовата същност в поли 

приемане на новите комунисти
па
пък
социалният състав ,,а чле|,° 

бавно се
тнкччта на

относно ченаред «оказва, чс в този 
период с увеличено приема 

но него на нови членове. Гол 
ям е приливът на работници 

от и младежи, както и на жени 
те н числящите се къ-ч 

и родиостнте. Прелиствайки 
молбите 

може да се

вете,МИНАЛАТА година про- ни 
политиката на по-ин

ваработпическо- 
в Съю:,а но 

Има повече 
Едната от

осъществява 
то мнозинство 
комунистите, 
причини за това.

пасивността па един 
брой първични организации. 
В 54,11 па сто от организо- 

мп палата година не 
член. Та

още 
щИНСКИ и
зации па

Дължи
тензивно приемане на 
ви членове в СКМ. Приети 
са 9841 нови членове, 
които болшинството еа ра

ят винаги със 
ворност към 
I ю-о рга 11 изи ралото 1I риема-
не на пови членове. От там 
н повече от 290 основни ор 

сдружения 
общности

ПО ТЯХ е

ботннци, средношколци
студентска младеж. През предложенията и 
първите пет месеца на нас- за приемане, 
гоящата година, освен то- заключи, че основният 
ва са приети още 7074 но тив за стъпването в Съюза 
вн членове или 1886 повече на комунистите е — жела 
отколкото през съшия пе- наето за по-активно

1978 година. И тук тие в обществено-политичес 
младежи, кин живот. Очевидно е, че 

постигнатите резултати са 
гю-организлраната

цнпте 
е приет пито един 

отношение
мо нагапизациимай-чес 

с потреба 
обезпечаване на ка-

кова
то се оправдава 
та от
чество при приемането и 

на кампа 
Обаче, фа

труд и трудови
300 села не съшеи в около 

ступат
ми на 
за на комунистите.

у час
организирани фор 

действуваме на Сък?рнод на
болшинството са 
жени и работници. Днес в 
СР Македония има повече 
от 132 000 членове на СК. 
организирани в 4201 първия 
ни организации, а участие 
то на работниците в общо 
то число на членовете . в младежките 
края на миналата година синдиката н самоуправител 
възлизаше на 28.47 на сто ните органи, конто всс 
към 26,64 и’ сто в предход по-често дават препоръки 
пата година относно всеки за приемане на нови кому 
четвърти член е бил работ- кисти. Значително качество 
пик. Миналата година СКМ е пос-ритнато и в идеино-ио

оспособяване 
образова

превъзмогването 
пийната работа, 
ктъу че трудовите хора от 
материалното 
в изтеклия период не са 
били достатъчно включени 
в облиците на

плод на 
п гю-обмислеиата политика 
по приемалото и на все по- 

отношеипе 
СК,

нронзподстно Но, и покрай тези слабос 
ти, в гювечето 
се чувствува твърде

политически кли

организации 
благо Основен мотив за стъпване 

то в Съюза
ангажирано го 
на организациите на

организации
ндейно-по 

оспособяване 
образова

на комунисти 
желанието за псьакти 

обществен о
литнческоуо 
и марксисткото 
ние, сигнализира и на про 
муските в работата на пъР 
вичните организации. Всс 
още е недостатъчно и тях
ното ангажиране и влияние 
г» разрешаването на редица 
обществени въпроси и пооб 
леми. От друга страна ука
зано е. че бавното увеличе

приятен 
мат и настроение за стълва 
не в редовете на СК. Инуе 
ресованието е особено гол 
ямо сред работниците и мла 
дежта. Това се тълкува ка

те
вено участие в 
-политическия живот

и като безрезервно опреде 
ление за по-активно учас 
тие в развитието на поли
тическата система на соци 
алистическото 
ние.

напуснали 074 членове 
81 повече отколкото в 
година.

п.т литическото 
197^ и марксисткото

ние на новоприетите члеио 
ве на СК.

то още една изява на оуда 
ността към личността и де 
лото на другаря Тито, към 
съвкупната политика 
Съюза на комунистите

с амоуправ ле

ние на броя на работници 
те в СКМ е обусловено н

наСледенето броя на члено
вете в СКМ няколко годи

Обаче, покрай постигна 
тите резултати, в Комисията Д. Петровскиа

СТАБИЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЛО
МОДНА КОНФЕКЦИЯ „19 СЕПТЕМВРИ" — АРАНДЖЕЛОВАЦ

УСПЕШНО 01 ОТКРИВАНЕТО НА ФАБРИКАТА
ри и продаде. Да добавил! 
и това, че без малко поло 
вината от продукцията изна 
ся и то изключително на 
конвертибилния пазар и че 
годишната стойност на тези 
сделки възлиза на около 20 
милиона динара.

ЖИВАДИН стоянович но възнаграждаваме. Това 
бе началото на нашата ста 
билизация.

Наше е щастие, но и гол

че. Всичко до тънкост е 
изпланирано, а това винаги 
бива и осъществено. Той 
е един от редките, не само 
в Аранджеловац. който 
наистина има пълно и после 
довауелно разпределение на 
личните доходи според ре. 
зултатите на труда. Всеки 
ход на машината, всеки рез 
с ножиците е нормиран, има 
своя парична стойност. Все 
кн работник на следващия 
ден вече знае колко е за 
работил предходния ден.

на работата, 410 се вграждат 
в нормата, 
вн минути трябва всеки да 
осъществи, ако не иска да 
стърчи. А ако има и стъР 
чецти, тук дълго не може 
да остане — трябва да мени 
или навшцгге си ли работа-

Тол кова тРУДО-Фабриката за модна 
фекция „19 септември”, коя 
то работи в съетзв на Тру 
довата организация „Рудник” 
е Горни Милановац е най- 
младият и без съмнение най 
стабилният колектив в Аран 
джеловашка община.

Твърде често в Аранджело 
вац го посочват като при 
мер на другите, които без 
лрекословно трябва да го 
последват.

кон

ямо предимство пред други
те колективи — добавя Стар 
чевич че равноправно и 
същевременно с тях започ
нахме тук да работим. Следо 
вателно. та.Със само 475 заети, от кои 

то 95 на сто са жени, този 
колектив в първите шест ме 
сеца е осъществил седем 
милиона динара чиста печал 
ба, почти два пъти повече 
отколкото в първото полуго 
дие на миналата година. От 
това в делови» фонд са

никой от онези, 
които често знаят да изтък 
ват как

С една дума, този колек 
тив работи като прецизен 
часовник: в него точно се 
знае кой. какво и колко тря 
бва

„живота си вгра 
в основите не е полипи

заслужил за това или онова 
от другиго. Нямаме лривиле 
гироване във фабриката” и 
затова да имат повече пра 
ва от другите с по-малки 
задължения.

да направи. Събрания 
та провеждат в работното 
време но затова годишно 
работят по три съботи' да 
наваксат загубеното. Всички 
получават разнообразни то 
пли »денета, всеки месец 
у дома занесат по (средно! 
пет хиляди и 400 динара ли 
чен доход, а това е без 
малко 30

Фабриката е изградена са 
мо преди четири години 
чрез самооблагане на тру 
дещите се от Горни Мила 
новац и Аранджеловац. по 
ради което я наричат и ,,фа 
брика на солидарността. В 
най-голяма степен вече се 
потвърди, че капиталовложе 
нията в нея са били много 
кратно оправдани. Най-нал 
ред, затова че с настанява 
нето на работа в нея зна 
чително се съкрати редица
та на онези, които дълги 
години безуспешно чакат ра 
бота, а сетне и. заради това, 
че от самото начало постига 
изключително добри делови 
резултати.

постъпили дори шест мили 
она динара — три пъти по
вече 
година, 
понеже

отколкото миналата 
Това е направено 
решили в следва- НАЙ-ДОБРИЯТ РАБОТНИК — САМОУПРАВИТЕЛ

щия средносрочен 
със собствени 'средства да 1 
построят нова фабрика, коя 
то би приела на работа още 
250 работници и която пре 
ди всичко би работела 
чужди»

период
В колектива ,.19 септември” постоянно тРае 

акцията ..Най-добър млад работник самоуправител” 
и най-добрите работници наистина са винаги до
бре възнаграждавани, 
ствено събрание по повод Деня на самоуправителя 
е предложено и прието тази акция в бъдеще да 
се нарича „Най-добрият работник — самоуправи- 
вител". Това е сторено по искането, след .бунта”, 
на онези работници, които вече 
и нямали възможност да се състезават 
дите в работата.

Инак, на тържеството трима най-добри мла
ди работници — самоуправители получават ценни 
награди златници с Титовия лик, а останалите 
седмина комплект книги, на обща стойност от 
три милиона (стари) динара.

на сто повече от 
колкото миналата година.

На тазгодишното търже-за
пазар.

На наши» въпрос: 
ли мероприятия по икономи 
ческата стабилизация и как 

и как предприемат съ 
на бъдат

имат

во не са така млади, 
с по-мла-щите

рени? — директорът на фаб 
риката. Момчило, Старчевич 
учудено ни погледна. — Ка 
кви мероприятия? 
той — но ние имаме такива

оживотво

През своя кратък, но пло 
живот тази орга 

нито един момент
дотворен 
низаци» 
не е имала трудности с пла 
смента. Още повече, всяка 
година повече от продукция 

а занимава се само с 
кроене и шиене на мъжки

каза

от както влезнахме в тази 
фабрика, имаме едно пове 
дение от първия ден. През 
първите няколко месеца и 
не работехме за лични до

та. В този колектив целокуп 
пата организация на работата 
почива върху звука на звън

Знае и колко са заработили 
другите. От 460-те 
колко работникът

минути.
прекарва

предварително угово ходи, но само за символичризи,
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^ . в САП ВОЙВОДИНА

крепна единството
и националното

класовото

на числящите се към нарот«Ри Работниците
материалното производств0ВД народностите от

Чедомир Б. Кузманович--------- -

труд. Работниците 
енергично реагират 
всеки .опит за 
не с националното от стрв 

на отделни лица. •'

и а много те организации на Съюза 
на комунистите не се явява 
като процес на идейно-по 
литическо - посредничество 
или конкретизация на реал 
иите връзки и отношения 
на класовото и национално 
то, равноправие се схваща 
като външен проблем, като 
въпрос, който визниква из
вън сдружения тРУД и кон
кретния ООСТ като въпрос 
свързан за отношенията в 
политическата система, обра 
зованието, науката и култу 
рата, относно в надстройка 
та като цяло. Оттук произ 
чита и становището на прак 
тика- трябва да се премах
ват и повода за поставяването 
на неподготвеност на първи 
чиите организации на . СК 
за конкретен, активен и твор 
чески подход към реализи 
райе на политиката на Съю 
за на комунистите в обла
стта на развитието на соци 
алистическите самоуправи- 
телни междунационални от 
ношенид.

щи с© до националното рав 
ноправие в делегатската си 
стема 
лен

срещу 
манипулира се поставят в отде 

и конкретен облик са- 
при практично осъще 

ствяваяе на класовата соли 
дарност на работниците

на мо

Конкретното разрешава 
не ца отношенията на класо 
вото и

с
ПОЛОЖЕНИЕТО НА РАБО 
ТНИКА ЗАВИСИ ОТ ТРУ
от труда РЕЗУЛТАТИТЕ

В трудещите се в стопански 
недостатъчно развитите об^а 
сти.

