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т който не съществува експлоатация на човека от 
човек, няма потиснати и угнетели няма насилие.

На опожарените селища и домове изникна
ха нови. по-хубави. Изправят ръст нови училища, 
в които гъмжи де-рски гълч и песен. Тук започва 
акцията за разрешаване на най-актуалните въпро
си, които всекидневно чувствува трудещият се и 
гражданинът. В домовете влезнаха нови електри
чески уреди, модерни мебели, радио и ТВ—апара
ти. През непроходими клисури са прокарани нови 
пътища, свързващи махали и с^ла. По тях все
кидневно минават рейсове, камиони и леки коли.

Построени са нови здравни домове, амбула
тории и станции, оборудени пай-съвремеино. В 
тях работят нови млади специалисти. Построени 
са нови здравни домове, амбулаторни и станции, 
оборудени най-съвременно. В тях работят 
млади специалисти. Построени са лови библиотеки 
и читалища.

От славните дни на победата живеем в истин 
ския смисъл на думата като хора. Всекидневно 
строим ново, а животът ни от ден! на ден е по-ху
бав, и ние сме по-богати.

И тази година Деня па освобождението по
срещаме с нови трудови победи.

На най-заслужили дойни трудови колектм. 
ще бъдат връчени Септемврийски -награди. 

Резултатите ще се множат. За това занапред е н*>. 
обхо^димо по-пълно ангажиране на тРУДовите ор. 
гапизации за реализиране на приетите лрограм».. 
Още само няколко месеца остават до приемане, у 

новата средносрочна програма до 1985 годни** 
което ще бъде израз на реалните възможности Зс 
развитие в предстоящия етап. Успехите не са с».

в комунално-битовите и стопанските резул 
тати, те проличават и от пълната демократизация 
лри условия на социалистическо самоуправление.

прилагането на Титовата идея за колективна ра 
бота ‘ и колективна отговорност. Всеки човек ак
тивно участвува в изграждането на тази система. 
Това е нашият път, по който ни поведе другарят 
Тито и по който неотклонно ще вървим и занапред

Борис КОСТАДИНОВ

ия дни навършват 36 години от освобож
дението на Югоизточна Сърбия- Именно след че
тиригодишна борба срещу българските и герман
ски окупатори и германските
след друго място бяха освободени и в тях се 
създаваше нова народна власт.

Югославската комунистическа партия 
с другаря Тито навсякъде из страната 
зираше народа на борба сРе1нУ окупаторите с 
цел да се извоюва свобода и независимост и да 
се строи нов 
-Народът/ а чии то основи бяха положени по вре
мето на тази борба.

Димитровграц 

«Дефицити» 

стоки ще 

има в 

изобилие

предатели, едно

начело
ор(гани-

обществен поряДък, какъвто иска

В много краища на Южна Съроня, фашист 
ка България още през 1941 година беше формира
ла своя власт. По време на четиригодишната бор
ба злодеянията им стаиаха известни навред, по 
и покрай големите жертви — населението издър
жа, вярвайки, че ще дойде свободен ден ден 
когато народът ш« бъде ковач на своята съдба, 
ден когато всички братски народи и народност
на Югославия свободно ше живеят и ще строят

нови
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социализъм.
наИ този ден изгрява през първите дни 

септември когато започнало освобождението на 
отделни места едно след друго. Партизанските ча 
сти навлезли при голяма и единодушна подкрепа 
яа населението.

Фашистки
зверства

ВИ

свободата иТака изгоя свободата, Така изгря 
за населението от българската народност в тези 
краища която получи пълно социално, класово и 
социалноК освобождение в нова. социалистическа 
Титова Югославия.

на в
СтолПпи-па* п потите да посочим само това, че на 

5 —и е освЛна Сурдулица, „а 6 Бабу- 
шязща, а Рна 8 септември — Димитровград и Бо.

мо

всилеград. СТР. 10

т™ — 

и“ -
свободен социалистически път, »

посочените

през изтеклите 
— извоюван е



ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН

М1|1 НА ПРИБЛИЖАВАНЕ
мащ за цел приемане на но 

на между на 
развитие и раздай 

глобални прего
международното

Заедно с някои други етра 
от СИВ, С-ьветекият 

съюз поддържа исковете на 
развиващите се страни, 
предупреждава, че те не 
трябва да се отправят
■източноевропейските

понеже те не са отго 
тежкото