първичните организа
ции на СЪюза на комунис
тите във Войводина успеш 
но е приключена 
на изучаването на актуалии 
те идейно-политически 
роси по осъществяване 
ноправието на работниците 
— числящи се кЪм народя 
те и народностите 
чиите организации на матс 
риалното производство. Цел 
та на акцията е била да се 
получи

националното се 
развива под влиянието на 
следващите две идейно-по 
литически становища. Пър 
вото е в ООСТ, да се изби 
пат наистина най-добри ра 
ботници, 
ционална 
Второто

акцията
ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРАКТИ 
КАТА И ТЕОРИЯТАПроцесът 

на основните 
на ООСТ 
оглед на известни разлики 

развитостта на отделни 
главно рав 

рабо 
дохода 
и тру 

се ук 
основа

производството. Осъщес 
твява се изравняване 
материалнотехническата ос
нова на труда между ООСТ. 
Развиват се нови видове па 
производство и др. Поради 
това в първичните органи 
зацин на Съюза на комуни 
стите изобщо и не се соче 
ше необходимостта, за от
делно издигане на въпроса 
за евентуалните

на учредяваневън
без оглед на на- 

принадлежност, 
становище е да са 
.национален ключ"

организации 
в покрайната, без

рав

В повечето първични орга 
ннзации на Съюза па комув прилагав първи

Общини, Създаде 
ноправни условия на 
та н създаване на 
за всички работници 
лещи се. Значително 
репи

възможно по-пълна 
представа на съдържанието 
на идейнс-политическите въ 
проси, за които се касае, 
както и

материалната
па

паза начина и под 
хода към тези въпроси от 
носно да се оцени как кому 
нистите в производството 
гледат на възможността на 
понататъшната акция 
всички организирани ' субе 
ктивни сили в осъществя 
нането на съществения ико 
комически

на

аспект на наци 
равноправие и на разлики

в материалното положение 
на работниците на 
ни народи и 
Най-конкретен идсйнополи 
тически израз на грижата 

първичните 
ции на СК за осъществява 
не на икономическото 
ноправие от аспект на наци 
онално
носът по настаняване на ра 
бота а особено на приема 
нето на стажанти и отпуска 
него на стипендии. В по 
вечето ООСТ е присъщо съ 
знанието за необходимостта 
за приемане на работа на 
нови работници, дори и в 
селското стопанство, от ре 
довете на всички народи и 
народности. Изтъква се, че 
не съшествуват привилегии 
при настаняването на рабо 
та. но че най-често домини 
ращо 
пика.

овалното 
актуалните процеси на сдру
жаването на труд и средс 
тва в покрайнината и по- 
нашироко.

Резултатите от тази акция, 
които са сумирани и анали 
зарани неотдавна на засе
дание на комисията на Пред 
седателството на ПК на СКВ 
за развитието на социалисти 
ческите самоуправителни 
междунационални отноше
ния. могат да послужат за 
по-натаъшното развитие на 
конкретното класово съзна 

Обаче, има и явления аб ние, за реалните основи и 
солютен превес да' се дава начина на осъществяване н& 

укрепване на класовото и на 
ционалното в базичната прак 
тика на сдружаване на тру 
да. Те са от особено знач9 
ние за задълбочаване на 
идейно-теоретическите рази 
сквания по идейно-полптиче 
ското осъществяване на 
равноправието на работни 
ци, числящи се към наро 
дите и народностите в ос нов 
ните организации на сдруже 

сово равноправие относно иия тРУД от материалното 
за класов аспект па па- производство на линията на 
ционалното равноправие съв конгресните становища на 
сем абсорбира елемента на СКВ а особено за свързва 
националното п го свежда нето на практиката с теори 

ята на националното равно 
правно в САП Войводина с 
концепцията на по-нататъш 
иото развитие на политиче 
ската ентема на социалисти 
ческо самоуправление.

отдел
народности.

на организа-Известно е, че осъществя 
ването на интересите на ра 
ботническата класа и за 

дълбочаването на отношени 
ята между народите и на 
родностите са основани
върху

самоуправителни 
но-икономически 
ния- При това икономичес 
кого равноправие е основа 
на всяко друго, пък и на 
националното равноправие. 
Това беше основната изход 
на основа на акцията.

като инструмент на обезпе нистите в които се разисква 
чаване на национално рав 
ноправие в практиката на 
демократично
тел ния политически живот- налното и за неговото пое 

тоянно укрепване.

рав по тези въпроси е общо- 
присъшо съзнанието за един 

самоуправи ството на класовото и нацио
равноправие е вън

социалистическите 
обществе 
отноше- В разрешавнето на отно

шенията на класовото и на
ционалното първичните ор 
ганизации на Съюза на ко 
мунистнте се явяват и като 
активен 
вяване и подържане на на- 

струк

па класовото, следствие на 
което в такива ООСТ се гу 
би националната определс 
пост на работниците, а ко 
мунистнте това погрешно ви 
ждат като реално единство 
на класовто и националното 
в собствената среда. Там къ 
дето не се разбира или не 
се разбира достатъчно отно 
шеиисто па класовото 'и на

фактор на устаио
в

ционално-кадровата 
тура на самоуправитедно-де 

органи.
секоято между другото, 

съблюдаваше единството на 
и националното. легате кит е тела п

членството и ръководството 
па обществено-политически 
тс организации в ООСТ, ка
кто и па делово-ръковдпитс 
органи от ООСТ до 
Важно е да се подчертае, 
че главната насока па дей .

ООСК в ООСТ ционалното, борбата за кла

класовото
чиято съитност е там, 
работникът от 
труд разполагайки със сред 
ствата и резултатите 
своа тРУД свободно разпола 

излишека от своя тРУД*

качеството на работче
сдружения

от СОСТ.
ДВЕ СТАНОВИЩАга с

тоест Да решава за услови 
своето собствено, ико 

политическо, на 
въобще общес

ствуване на 
в материалното производство 
с идейно-политически насоче 
на към възпрепятствуването 
на какъвто и да било опит 
за нарушаване на общото 
единство па трудещите се 
хора в колектива, основан 

класови основи. В то

ята на 
номическо 
ционално и 
твено развитие.

Неразривното единство на 
националнотокласовото и

се изразява чрез общото до 
миниращо
Съюза на комунистите 
материалното производство, 

положение 
индивид

настановище
в

Тъй като същността на 
икономическото

самоуправлението на 
народностите 
конкретно об

равноп ра на принципа па процентуал 
ма застъпеност с работници 
от отделни националности 
по отношение на общия 
брой па заетите. В такива 
среди акцията по първични

че конкретното 
на работника 
се основава и че изключи 

може да се основава 
върху неговата работа и ре 
зултатите от неговия ТРУД* 

лоявява като осно 
па отноше

вие и 
народите и 
представляват
шествено-икономическа
политическа самошгравите 
лна дейност на работнич се основ

върху
ва отношение понякога в 
първичните организации па 
СК погрешно се заключва, 
че няма нужда да се слага 
на дневен ред въпроса за 
националното 
йод претекст, че ле съшв 
ствуват възможности за въз 

националистически

телно

та се не
на уреждане равноправиекоято

междунацио
и меж- 

живот в на 
и най*ваЖ 
на състоя 

и развитието на на 
равноправие, 

развитостта на 
класа. Във

ката класа, 
пият стбект на 
налните отношения

ванията по създаване и раз
пределение на дохода на 
частно равнище,, пито в 
осъществяването пъ« 
принципа на солидарност. 
Пряката класова солидар
но ,т се изрязава предимно 
К1 « по-старите работници, 
жените, а в по-малка степам 
и кл м по-младите работни 
и къ па национал

Това

можни
ексцеси.

дунационалния 
шето общество 
пият индикатор 
нието

па
, В делегатския политически 
живот 
правие 
отношения 
като отделен
връзка с материалната разли 
ки в живота на числящите 
се па отделни Национално
сти,: но като съставна част 
на всеки въпрос от жизнено 
значение за трудещите се, 
числящи се към народите и 

не се приемат народностите. Идейно-поли
на сдружения тическите въпроси отнася

националното равно 
междунациоиалмитс 

пе се издигат 
въпрос ■ във

ционалното
съгледана е
работническата 
Войводина е постигната 

на развитост
ви Без оглед

пренадлежност.
че при определя 

на човека ни

пи.на насока стенен 
работническата 
че съществуват 
неравномерности в

Оба йте рече, 
не стойността

други мерила, включ
националната нре

класа, 
значителни 

степента какви 
вайки и
надлежност,

работничес
поотделни

на развитие на 
ката класа при 
народи и народности.

от страна



4 Комунист
ПРЕДИ 60 ГОДИНИТЕМАТИЧНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ В СК

ЧЕРВЕНИТЕ 

КОМУНИ 

В СЪРБИЯ

Да се използува 

предимството 

на единението
иРаботниците, селяните 

масите на останалите граж
дани с възторг приемат ре
зултатите от общинските из
бори, специално в градове
те и местата, къДето кому- 
пистите спечелили победата. 
В Белград вечерта на 22 ав
густ 1920 година изоорната 
победа пред Народния соци
алистически дом на Славия

— където се събрали около 
10 000 работници и гражда- 

— оповестява Филип Фи 
секретар на

Новоизбраните обшински 
отборници трябвало, три дни 
след изборите (на 25 август), 
да постъпят на длъленост и 
превземат общинските 
равнения, как това Законът 
за общините налагал, което 
те и направили. Обаче, вече 
на следващия ден. 26 август, 
когато комунистическите от- 
борници дошли да поемат 
длъжността са били злепо
ставяни от страна на поли
цията, а в Белград им и би 
ло поп речно да влезнат в 
сградата на общината, защо 
то, уж не „дали клетва как- 
то законът предписва".

Полицейското насилие над 
законно избраното общинс
ко управление в Белград сре 
цта осъдата от страна ' на 
обществеността в Белград и 
цялата страна. Остро реаги
рал партийният печат а и 
голяма част ог буржоазния 
печат не могъл да премъл
чи, че акът на Милорад Дра 
шкович бил незаконен.

гославска буржоГОДИНАТА 1919, когато 
под името Социалистическа 
работническа Партия 
Югославия (комунисти) бил 
основан авангардът па рабо
тническата класа на Югосла 

знака на

динената ю 
азия и нейния реакционен 
господствуващ монархичес
ки и великосръбски режим, 
изтъкнато място заемат ней- 

иобеди на общинските 
избори от 22 август.

петгодишенМилан Ливада татите на този 
период, очевидно дойдоха до 
изява предимствата на обе
диняването в такива големи 
стопански системи. Благода- 

тези облици

паДвете тематични конфе
ренции в две най-годеми зр- 
енянински стопански 
ми отбелязаха действуване- 
то на Съюза на комунисти
те през изтеклите месеци в 
тази банатска община.

Идейно-политическите пре 
поръки на тези конферен
ции на СК за необходимос
тта от укрепване на едине
нието и за използуване 
предимствата, които то до
нася срещнаха подкрепата 
в около 1 /0 първични орга
низации с почти седем хил
яди членове в Промишле- 
но-селскостопанския комби
нат „Серво Михал" и в Сло
жната търговска организа
ция на сдружения труд „Ба
нат". В тези два колектива 
работят повече от 20 хиля
ди души, а техните ООСТ се 
намират на територията на 
петте среднобанатски общи
ни: Зренянин, Нови Бечей. 
Нова Църня, Житище и 
Сечан.

Заинтересоваността за по- 
бърз напредък на тези сдру
жени членки на агро-проми- 
шлеността и търговията бе 
повод за провеждане на те
матични конференции като 
нови облици на акционното 
действуване на Съюза на ко 
мунистите, тъй като тяхната 
дейност има значение за 250 
хиляди души от среден Ба
нат. Понеже няма нито ед
но между общинско тяло, ко
ето би обединявало инциати- 
вите и акциите в тези пет 
комуни, тематичните конфе
ренции на СК в „Серво Ми
хал” и „Банат” се показаха 
като по-изгодни облици на 
единното действуване, преди 
всичко, на много организа
ции на СК върху задачите 
от съвместен интерес за цял 
ата област. Защото, тези два 
гиганта трябва по-пълно да 
задоволяват изискванията на 
времето.

Някак си същевременно, 
преди четири — пет години 
бе завършено сдружаването 
на труда и средствата в аг- 
ропромишлеността в „Серво 
Михал” и в търговията в 
„Банат” за региона на оред- 
нобанатските общини. Сега, 
при изчисляване на резул-

С1 юте нитенарснис на 
сдружуваие, общините кои
то обкръжават Зренянин 
димо напреднаха в стреме
жа си да нзлезнат от 
рпзвптостта. Подобри се спа- 
бднтелиостта им с произве
дения за удовлетворяване 
потребите па трудещите ее 
н гражданите и трудовите 
колективи.

Обаче много надежди не 
се осъществиха. Причината 
за секването и изчаквания
та в изпълняването на мно
го задължения е недостатъч
но укрепналото единение в 
многочленните семейства на 
тези колективи. В „Серво 
Михал”, да кажем, обединя- -

вия, минала под 
възход на революционното 
работническо движение в 
Сърбия се развивала бързо 
н все повече ставала мощна 
политическа сила, 
своите редове събирала про
гресивната част па пролета
риата и бедните селяни. Бро 
ят па членовете на партията 
в СъРбия непрекъснато се 
увеличавал. През 1920 годи
на п редовете й имало око
ло 15ЦО0 членове.

ВИ“ Въпреки изборния терор и 
машинациите, в много места 
болшинството своа глас да
ва па самостоятелната листа 
ЮКП. ЮКП побеждава в 16 
градове и градчета в Сърбия 
— Белград, Ниш, Крагуевац, 
Лесковац, Ужице, Валево, 
Шабац, Пирот, Уб, Летни
ца, в Чукарица и още

пе-

КОЯТО в

на ни
липович,

в ня

упПародиите маси, притиснати 
от тежкото икономическо 
състояние, безработицата и 
терора на буржоазния ре
жим, с въодушевление се о- 
зовават на призива на пар
тията да участвуват в ре
дица акции, които предпри
емала. Това били митинги, 
събори, демонстрации стач
ки и т-н. В големите чисто по 
литически акции работничес
ката класа на Сърбия както 
и в останалите краища на 
страната се манифестира про 
летарската солидарност 
революционното настроение 
на масите.

ват средства за нови инвес
тиции, обаче само в общйн 
ските граници. Членките па 
този гигант от всичките пет 
комуни още не са сдружили 
пари нито за едно значител
но начинание. Или в „Ба
нат” едвам неотдавна се до 
говорили всички членки със 
съвместен динар да сторят 
стокова къща в центъра на 
Зренянин, въпреки че по 
снабдителността на техните 
магазини отдавна има много 
забележки.

ОПОВЕСТВЯВА ИЗБОРНАТА 
ПОБЕДА В БЕЛГРАД: ФИ
ЛИП ФИЛИПОВИЧ.

и

кои места и в най-малко 45 
селски общини от 75, на ко
ито участвувала със свои 
кандидати. Изборите не би
ли проведени едновременно 
в цялата страна 
били проведени в Словения 
и Хърватско, Черна гора и 
Войводина, а след няколко 
месеца в Сърбия, Македония 
и в Косово.

Великата победа на кому
нистите на общинските из
бори, представлява силен

Мощна подкрепа на про
пагандирането на партийна
та политика оказва и парти 
йният печат. В Сърбия из
лизал един ежедневник, ,,Ра 
дничке новине” и пет сед
мични вестника с общ ти
раж от над 30 хиляди.

Приемането на комунисти 
ческата програма (1920) озна 
чава победа на революцио
нната ориентация и в уни
сон с това партията променя 
името си в Югославска ко
мунистическа партпя, което 
задържа все до Шестия кон 
грес (1952), когато приема и- 
мето Съю3 на югославски- 
те комунисти.

Между множеството успе
шни политически акции, ко
ито Югославската комунисти 
ческа партия води през 1920 
година в борбата срещу обе

За всички предимства на 
пропусединието и за 

ките в неговото използуване
делегатите на първичните ор 
ганизации на СК открито ра
зискваха на тематичните 
конференции. Общо е убеж
дението, че всички събрания 
и договори на комунистите 
в агропромишлеността и тъР 
говията са дошли в правия 
момент. Защото по време на 
полагане на услия за стаби
лизацията и приемане на 
програмите за предстоящия 
петгодишен период много 
предвидени инвестиционни 
искания могат да се осъшес 
твЯт само чрез сдружаване 
на парите на височки член
ки на „Серво Михал” и „Ба
нат”. Препоръките от тема
тичните конференции на СК 
срещнаха подкрепа и сигур
но ще подтикнат по-бързия 
напредък на целия край-

— първо

Най-голямо огорчение би
ло на работническата класа 
на Белград .сред която дош
ло до револт, поради брутал 
ното газене.

V-
дар и предупреждение на ре 
жима. Комунистите не полу
чили' само болшинство на 
изборите в Белград, но и в 
Загреб, Скопие, Ниш, Кума- 
ново, Велес, Кавадар, Джа. 
ковица и други градове в 
Югославия.

Партийните организации,

на основните
права и насилственото отне
мане на великата изборна 
победа, която трудовите ма
си на Белград 
Проведени били 
протестни сборове и митин
ги, на които бива остро осъ
дена постъпката на буржоаз 
ните власти и нейния поря
дък. Но успехът на комуни 
стите на изборите от 22 ав
густ 1920 година в Сърбия 
и Македония, както 
това в другите краища, и 
покрай всичко остава в ис
торията на революционната 
борба на работническата 
аса и ЮКП като

извоювали.
множество

които съществували по гра 
давете и селата били неу.

изпълняване наморни в 
всички работи около избо
рите. Трябвало да издържат 
тежката борба не само с бур 
жоазните партии, които 
ствували в изборите, 

целия
Комушют и преди

уча
но
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жавен апарат, който се 
гажирал щото на комунис
тите да осуети успеха на из
борите. Затова партийните и Н9й^значителните събития, 
синдикалните

ан-
кл
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едно . от

организации 
тряовало да бъдат твърде 
бдителни във всички избор 
ни активности и

Установяването на червени 
те комунистически общини 
под закрилата на Югослав-

отговорен ре- 
на „Кому- трудова органи-

трябвало
внима-

ската комунистическа 
тия не е 
превзимане на

пар
означавало само

да посветят голямо 
ние както на организацио
нно-политическата работа та 
ка и на техническите 
си в изборите. Това 
при пълната помощ на цен
тралните и областните пар
тийни

властта от
Ръцете на буржоазията в 
отделните области на Югос
лавия, но

въпро-
усилие и потвърждение 

ролята и влиянието на 
работническата класа и ней 
ни* авангард — Югославс
ката

на

Ръководства дава 
леми изборни4 победи 
мунистите и техните 
дати.

декември 
и единство със

го-
на ко- 
канди-

комунистичеека партия 
върху най-широките маси на 
работниците и гражданите



БОСИЛЕГРАД: НАШИ СЕЛА
В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В КЛИСУРА

ОДОБРЯВАТ БЕ ЖИЗНЕНИТЕ УСЛОВИЯ
Завършен 

Гложки-дол до
МНОЖЕСТВО
АКТИВНОСТИ

е пътят от 
центъра на 

селото, електрификацията на 
селото е в течение, а теле 
фонът и други комунално-б 
нтови проблеми ше

силеград Весна кобила 148 
прани. За изграждане на 

пътя са изразходвани около 
т3 милиона които обезпечи 

селяните и общината, 
ньтят ни дава поголя-ма 
можност да подобряваме 

си “а «ЛО и да раз 
южните склонове на « е и останалите кому

Гложка планина, богата с Тг.«Н<>бИТ0Вг? пР°°леми-каза
буйна букова гора, студена В Д°йчинов' пРедсе
и бистра вода и хубави ли в гетото Местната обЩ''ост

то по баири и долини с» на- изграждането на
мира село Гложйе " 1 ожаии раздвижиха

Това типично планиско с1па?п алектРиФикац„я _на 
село, се намира на 1753 наппрп’т.->К°иТО Д° СИа дооре 
метра надморска височина участвало домакинстви
където върхът „Мечит" стоп’ нара г които пЛ Х“ЛЯД-И ДИ 
като стожер над селото. Се чени стълбове за" 0023110 
ЛОТ° ® °т по-големите кова мрежа. Остава да
в Босилеградска оощина; поставят и тези 
™а ^ Домакинства със 7 напрежение. Досега са изра 
махали и тук миграцията па зходвани около 85 
населението е съвсем незна стари динара, от които 60 
читела. Гложани са известни са събрани солидарно в ме 

печалба стната общност и 25 мили
она както помощ от общи 
ната. В момента ня*ма пари 
за изолатори и жица.

хиляди динара а същите 
е обезпечила СОИ по обра 
зова ние. В училищната сгра :• 
да има две учебни стаи, хол 
с кухня, канцелария, и дру 

въз ги помещения. За 36-те уче 
ника и за учителите Асен 
Новков и Асен Спасов, пър 
ви септември ще бъде най- 
радостсн,
ще им бъде подтик 
добра работа.

се раз
решават според програмата 
па местната общност. ★ ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕТО, НА СЕЛОТО И ЗАНА 

ПРЕД Е НАПРЕДЕН ПЛАН. БЛАГОПОЛУЧНО СЕ РАЗРЕ 
ШАВА ПРОБЛЕМЪТ С ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И ПОДЪР 
ЖАНЕТО НА ПЪТИЩА.По

а новата сграда 
за по- Въпрос, който тези дни муналните и жизнени въпро 

в Клисура е много актуален си на населението, 
с как да се приключи с е-
лектрификацията на селото ствена сграда в която ще 
започнала още преди пет го- бъдат пощата, магазин за * 
дини. 1975 година е сключен самообслужване, амбуланто 
договор с Електроразпредели рия, библиотека, местна кан 
телиото предприятие от Лес целари* и други помеще 
ковац и е трябвало да се шгя. Запланувано е изграж 
обезпечат 380 000 динара за дане и на културен дом, за 
електрифициране на Смудиин който в Клисура съществу 
район който има около 110 ' ва голям интерес. Запланува- 
домакинства. Местната общ 
носу част от средствата е обе 
злечила. Следващата годи
на е построен трафопост изтъкват в местната общност, 
на стойност от 60 000 динара;
а населението чрез доброво голяма помощ от страна на 
лен труд е подпомогнало професионалните служба в 

Сурдулишка община, защото 
планирането трябва да бъ 
де квалифицирано и обосно 
вано върху реалните възмо 
жности на местната общ- ^ 
ност.

Запланувана е една обще
ОБЩЕСТВЕНО- ПОЛИТИЧЕ 
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 
СЕЛОТО СА ДЕЙНИ

Въз основа на развойната 
програма, местната общност 
съвместно с останалите об

пътя,
акцн

ществено-политически орга 
низации в селото предвиж 
дат разширяване на махлен 
ските пътища, довеждане на 
питейна вода по домовете 
въвеждане на телефон за 
който стълбовете са обезпе 
чени и разрешаване на още 
други комунално-битови про 
блеми. В селото и младеж 
ката организация е дейна. 
През настоящата година са 
подготвили няколко културно 
забавни програми в селото. 
Редовно участвуват във вся 
ка акция, редовни са на 
събрания и съвместно с ос
таналите обществено-политн 
чески сили те допринасят 
за подобрение живота в се
лото.

ниското
се

но е също изграждане и на 
нова 

Във

за високо
автогара.

всичко това, кактомилиона

е необходима и много по-
като строители 
ри, но не напускат си село- 
то.От година на година жиз 
нените условия в селото се 
подобряват — до преди ня 
колко години в Гложие се 
стигаше само с кон и вол 
века тяга, а днес до центъра 
може да пристигне и 
мион: С упорита работа те 
направиха път от Гложки- 
дол до селото си в дължи
на от 3500 метра, с който 

свързаха с шосето Бо

изграждането.
. Поради покачване цените 

на материалите, и услугите, 
договорът е сключван и по 
трети път, а според немоя, 
сключен през май минала
та година, за електрифика-
били "необходими*1 « оГо ЗАВИДНА АКТИВНОСТ НА 
динара. Средствата и стъл ОБЩЕСТВЕНО и=ТИЧЕ 
бовете са обезпечени, постро СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ени два трафопоста, изкопа 
ни дупки,... Проблмът е в 
обезпечаване на цимент. А 
за целокупната постройка 
както ни осведоми МИТКО 
МАРИНКОВ, председател на
местната °бш«°ст. са необ легациите| както „ в орпши 
ходими около Ц здравето и провюкдането на

За построяване_ на далеко образова-
провода в неелектрифици- ние и в‘^пи1ание се ^р.

ГрубтшТ Бохчагови сред

развитието на недостатъчно 
развитите краища- в Груби ’ кодУНИст"
»« “ Бохчагови приключи "то"ни осведохш Любен 
изграждането далекопро Михай секретар на ОО 
вода. Тук ще започне «згра ск> на ,някои сказки, които

В Ш Район организира Полнт.ще^та 
школа при ОК на СК в Сур 
дулица, поради континуите 
та в работата си трябва да 
присъствуват и комунист» 
от Клисура.

В местната общност поло 
жително се преценява прак 
тнката за провеждане на 

„ съвместни заседания между
,.„П обществено-политическите ор

то, активността па с 4 ганизацш: и делегациите. Не 
общност се ч7“ст“ува I V рядк0 делегациите от трите 
петното решаване ”а ПР° района съвместно провеж 
лема с водоопрбдява ето ** заседаьш1я на които
подържане па киш т изимат „ съвместни реше 

В 80 па то Д • 1шя Добре функционира и 
делегатската връзка. Провеж 
дат се сборове на избира 
телите и населението се ин 
формира по всички предло 
жегния и въпроси.

В целокупната дейност в 
местната общност отделно 
трябва да се изтъкне сътру 
дшгчеството на младежката 

ЗАПЛАНУВАНО ИЗГРАжДА организация с граничарите 
НЕ НА ОБЩЕСТВЕНА СГРА и разнообразните им слорг 

ни срещи, съвместни до 
говори и пр.

Накрая в местната общ

И НОВА УЧИЛИЩНА 
СГРАДА В СЕЛОТО

От началото на тази уче 
бна годниа, учениците в се 
ло Гложие ще учат в нова
та училищна сграда, която 
е напълно готова. За изгра 
ждането й са изразходвани

ка

М. Яневго
Съюзът на комунистите 

в Клисура е носител на всич 
ки дейности. Същите се 
чувствуват в работата на 
Социалистическия съюз. деЖЪТВАТА ПАК ЗАКЪСНЯ

...НО БАЧЕВЧАНИ НЕГОДУ 
ВАТ

За разлика от забърдчани, 
които от тазгодишната жът 

много доволни, хо

тата все още не са узряли 
въпреки, че нашите жита 
презряха — казва председа 
телят на местната общност, 
другарят Спасен Петров.

(От 1-ва стр.)

и Бела Паланка, където жът 
вата приключи и чиито ма 
шини, както е обещано, ще 
дойдат на помощ във Ви
сок.

в страната и 
теми ива са

рата, които живеят в салатаI
И затова смятаме, че акона димитровградска котлови 

много доволни. СДОВОЛНИ се иска да се осъществят 
поставените цели, трябва да 

сключи договор за ед 
на по-сериозна взаимопомощ 
с организацията на сДРУже 

труд ,Сточар” от Димят

ЗАБЪРДЧАНИ 
ОТ ЖЪТВАТА—,

на не са 
това впечетление останахме 
след посещението ни на Ба

жданетосе мрежа.
за низкотокова мрежа с из 

проект, а наскоро
Посетихме район ЗабъР- 

дие където от двете страни 
на шосето за Смиловци, вли 
зайки в село Радей на, а съ- 
що така и 
л*то, се редят тУ тучни ли
вади, ту златожълти олоко- 

парцелки с царевица 
На всеки блок на

земя работят остарели 
бобтят маши

чевско поле:
готвен
ще бъде сключен договр за 
извеждане на работите.

С обезпечал не и на цимент 
работите ще продължат и 
акцията успешно ще прикл-

— Не обвиняваме органи 
зацията на сдружения труд 
„Сточар" от Димитровград, 
че няма достатъчно механи 

обвиняваме, че

ния
ровград. за да не се повта 
рят едни и същи грешки 
с годили на ред, а за сега

на изхода от се-

надяваме. • въпреки 
жът

в=, ту ючи.
Покрай

да се 
всичко, тазгодишната

по язация
и тази кодто притежава не 
я подъРЖ3» а 
виняваме 
пратиха 
бъРДие и Висок, кт,дсто жи

всеко

най-много об ва ше приключи успешно 
и навреме.

кътче
хора и тешко

. Комбайни подбират Дебе 
откоси, а след тях 

Никифор Сто

хората, които из 
комбайните в За-ни

Т. Петровли житни
ша.
кинствата проблемът с ХУ 
бава вода е решен, а всички 
махали са свързани с добрц 

До края на годи

кооператорът
ИЛКОВ

слама-веднага слага 
та на купи. В помощ на ме 

и же пътища, 
пата успешно ще приключи 
поправката и разширението 
на пътищата И в Смудиин 
район.

ханизаторите притичат
деца, старцн- Тс жънат 

машините не мо
ни
там, къДето
гат. Ники

ОбъРвахме се КъМ
фор Стоилов, председател 
на местната общност на °е 
ло Радейна, с въпрос: - До ДА

ЖЪТваТа? 
всичволни ли сте от 

— Да, доволни В предстоящия средносро 
чен план на развитие, как 
то изтъква Маринков, дей 
ността на местната общност 
и занапред ще бъде присъ Боснлка Паприч. 
ща в разрешаването на ко

сме от
и от вре

ност ни казаха че за всяка 
похвала е и работата на ме 
дицинския персонал в амбу 
ланторнята й начело с д-р

ко. Доволни сме
ни идваше на 

' от
мето, което 
Ръка,
„Сточар" доволни сме

доволни сме и
И ОТ С. МикичЖътвата продължава

реколта.
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ДИМИТРОВГРАД

»Прокисло« ИЛИ
■-,

|'Л‘сушаво лято
трудно сс дават, но струваВС»Вече стана тРаД|,Вия ни се. че най-хубавото щешека година къЛ1 края на ав-
да бъде око младостта и опи 
тността се бяха съюзили. С

гус* в Димитровград да се
организира колаж на димит 
ровградскнте самодейци — 
„Проклело лято”. Традиция

дума казано, ппй/.хуедно
байо шоше да бъде 
..Прокислото лято" взеха у- 
частие, покрай младите (но

ако в
представлението,е и това

интерес,поради огромния 
да бъде репрнзирано. С годи безспорно добри) 

тс”, вече изявени, днмнтров
и „стари-

наред в голямата зала в 
Центъра за култура в Дими
ни самодейци-артисти. 

Така, струва ни се, не ,,Про
ГрДДСКН

тровград се събират ученици.
кислото лцто” все повече гуработници и студенти, тоест
би физиономията н концепхуморнсти, певци, имитатори.
пнята, която е получило нодругиинструменталисти и
време па ..раждането” с”.самодейци, които чрез ряз-

С казаното, до тук, не жски х умористични думи, але
отдел//ида отречемгорня, критика и т.н., го 

ворят за пропуските и слабо
лаем

паномера, които видяхме
„Проклело лятазгодишното 

то". Напротив,
за ежеднестите пя града,

твърде ус-явлення. за оновавните
настъпи естрадниятпешнокоето им пречи, за неизпъл

изпълнител Петър Гигов. с°йените обещания и безкрай

БОСИЛЕГРАД

Културният дом в Босилеград напълно завършен
ждането, на двора и затревя 
ването му извърши Ерозия 
от Владичин хан.

Сега когато напълно е за
вършен трябва да очаквам 
и по-пълнотворна работа и 
по-богат културен живот в 
Босилеград. Но с изгражда 
нето .му се налага и друга 
задача пред обществено по 
литическите организации и 
пред органите на общинска
та скупщина, а това е оспо 
собяване на кадри, които 
ще обогатяват културните 
традиции на този край- Без

телиите общности на инте
ресите за образование, физи 
ческа култура, социална за
щита и пряка детска защи
та. В дома се намира и град 
ската библиотека.

За изграждането на този 
голям и луксозен обект са 
изразходвани над 13 .милио
на нови динара, които пре 
димно са обезпечени от Ре 
публиканската общност за 
култура. Тази година прикл 
ючиха и работите върху 
уреждане на двора. Трябва 
да изтъкнем, че за огражда 
нето има голяма заслуга ра 
ботникът Асен Зарев, който 
го огради на доброволен на 
чин и с това оградата стру 
ва 54 хиляди динара, а уре

Тази година приключи с 
изграждането на Културния 
дом в Босилеград, така че 
сега може да се каже, че е 
напълно завършен. Изграж 
дането му започна през 1973 
година, когато мнозина с 
недоверие гледаха на този 
голям и луксозен обект. До 
мът за взима 1700 квадратни 
метра повръхност и разпо 
лага с три помещения пред
назначени за провеждане на 
различни събрания, една 
кинозала с 340 места и още 
няколко стаи в конто са по 
местени: общинската правна 
служба, общинският червен 
кръст, Председателството на 
младежката организация, и 
канцеларии за Самоуправи-

Домъг на Културата в Димитровград

беше оркестъра, от-повтаряне на някои ра лиден
бяхавсъщност за всичко 

което е „кисело” и трябва 
да се намери в колажа под 
популярното название „Про 
кисло лято”...

Традкдята не бе изневере- 
на ни тази година. Именно 
на 22 август в голямата зала 

Центъра за култура в 
Димитровград бе премиера
та на тазгодишното „Прокис 
ло лято”.

и младите хулични
мористи... обаче, все пак, не 

липсваше. Липсвахащо
„старите" самодейци. Така 
счита и многобройиата ди 
митровградска публика.

съответни кадри културният 
живот ще тъпче в място, 
както и досега, а домът ня 

да оправдае предзначе
М. Янев

маТ. Петров нието си.
■на

ИЗ ЗАВОДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ БЕЛГРАД
Реформата на основното и 

средното образование в Юго 
славия, па и в нашта репу 
блика, предизвика съществе НОВИ УЧЕБНИЦИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИКИ тази като и предишни 

години,
то събуди, голям 
сред любителите 
ното изкуство, на хумора и 
сатирата, на народни и естра 
дни песни, така че билетите 

бяха разграбани за

представление 
инетрес 

на сцешгч

те
ни промени във възпитател 
но-образователния процес- 

Самото обстоятелство, 
■настъпиха промени на учеб 
ните планове и

Сърбохърватски като немай 
чин език от Радован Пери 
нац. Математика от д-р Ми 
рослав Марднович и други, 
Читанка по Естествознание 
и обществознание (11-1II 
клас) на споменатите авто
ри, Наръчник по съобщи 
телно възпитание (1-1II клас) 
на посочените автори и Об 
птествознание и естествозна 
ние от Владета Урошевич и 
други.

От шест

отпечатаните, 
на учебниците и имената на 
авторите, а за онези, които 
не са отпечатани в коя фаза 
се намират.

Именно, за I клас са пред 
видени четири учебника: Бу 
квар, автор Кирил Тодоров, 
Читанка, авуор Димо Илчев 
и д-р Марин Младенов, Ма 
тематика, автор д-р Милосав 
Мариянович и други и Наръ 
чник по съобщително възгт 
тание (МИ клас) от 
рите Вера Репац и Дредраг 
Кнежевич.

Всичките четири заглавия 
са отпечатани.

За II

названието шев предадена на печат, но 
до надалото на учебната го 
дина 
нето й- 

За V
12 заглавия.

че
не се очаква отпечтва

програми, 
доведе до застаряваме на уче 
бните планове и програми на 
учебниковия фонд и поради 
необходимостта от създава 
не на нови учебници и на 
Ръчници въз основа на но
воприетите програмни съдър 
жания. Разбира се, това зна

направо 
един час.

Както вече казахме програ 
мата бе съставена от хумор 
и музика, а в нея взеха уча 
стие
градски самодейци — Петър 
Гигов, Шпира Тричков, Кра 
симир
цев, Аца Новков... Непреме 
нно трябва да се отбележи, 
че освен споменатите изпъл 
нители, в програмата взеха 
участие 
новоснования 
на зора” както и младите 
артисти — членове на мла 
дежкия театър „ОПА”.

клас са предвидели 
Десет учебни 

ка и наръчника са отпечата 
Читанка от Димо Ил 
Сърбохърватски 

немайчин език от Велимир 
Трайкович и Владимир Цве 
танович, Математика от Мир 
ко Игнятович и Бранко Йе 
времович, Също от спомена 
тите автори е 
Сбирка задачи

ни:
чевизвестните Димитров кауо

Глигоров. Асен Ко чи и задължение да се съз 
даде напълно нов фонд на 
учебни книги на български 
език за учениците на българ 
ската народност у нас.

| По този начин един 
коституционните

авто предвидени загла 
пет са отпечатани до- 

като за началото на учебна
та година пте се подготви 
и учебника Естество и обще, 
ствознание, който е под пе 
чат.

,вия отпечатана 
по математи 

История от д-р Ивани самодейците от 
състав „Руй

ка.от
Божич, а същият ав-гор е 
и съставител на Историче 
ска Читанка, География с 
Географска читанка от Ма 
Рия Поуконяк и други, Био 
логи<т оу Злата Шебетич и 
д-р Яков Данон Основи по 
техниката от Драголюб Йо 
ванович и Михаило Марко- 
вич, Основи на домакинство 
то на Завода за стопанисва 
нена

клас са предвидени 
пет заглавия и всичките пет 
са отпечатани: Читанка от 
Рангел .Тошев и д-р Марин 
Младенов, Математика от д-р 
Милосав Марянович и други, 

усилия на ученици- Естествознание и общество- 
знание Вера Репац и други 
Читанка по Естествозание и 
обцтест.вознание (П-Ш клас) 

това отношение положе от Стеван Симич и др. и На 
нието с учебници за първи- чърник по съобщително въз 
те седем класа на основното писание (1-Ш клас) 
училище е задоволяващо, менатите автори.
Тук ще посочим за илюстра 
ция числото на необхидими 
те учебници по класове, от

принципи 
школуване на майчин е-

зик — получи своето дрет 
воряване в живота. Поради 
това Заводът за издаване на 
учебници и учебни средства 
прави
те от българската народност 
да осигури учебници и наръ 
чници на български език.

Осем заглавия са необхо 
дими за учениците от IV 
клас- Следващите 
подготвени за началото на 
новата учебна година: Грама 
тика на Българския език от 
Димо Илчев, Сърбохърват 
ски като немайчин език от 
Радован Перинац, Естествоз 
напие от Мира и Цвея Йо 

" Обществознание от
Боголюб Михайлович и дру 

Основни на техниката от 
Владета Миланович. Читанка 
от Димо Илчев и Рангел То

КЪДЕ СА ОСТАНАЛИТЕ 
АРТИСТИ

седем са

За всяка похвала е това, 
че се дава възможност и на 
младите изпълнители деб/о 
танти, да участвуват в про 
грамата, но те не задоволиха 
очакванията на публиката, 
която и този път преизпъл 
пи залата? На тези и по 
добни въпроси отговорите

В
домакинството. 

Грамтикаот спо български 
език за V и VI клас от ав 
торите д-р Марин Младенов 
и Фрицко Попов са преда
дени за печат и се полагат 
усилия да бъде отчепатана

наванович,
За III клас са предвидени 

шест учебника
ги и

и наръчни 
ка: Читанка от Димо Илчев,
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ешщ; кл сграница
ДВЕ СРЕЩИ КРАЙ ГРАНИЦАТА

На Ходжа Рамадан 

»Прилежен
значка

воиник«
За всяка гранична заета 

ва е прието да се каже че 
представлява по 
ния си състав един вид „мал 
ка Югославия". Затова във 
всдка от тях има от всички 
народи и народности у нас. 
Така е и в заставата„Сретен 
Младенович —■ Мики”' на 
югославско-българската
ница.

Общото задължение

главното мерило 
ява в службата 
Родните часове, 
н°то изпълнение 
поставена задача.

По-нататък 
но ли се спечелва 
,.Прилежен

е всяка из 
или в сво 

съзнател
на всяка

искрено приятелство и дру 
гарство (което стига дотам, 
че заедно се четат дори и 
писмата от любимите), едва 
ли може да се спечели 
признание — :
Ходжа Рамадан.

ГРАНИЦАТА — ОГРОМНА
ТА ЛЮБОВ НА МЕХО АЯ 
НОВИЧ

национал

това 
заяви накрая

питаме: труд 
значката 

войник" и кои 
са критериите, за да стане 
някои носител на това ви 
соко войнишко признание.

Съвсем не е лесно — 
отазърща Ходжа Рамадан. — 
Но тук са другарите, 
повените граничари и комай 
дирите. Без тяхна 
без

V &гра

V ; ,, .1ПЪК
на граничарите: да бдят зор 
ко. да пазят родната гръд 
като зеницата

Добре осведомените 
знаващите географията 
Югославия знаят
Зворник: място

и пообик Ходжа Рамадан Мехо Аяновичв окото си 
ги сплотява в едно. Въпре
ки че всеки войник-грани
чарят е на най-предния пост 
и дългът към родината из 
тласква на заден план вси 
чки лични и други неща.

— Въпреки че сме от ра 
злични краища на Югосла 
вия, че принадлежим към 
различни националности и 
нродности 
едно семейство — казва Ход 
жа Рамадан, учител по хим 
ия от околността на При- 
зрен, комуто по повод Деня 
на граничаря бе присъдена 
значката „Прилежен вой
ник”. — Живеем като един

на
къде е 

край Дри 
на на границата между СР 
Сърбия и СР Босна и Хер 

Изтъкваме това 
на преден план, за да може 
да се разбере огромната лю 
бов. която Мехо Аянович 
от околността на Зворник 
изпитва към границата.

Само преди един месец 
той е бил войник-граничар 
в заставата 
нович
ване на военната повинност, 
както всички и той си зами

помощ, 
тяхна подкрепа, трудно 

може да се изяви, 
и връчването ми на

каш са мои най-близки при 
ятели, така ги 
— с лрочувствени думи Ме 

„изповядва” причината, 
че е дошъл тук. А сетне 

себе

в които не се вижда 
ни „пръст пред окото”, и 
меките
пени в блестяща зеленина. 
И граничната бразда,

сетне се свива и лдга 
в сърцето му като най-ми 
ли я
го опиянява и вдъхновява.

ли,
чувствувамчовек 

Затуй
значката „Прилежен войник 
аз разбирам 
на цели*
Струва ми се

пролетни дни, окъ
хоцеговина.

коя
като признание 

наш колектив.
продължава, като за то
си:

че на грани 
цата това признание е още 
по-трудно да се спечели: тук 
всичко да бъде подчинено 
на успешното изпълнение на 
задачта.

Ходжа Рамадан е горд на 
полу-

спомен, нещо, което
— Напуснах Армията, но 

заминаването от нея, не оз 
начава скъсване на 
нишки с нея. Всъщност, и 
като цивилен аз се чувству 
вам войник. С една дума, 
завърших 
не съм отишел от Армията...

Има

ние тук сме А всичко това е резултат, 
че детската му мечта, ко- 
гато порасне и стане войник 
да бъде граничар, е стана 
ла жива действителност. Ос 
вен

всички
„Сретен Младе 

Мики”. След отби
войниклъка, нопризнанието, което е

Но не се възгордява. 
Напротив, както изтъква, то 

признание сетне, когато 
отбие военната си повинност

чил. това, тук е намерил 
другари и командири, изпи

нава за родното място.
Но ето, за Деня на грани 
чаря, отново е тук на юго 
славско-българската 
ца, в същата застава, къде 
то е службувал.

— Само любовта ми към 
границата ме отново доведе 

каге

нещо трогателно 
тази „изповед”: не току-така 
се прехвърлят стотици кило 
метри, за да се дойде на 
най-източната част на стра 
пата. За Мехо десетте месе
ца, прекарани тук край гра 
лицата, на преден страж, 
завинаги са залегнали, като 
най- щастливи месеци в жи 
вота му. Разправя той кол 
ко усилия са положили ко 
мандирите, за да създадат 
от тях истински войници- 
граничари, да израстнат в 
будни пазители на страната. 
Безспорно, спомня си и лет

в
ва тващи едни към други ис 

крено
братството и единството да 
бъде основа за изпълнение 
на всяка задача. И на дело 
се показа, че наистина т° 
е неизмеримо.

колектив, един 
в който всичко пулсира поч 

съвършено. Бдим над 
границата, но и едновре.ме 
нно на дело 
Титовите поръки да пазим 
братството и 
най-святата придобивка 
нашат социалистическа 
волюпия.

Интересуваме се в какво 
се състои това „пазене" на 
братството и единството. От 
говорът е, че тук „национал 
ното” почти не играе никак 
ва роля. Установяват се дру 
гарски взаимотношения.

организъм. грани доверие и решении се завърне като учител, 
ще му послужи за нагледно 
средство" във възпитанието 
на подрастващото поколе
ние. За него през цели* му 
живот ще бъде вдъхнове
ние, най-силното вдхновение, 
зацтото е и първо признание, 
което през двадесетгодиш
ния си живот е получил.

— Щастлив съм, че аз я 
получих, но тук има прекрас 
ни граничари, които също 
заслужават да я понесат. 
Без тях, командирите, без 
онази обща атмосфера на

ти

претворяваме
тук, и нищо друго — 
горично заявява Мехо.
Тук прекарах прекрасни 
дни, научих какво значи 
в правия смисъл на думата 
братство единство, другар 
Суво. Изключително мно 
го ми хареса. Аз тук нямам 
другари от моя набор — те 
си заминаха също преди 
един месец. Но всички те 
зи войници-граничари, ся

единството.
на
ре Затуй Мехо Аянович от 

Зворник само след един ме 
сец, отново се връща край 
границата, за да вкуси от 
извора на това братство и 
единство.

ните горещини, и зимни 
те виелици, и есенните мъг Ст. Н.а

език (VII и VIII клас) от 
д-р Милое Николич и д-р Ма 
рин Младенов/

Учениците от VIII

Граматика на сърбохърват 
ския език (V и VI клас) ка-

1980 г. Останалите седем за 
главня се превеждат, и уо: 
История с елементи на ис 
торически атлас за I клас, 
чийто автор е д-р Раде Ми 
халчич и други. История с

до началото на новата учеб 
на година.

Ръкописът на Грамтика на 
сърбохърватски език за V 
и VI клас От авторите д-р 
Милое Николич и д-р Мария 
Младенова е предадена на 
Завода.

Този ръкопис е даден на 
рецернзиране през началот 
на август 
ще бъде отпечатан за нача 
лото на новата учебна годи

тика на същите автори все 
още се превежда. В техниче 
ска редактура се намират 
следните учебници и наръ 
чници: Физика от д-р Ми 
леико Челапа, Биология Д-Р 
Спас Сотиров, Историческа 
читаика от Джордже Гру- 
бач. География от Божидар 
Станишич и Момчило Буй 
ошевич и Основи на техника 
та от Никола Матович. Гео 
графска читаика от Д-Р Йо 
ван Илич и Милан Данило 
вич е предадена в печатни 
цата, но излизането й не се

захме по-горе.
За VII клас трябва да бъ 

дат отпечатани 16 заглавия- 
От тях 13 са отпечатани: СъР 
бохърватски като немайчин 
от Велимир Трайкович и 

Цветанович, Ма

клас
на основното училище мача 
лото на учебната година ще 
дочакт почти без учебни 

За VIII клас са пред 
видени 15 учебника и наръ 
чинка. Освен две заглавия,

елементи на исторически ат 
лае за II клас от Джордже 
Кнежевич и др., Христома 
т»я на избрани изворни тек 
стове по история за I и И 
клас съшо от д-р Джордже 
Кнежевич и др. Ще се пре 
ведат Изкуство (музикал 
но и изобразително) за I 
клас, чийто автор е д-р Ми 

Дамянович н други.

ци.
Владимир 
тематика и Сборник задачи 
по математика от д-р Душан 
Анаджевич и др., История 
и историческа чи-ранка, д-р 
Йован Миличевич и Миодраг 
Драгутинович. География от 
Миодраг Милошевич, 
графска читанка (VI и VII 
клас) от д-р Йован Илич и 
др., Физика от Д-Р Драгиша 
Иванович и др., Химия от 
Станимир Арсениевич и д-р 
Милеико Челапа, Биология 
от Зорка Стеванович и д-р 
Смилка Пиштелич Първа. по 
мощ и защита (VII и VI II 
клас), от д-р Антон Доброше 

Велько Остоич, Осно 
Йован

които са по-рамо отпечата
ни: Първа помощ и Защи
та (VII и VIII клас), от 
д-р Антон Доброшевич и Вс 
лько Остоич и История от 
Джордже Грубач (която е 
преди преведена и сега още 
една година ще бъде в упо 
треба за учениците на сръб 
ската националност), както
и допълнителни съдърлсаяшд

история на българите и 
българската народност V пас 
(две учебни единици) от д-р 
Джордже Кнежевич (умно 

на гещетпер и ще 
СОИ

така че едва ли

на.
За VI клас са предвидени 

14 заглавия- От тях — 
че са отпечатани:
От д-р Марин 
Сърбохърватски като Немай 

Владимр Трай

Гео-12 ве предвижда до началото на 
учебната година.

С издателския план на 
Завода за учебници се пред 

трябва

лан
Посочените четири заглавия 
освен това ще бъдат допъл 
пени с учебни съдържания 
от история и изкуството (му 
зикално и изобразително) на 
българите, относно на бъл

Четанка
Младенов,

език от
и Владимир Цветано 

Математика и Сборник 
математика

чин
кович
вич,

всичкитевижда
да пристигнат за учебната 
1981/1982 година. За девет V- 
чебника е обнародван кон
курс. За I клас: Читанка 
с теория на литературата, 
език и култура ма речта (за 
I и И клас), Основи на ис 
торияга на Българската лите 
ратура и литературата 
югославските народи н на
родности (за I и Н клас), 
Сърбохърватски като немай 
чии език Грамтика ла сър 
бохърватски език като не
майчин език. За II клас: Чи

но
позадачи

от д-р Душан Анаджович и 
други, История от Д*Р Тьваи 
Божич и други, Историческа 

Раде Михал 
чич и други География от 
Мария Потконяк и Миодраг 
Милошевич, Географска 
танка (VI и VII клас) 
д-р Йован Илич и други, Фи 

Ивано

гареката нарондост в нашата 
страна.

жена
бъдат доставени на 
за основно образование 
Димитровградска Босилеград 

Бабушмишка и Оурду 
общини да ги раз 

Остана

Останалите три заглавия 
от сърбохър 

на български език.
вич и
ви на техниката от 
Балокович, и Основи на до 

на Завода

читанка от д-р в се превеждат 
ватски
Това са учебниците, относно 
наръчниците: Основи на мар 
Ксизма за I клас д-р Пред 
раг Раденович и др., Соци

наска, 
лишка 
дадт 
лите заглавия

'1амакииството 
Завода за иконимака на до 
макииството- Три учебни 
ка не ще бъдат подготвени 

на учебната го 
дина: Читаика на българ
ската литература от Сиежа 
на Виданович и Цветанка 
Ценкова, Грамтика иа бъл 
гарския език (VII и 
клас) от Д-Р Марии Младе 

Фрицко Попов и 1 ра
сърбохърватски

чи
от по улищата).

не могат да
зика от д-р Драгиша 
вич и други, Биология от Д-Р 
Милое Крунич и други, Ос 
нови на техниката от ДРа 
голюб Йованович и Михаило 
Маркович и Основи на до 
макинството от Д-Р Милосав 
и д-р Слобдан Ристич.

За Граматика яа 
ския език (V и VI клас) и

до началото на алистическо самоуправление 
за II клас Оу д-р Велимир 
Зекович и Физическо и здра 

за I

се очакват
учебната година. Това 
следните заглавия: 
на Българската литература и 
Сърбохърватски като немай- 

език. Математика

за началото са
Читанка

танка с теория на литерату 
рата. сърбохърватски 
немайчин език и български 
като немайчин език.

Срокът за 
на конкурса е 15 декември

IIвно възпитание 
клас от Драгомир Петрович

като
ОТчин

д-р Душан Анаджович и дру 
ги се намира на лектура, а 
Сборник задачи по матема

и други.
приключване

нов и 
матика на

българ- Дрдган Раяковнч
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БОСИЛЕГРАД ПРЕД СТАРТА В НОФК .МЛАДОСТ" ОТ 
ВОТОПЪРВЕНСТВОКРАКА И СОЦИАЛНА

ПАВЕЛ МИЛАНОВ С НЕПОДВИЖНИ

В групата па по-силнитеНещастна, заточена младост... таблицата. Това оба 
че е осъществимо само ако 
всички членове на отбора 

ПОДХОД КЪМ 
играта във 

и ако постоянно

„Мла дата наФутбол 
дост" от
чиха с . „
ИрСДСт°Х1Ц^то футболно лъР 
лснство, което започва на л 

През последните две

истите па 
Босилеград лрикдю 
подготовките си за

ОКОЗатопа всички 1»:“1ГИХа 
ми. По-

СТССНСШ1СТО ви и затези лет- ли;тл
почва да разказва:

Пристигнете ли 
ни дни в 
БнстъР, “Р^Д магазина ще 
заварите смесена група хо
ра. Седят на пейките и ча 

рейса от Босилеград, 
малко

лекува”?10
к^но™сп.”мГда“куиим га-
за кола и да я «■”*<=,юс<>бим 
за мече... все още ст>м млад' 
ив мога па едпо място...

п о имат сериозен 
задълженията в

център» но село
металик— Завърших за 

В Крива Паланки. След това 
не можах да померя работа 
и купих трактор, с коит° 
изкарвах поминъка_си* 
Работех ю Крива Паланка 
заедно с по-стария ми брат» 
който има камион. Една «ту 

кампо

всеки мач 
подобряват физическата си 

Засега повече
август.
седмици, те тренираха на иг

край ДраговишД3»
най-много работеха 

издигането на физиче 
си подготвеност и офор

подготвеност, 
от тях, поне от тези, коит° 

за първия съо 
С кол ДИНИ

кат ришето 
където 
върху 
ската _
мявапето на играта. Сега ги 
очаква борба за точки в 13 

част на фуг

който тук пристига 
след обед... „Обсъждат ра 
злачни обществени и сел 
скостопаиски въпроси,

Павел Миланов понастоя 
„■см живее с майка си в 
Бистър- Получава социална 

Кривопялаиешка

конкурират 
та в, задоволяват

си. Има обаче и таки- 
които небрежно се

този твърде ва
ята от-ПОМОЩ ОТлишават на хумор.

старае да изчерпае 
фонд закачки и смеш 

и несполуки.

майска сутрин ва.това 
кн се 
своя
ни сполуки 
В това особено успешен е 

29- годи

дена
към

елемент на футболния
насят
жен
спорт.

мача в есенната 
болното първенство,

от които е в неделя 
Сурдулица срещу

пър
вият

„Че ВРЪЗКАМиланов, и К““ИлвГ нд ОТВОР.-.Павел
лик".това село. 

той
младеж отшен

За разлика от другите, 
седи зад кормилото - 
бял „МОСКВИЧ”.

Кога-го той

СЕРИОЗЕН ИЗПИТна своя Въпреки че „Младост и- 
60 зарегистрирани футбо 

на отборамананя За характеристиките 
В райска футболна група и 
силата па отборите, които 
ще се състезават в нея. как 
то и за подготвеността 
босилеградския отбор и ре 
алиите му изгледи за класи 
ране в тазгодишното първеп 

тези дни разговарях

разказва 
смешна творба всич 

слушат, 
смешката преди 

смях — приз 
за майсторството му.

листи, съставът 
най-вероятно ще бъде сери 

проблем, и то още 
кръг. Именно, 

повече от опитните футбо 
листи в началото на сепувм 
ври ще заминат на факул 
тетите си, поради което и- 

по-малки възможности

■■ 1 ШШ
каква 
ки внимателно го озен 

след ггьрзияа краят на 
звнква силен 
нание

С бодрия си дух дружч лю 
бието, Павел спечелва 
патинте на своите съселя1Ш. 
но и на другоселци и случай 
ни минувачи. Бистърчанн 

такъв оше от СРе 
години,

на

сим
ство,
ме с Георги Георгиев, капи 
тан и треньор на ,Младост".

мат
да настъпват в отбора. А 

коитомладите, някои от 
са доста талантливи, не мо 
гат равносилно да се носят 
с по-опитните съперници. 
Вледствие на тези (обектив 
ни) причини, съставът на 
отбора, вероятно често ще 
меня „изгледа си", което 
неблагоприятно ще подейст- 
вува върху играта и успехи
те на отбора.

го знаят
дношколскнте му 
копато им създаваше забава 
ни вечеринките, организира 
ни, по повод държавните 
празници. И по-късно си бе 
уакав. Такъв е ето и сега.

Ако имате нужда на бъР 
за ръка да отидете до съ 

село, Павел любез 
но ви предлага услуга. От 

вратата на „москви 
касе

Павел Миланов — След като се разформи 
досегара съществуващата 

Южномравска футболна ди 
визия, отборите от най-юж 
ната част на нашата реггуб 
лика са разпределени в ,А” 
н ,,Б” групи на Враиска фут 
болна дивизия 
настаналите изменения

която възлиза наобщина,
1100 дшхара. И нищо повече. 
А колко скъп е само бензи

нът на брат ми не можа 
да запали... Налагаше се да 
го тегля... Потеглих го... и .. 
камионът изведняж тръгва, 
задлшнава трактора ми. 
понеже е вързан със суо 
манено въже, потегли ме и 
аз заедно с трактора се па 
мерих в реката... Събраха 
се съседи, извадиха ме, 
веднага усетих, че краката 
не ги чувствувам.

Диагнозата е катастрофа 
лна: счупен гръбнак и пове 
че тежки повреди.

Три месеца след нещасти 
ето, Павел се намира в 
шок стая, 9 месеца не се 
помръдва От болничното ле 
гло. Следват операции вре 
меним подобрения, а след 

усложнения. Пак 
операции общо шест! Най- 
сетне положението се подо 
бряга. но краката остават 
тъжни перспективи на една 
младост...

— Какво да се прави, бя

многонът, който толкова 
му е необходим? А остана 
лите разноски?

Нещастният младеж само 
свила с рамене. „Някак къР 
пим неволята” — казва той- 
Обърщал се е за помощ 
н към самоуправителната 
общност по социална защи 
та в Босилеград. Обаче по 
мощ не може да му се да
де. понеже е жител на Кри 
вопаланешка община, тря 
бва да промени местожи 
телството си. Ако го проме

но
обеянява 

във
футболната организация ка 
пнтанът на „Младост”.
,Д” групата се състезават 
иосилните отбори, 14 са на 
брой и това 7 отбора, кон

седноуо

варя
ча”, пуска музика от 
тофона и тръгвате.... Извед 
нож се вледенявате от ужас:

Вно
За начало зелените фанелки 

с номер от 1 до 11 ще бъ 
дат доверени на футболисти
те, които най-често играе
ха в миналото първенство. 
Това значи, че на игрището 
на , Челик” в Сурдулица в
неделя ще излезат:______
\ " " ' 

М. Чипев, 3. Тасев, Кири 
лов, — В. Тасев, Георгиев, 
Крумов — Венков, Б Тасев 
В. Чипев. И. Арсов и Цвет 
ков.

команди в кола! авсички 
са ръчни.

Настроението ви разруша 
мрачни предпоставки. 

Павел забелзява смущение 
то ви и с вкоченена усмивка 
просто ви обяснява, че кра 
ката му са неподвижни. Ни 
ма е възможно — до преди 
малко го гледате как 
смее и засмива други, а се
га се срещате с ужасна, сУ 
рова действителност. Душа
та ви се пълни с тъга, съ 
жолявате... Малко по-късно 
искате да узнаете нещо по 
вече за нещастния ден, но 
ви е неудобно. Павел забе

досега се състезаваха в 
Южноморавска дивизя и 7 
най-добре класиралите се от 
бори във Вранска дивизия 
в миналото първенство.

то

ват

ни ще получи помощ, но 
по-малка от 1100 динара.

И така от ден на ден, 
шест години досега, така ве 
рояуно ще бъде и занап
ред. Павел живее с неща 
стието си, малката социал 
на помощ и съжелението на 
хората. Живее е с надежда, 
че обществото няма да за- 

невнимателни, грешка брави да му окаже помощ, 
е наша — казва Павел. К. Георгиев.

Качеството на ,Д” гру
пата. в която ще се състеза 
ваме и ние, е .много по-ви 
соко от качеството на мина 
логодишния състав на Вран 
ска дивизя, понеже полови 
ната от отборите имат Дъл 
гогодишея опит в състе 
зания от по-висок ранг.

се това опасни

Накрая
любителите

да изтъкнем, че 
на футбола в 

Босилеград ще имат в^змо 
да наблюдават фут 

игра от по-добро ка

хме
жност 
болна 
чество,
стуват „Кощана” от Враня, 
„БСК” от Буяновац, „Пчи 
ня” от Търговище, ,Дайдук” 
от Прешево и други добри 
отбори. Дали наистина така 
ще бъде до голяма степен 
ще записи и от техните лю 
бимци и стремежа им във 
всеки мач да влизат добре 
подготвени и .мотивирани.

та
Затова, казва Георгиев,

пред нас стои сериозна за
дача: налага се да бъдем

понеже тук ще гоСЪВЕТИ

Чесънът като храна и много по-добре подготвени, 
и физ1гческн и тактически, 
да се борим с повече жела 
ния

лекарство
Чесънът е поради богато

то му съдържание на калие 
ви соли, калций, фосфор, на 
трий, някои микроелементи) 
вещества, които са необходи 
ми в минимални количества 
за правилното функционира 
не на клетките на живия 
организъм). Той съдържа 
още доста витамини от гру 
пите В, С и Д. Съдържани 
ето на витамин С в чесъна 
достига до 20 мг%. Харак 
терната му специфична ми 
ризма се дължи на етери 
чното чесново масло. Чесъ
нът се използва от дълбо 
ка древност в народната ме 
дицина като храна-лекар
ство при редица болестни 
състояния- В научната ме 
дицина той също намира 
приложение като антисепти 
чно (унищожаващо микроби 
те) средство при лекуване
то на простудните з абол- 
явания на дихателните орга 
ни (ранити, ринофарингити, 
бронхити), при някои инфек 
циозии стомашно-чревни за 
болявания и др. Антимикро 
бното му действие, 
емпирично, днес след проуч

Консумирането на 
вечер.

ванията върху т.н. растител 
ни антибиотици (фитоциди) 
почива на здрави научни, ос 
нови.

Чесънът помага и за леку 
ваие на някои сърдечно съ 
дови заболявалия (миокар 
диосклероза, 
за, високо кръвно налягане) 
поради свойството си да у- 
величава силата на сърдеч 
ните съкращения и да на 
малява болестно повишено 
то кървно налягане.

чесън
преди лягане, ускор 

ява заспиването и укрепва 
съня. За провеждане на ле 
чебни процедури се използ 
ва предимно суров чесън, 
защото при термичната му 
обработка лечебните свойст
ва се намаляват. Чесънът мо 
же да се прилага и външно 

за лекуване на редица ко 
жни

н усилия ако 
да запазим статуса в 
групата.

искаме
.А

Според думите на Георги 
ев, за босилеградските фут 
болисти ше бъде хубав усатеросклеро-

ако се класират в сре К. Георгиев

заболявалия (брадавн 
мъчно заздравяващи 

рани и др.) При ревматични 
болки, болки в мускулите 
на гръбначния стълб се пре 
поръчва болното място да се 
разтрива със смес от счу 
кан и камфоров 
прилага и при лекуване на 
дисковата херния, 
ишиас.

ци,

Той подобрява храносмила 
телните процеси в стомаха 
и червата, тъй като активи 
ра отделянето на храносми 
лателниге сокове и тонизи 

стомашната мускулауу 
много учени се по-

спирт сера
ра. Ох 
сочва,
тивораково действие, тъй 
като намалява гниенето на 
целулозота в червата и пре 
чи на образуването на кан 
рогении (причиняващи рако 

вещества 
както и на образуването на 
други отровни вещества.

Чесънът е ефикасно сред 
ство при лекуването на кок 
люша и еластична кашлица.

лумбаго,
че чесънът има про

В диетичното хранене 
болните със стомашло-чрев 
ни заболявания чесънът тря 
бва да се избягва, тъй като 
дразни стомашната лигавица 
и може да навреди повече. 
Той се понася лошо от бол 
ните с жълчно-каменна бо 
лест и възпаление на жълч 
ния мехур.

на

заболяване)во

познато
ох належащите проб
на новия мост презД-р И. Л.
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ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Морски санитари
Петна от нефт сег.. 

среща в океана едва ли не 
по-често, отколкото р1™ата 
писа известният „зслед0Тва 
тел Тур Хеиердал. Чистота- 

световния 
на всички

БОСИЛЕГРАД

ДА РАЗХУБАВИМ ГРАДА
Природните 

за хигиената
саголвми, понеже през града 
минава река Драговищица с 
чиста и бистра вода, а око 
ло баири, обраснали с бо ■рова

ЛЯВ» ВЪЗМОЖНОСТИ
на Босилеград

Набелязани ся 
изследвани = Редтща

тевот- танкера „Ото Гро 
нисшо Ще се изпитва 
арите “Й“83“6 «а резерво 
1пе танкеРа ..Сплит"Ше- се проверяват 
Устройства,
МОЖНОСттЗ 
нефт по 
не на

та на 
грижа 
В СССР

океан е 
Държави. тора, от която

приятна миризма. Но дали 
тези природни красоти 
ползват

е подготвено
вето на така нареченитеСпо 
чистващи съдове. Те иочи 
стват —

се из
и каква е хигиена

та и чистотата в града, най- 
добре

меха
апваторията на прие 

крайбрежнитетанищата и ше узнае всеки, кой 
то мине през улиците на 
града. Навсякъде боклук, 
пред ^магазините отпадъци 
от амоалаж, който вечер 
но време когато родителите 

с децата на разход 
ка, по улиците го разхвър
лят навсякъде а сутрин кар 
тината

ивици от нефтните 
боклук. Такива опитни 

изключващи въз 
от преливане на 

време на зарежда 
разервоарите.

петна и 
съдове „мор

ски санитари’' вече притежа 
пристанища нават главните

излизат

Краят (ще) краси акцията дава поразително 
впечатление, особено 
магазина за

ЕШ&бЙ Босилеград — изглед ш.тш - тпред
съвиестни сто 

където има отпадъци и 
от зарзават.

Малките

упътват, от сега да спазват 
задълженията и подържат 
чистотата, а какви чувства 
изпитват старите и инвали 
дите.

по шосето е опънато желязо, 
което майсторите след изте 
гляие го оставят по няколко 
дни, без да мислият каква 
опасност представлява то 
за пешеходците вечерно вре 
ме. Отговорните обаче не 
превзимат никакви мерки, 
може би чакат да се случи 
нещастие, а сетне да дей 
стват.
ЗА ЧИСТОТАТА И ПОДЪР 
ЖАНЕТО ТРЯБВА ДА СЕ 
ГРИЖАТ ВСИЧКИ

Комунално-услужното пре 
длриятие ./Услуга", което е 
отговорно да подържа чисто 
тата в града, небрежно се 
отнася към своите задълже 
ния, а и останалите органи, 
трудовите организации, обще 
стЕено-лолитически организа 
ции и всички граждани тря 
бва по-сериозно и отговор
но да се отнасят къ-ч този 
важен проблем. По улици
те няма определени места 
— за изхвърляне на боклук. 
Може би ако комуналният 
испектор, при общинската 
скупщина е по-активен и ако 
оправдава дохода който по 
лучава за тази цел, състоя 
кието нямаше да бъде тако
ва каквото е сега. Ако же
лаем градът ни да бъде 
чист то трябва всички и 
малки и възрастни да спазва 
ме правилата за хигиенич 
ността на града.

ки

Ако
средства за купуване 
зо ли 
нат
които да разтеглят 
ника в мрежата с низко на
прежение, жителите от 
лектрифицираната част 
село Долна Любата (с нзклю 
чение на махала Гащевица, 
която трябва да получи елек 
трически ток от далекопро 
вода за Църнощица и Ду
кат)
с електрифицирани 
да посрещнат Ден* на реПу 
бликата.

Това не е оптимистично 
предпразнично 
не, но реална предпоставка 
за изхода на акцията ло еле 
ктрификация на селото, коя 
то след усърдната селскосто 
панска работа отново се за 
силва. Тези дни в селото са 
докарани около 7000 кг про 
водник за мрежата с низ 
ко напрежение, а останали 
те 5000 кг наскоро трябва 
да бъдат докарани. Стойно 
стта на проводника възлиза 
на 850 хиляди динара и е 
заплатена със средства, кои 
то са събрали заинтересира 
ните домакинства (350 хил 
яди динара) и местната об 
щност (500 хиляди динара). 
С оглед на факта, че дале 
копроводите отдавна вече са 
прокарани, а стълбовете за

наскоро се обезпечат зелени площи ко 
ито се намират в града, сЯ 
също покрити с боклук, та- 

че цветята почти се не 
виждат, а за зелена трева 
и да не говорим. Тук мал
ките

мрежата с низко напреже 
ние пооити. то акцията иав 
лнза в заключителен етап. 
истава още да се поставят 
конзолите и да г 
проводникът. При 
да е обезпечено 
бходимо,
голяма и може да се завър 
ши за няколко дни. По 

начин

на кон 
и на терена цристиг 
професионални екипи

които тук често ид- 
да си починат, да севатка видят 

гледат
Същото положение е и 

на автобусната станция, край 
реката на пазара и навсякъ 
де по пътя от Босилеград 
към Райчиловци. Навсякъде

и поприказват, като 
всичко това.провод се разтегли 

условие си играят топка, роди 
телите ги гледат, без да 
превзимат някакви

нее всичко нео 
тази работа не ена

мерки,
да ги предупреждават и да ги

ТОзи електрическият 
ток ( ше пристигне „до стре 
хата" на всяко домакинство, 
което се е включило 
цията. След 
по-лесно и по-бързо

ще имат възможност в ак 
това всичко е 

ще вър
домове

ви.
В Долна Любата обаче 

тат, че няма място за 
доволство. Въпреки че успе 
питият финал на акцията е 
доста близо, 
бъде и доста далече 
лязото не се
е жежко”. Сега трябва да 
се мобилизират всички 
за окончателно разрешаване 
на този жизнен

ечи
самопредвижда-

той може да
ако , же 

изкове докато

сили

пробле.м.
при което значително място 
трябва да има помощта на 
Общинската скупщина. Име 
нно, средствата за конзоли 

не могат да се обезпе 
чат в местната общност, а 
и професионалните 
за мрежата с низко напре 
жение могат да се забавят 
„на неопределено време” а- 
ко не се интервенира.

те

екипи
М. Я-Гломски косачи

Спомен за преподава- 
теля Дца Алексов

к. г.
ИН МЕМОРИАМ

сега изхвърля на преден план.
биология в

вест, че
другарят Александър Алексов — Кру
шката нео да вана починал, продължава 
да се разнася и да поразява всички, 
които познаваха този извънредно

преподавател от Димитровград

От никого неочакваната у нас
Работата в кабинета по 
пнротската гимназия винаги се осъще 
ствяваше чрез предварителен договор 
между професор Ацо и неговите учени 
ци. Преди години това беше иеобик- 

по стъпка, но Ацо бе далнови- 
като предвиждане в кое направ 

се развие Реформата на 
училища- Демократичната атмо-

спо-
собен
и Пирот. А познатите, приятелите, 
летите, родношиите и учениците на Ацо 
не са малко и са разпръснати навред 
из нашата страна. Ацо 
иевсекидневни качества, с конто плен 
яваше хората, от учениците си създа
ваше сътрудници, внасяше бодрост и 
оптимизъм, с еднакво уважение се от 
насяше към всеки човек без оглед на 

обществено положение, зпа-

ко новела 
ден, 
ленне ще нл-

притежаваше шите
сфера и естествената привързаност на 
учешщитс към съзнателна трудова дис 
цнллнна служеха като образец и 
други просветни работници. С необик 
ловена прозорливост Ацо предвиждаше 
и навлизането на нови теми в учнлщц 
пата биология. Например, той пръв със 
своите уче/шци започна да обработва 
теми по блоника — едио от най-съвре

и ТО

па

на 21 юли сс навършват 
години пълни с мъка и

възраст,
ния.а

три
скъРб без нашия мил За Ацо училището беше втория 

дом, на което и посвети най-голямата 
част от своите сшш и време. Започнал 
като преподавател по химия и биоло
гия в гимназия „Йосип Броз Тито’ 
в Димитровград 1953 годиш, Ацо пас 
коро премшш в ииротската 
„Предраг Костич", където прекарва це 
ли 25 годшш. Толкоз голямо е и 
лото на поколенията ученици, 
той с истинска любов и предшшост 
към учителската професия възпитава
ше. Странни му бяха методите па ав- 
торитарност в отношенията между уче 
ници и преподаватели. Той създаваше 
и разширяваше велико другарство, ко 
ето създаваното на нов тип училище

На 12 април се навършиха 
смъртта на

мепннте научни направления 
далеч преди тази учебна матерни офн 
ипалпо да бъде внесена в училищни 
то програми. Качествата на добър сне 
циалнст — какъвро беше преподава
телят Алексов — постоянно потвърж
даваха видни учени с които той сът- 
рудшшеше, като др Й. Туцаков, др 
М. Плкякич, др Буда Таиш, др А. Ги- 
гов, др М. Тодорович п тн.

Впайко
Маршов

три години от 
нашия татко, съпруг и дядо

гимназия

Тодор чие-
КОИТО

Маршов Името н ликът на нашия колега, 
другар и приятел Александър Алексов 
— Аца Крушката що остане завинаги 
в нашите мисли.

СЕМЕЙСТВАОПЕЧАЛЕНИ

Маринкови и Цветкови
Сп. Сотиров
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шт
_ Уважаеми съдии. МОЛЯ|

вреди да „ро.ш//осете при_ 
съдят», да иземето предвид 
Гтова, че моят ЯМ*Р«« 
е глух, следователно той не 
е могъл да чуе гласа па сво 
ята съвест. *
_ Мъжът ви преживява 

тежка душевна Депресия. 
Той има нужда от покои, 
от абсолютно спокойствие.

— По цял ден му казвам 
същото, докторе, по той не 
ме слуша.

— Прекрасно начало, 1°’ 
Прекрасно начало.

//. Н

Височка грозница празник: мъжът ми избяга с 
която ненавюкда^., _ МосКВа)

— Имам двоен 
една приятелка,

ОД ДВАЙЕСЕ дъна грозница ме вача. Лето 
студ кара. Врем се по собу. Од дсес 

болест. Рско бре 
студ- Требе

сножо. ★ ★а мене ме на
тина дни и бабуту вану съшата

праГшм. Срет лето а мене мача
— Не може да си предста 

витс, хср Дулке. какво а 
станало в наши дни с човеш 
ката норяД'Ьчп°Ст!

— Какво се е случило?
— Оказа се, че нашият но 

краде от скла

ш ограбения 
вечер

Собственикът 
предишната 
казва на приятеля

_ Представяш ли си кол
ко много ми провърши 
Сноши преоцених голяма 
част от стоките.

кво да
да йе некаква редушчнна.

те. Ставем^га 'певджар *н ЯЯГЬ 
влаче сиви облаци. Щом погледам тня облаци 1Ю 
ше повече ме растресе.

магазин
си:

ше и пазач 
да и през ден!

Любител на гьлби показва 
посети-

доктора. Детето мс прег-Онядан доведоше
леда. своите питомци //а— Нема нищо дедо Манчо. Здрав сн. ь1 [III 
це ти здраво. Само имаш голем прнтисак. 1реос 
малко да нзлезнеш да пооднш по полето, че 
дадем апчета и че ти мине...

— Не, докторе, не само на 
ме изводиш. Кнко нзлезнем надвор прнтисакат 
се дигне йоще повече... — кажем на докторатога.

★
те1Ля:

— Ето тук 
гълъби с папагали.

— Какъв смисъл има то-

крт»стосвамти женахваща
Разгневен, ва

Шотландец 
си в изневяра, 
ди револвер и вика:
— Ш° стрелям!

— Застанете един зодДРУг

двор немой Да
ва?ми

— Ако някой от тях се за
блуди, поне ще може да по 
питак!ьнЬе, чуди се кнква можеДетето гледа по 

да буде тая болест-
— Кикво йе това, — каже докторчето— цел 

Висок болан. Това йе некоя нова болест. Я сам 
медицину амл теквуйя болест не съм

за пътя-
(„Лудаш Мати" — Будапеща)

МИСЛИ ЗА ЖЕНАТА
— Боговете са дали 

ска отрова, но не и против лоша жена.
змий-лекарство против

скоро учил 
учил.

ЕВРИПИД
На нас доктор нейе нужан кажем на Д°К" 

йе нужан комбайн. Гледе койе които чесносгта неМалко са жени, наторатога — на нас 
време йе голема богородица дойде, а йоще нема 
мо комбайн житото да прибере. И кико излез-

пред
е омързнала. ЛА РУШФУКО

нем и погледам полето оно ми се сгьвни
------. растресе ме. Затова иди у

кажи на председникатога, доктор ни
— Хубавата жена харесва на очите, доората 

ясена харесва на сърцето. Едната е Д№
гата съкровище.

очи, грозницу уловим 
опщинуту и
не требе. Сви смо здрави, комбайн да ни кара. 
нашуту муку да приберемо. Кажи ним да 
кутаю по канцеларийеге, оти они СУ криви 
това. Йесенъска дошли оди 
Манчо свак чиперак землщ требе да пооремо а 

да га приберемо. Кико у пресек да га

се не
_ Жената на четиридесет години ще стори

тебе, жената на двадесет — нищо.
за

задругуту и кажу, всичко за БАЛЗАК
са кико
укарамо. АФОРИЗМИ — Религията всякога е би 

враждебна на дер
Ка подиго главу док-рорчето га нема — ЩУ 

че. Отиде си разбра оди кикво смо болни висо- 
чанье. ла сила, 

занията на философите и V-— Хората са разделени на 
две категории: разумни, 
без религия, и вярващи, но 
без разум.

Я промени кръпкуту оди главуту, уви се У 
цврБеге и чакам и слушам на путат комбайн да 
забърмчи, на сърце да ми олъкне. Грозницата да 
мине...

чените. — Парите или живота!
— Трябва да помисля—.

(„Швайдер илюстРите”)

НО

М. Кашен

Абул ал Маари
— Всичко, което църквата 

живее, всичко. Как е новият шеф?
— Остави се, опак човек 

излезе.
— Защо?
— Идва всеки ден преди 

мен. когато закъснея, и за
къснява винаги, когато аз 
дойда навреме на работа.

— Според мен писателят 
не трябва да се създава. 
Той трябва да се роди пи 
сател!

— Но правилно ли е да 
хвърля сетне цялата вина 
БъРху родителите си?

— Пътят, сочен от вярата, 
закрива очите на разума.

проклиня 
на което тя се противи
пропъвтява.Б. Франклин

М. Твен
— Религията е дъщеря ва 

невежеството.★
Бащата пита дъщеря си: 
— Мари, защо не поканиш 

да се запознае
— За бога няма нищо не- 

Стига юй 
поиска, и всички жени ще 
раждат деца през ушите.

Л. Фойербахгвоя жених 
с мене?

— Аз го поканих, но гой 
ми каза, че те е виждал ня 
колко
от това ме обича.

възможно. да
— Хората тъРсят път към 

небето по простата причина,
че са кривнали от пътя на 
земята.

пъти и незивасимоВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАГОД- 
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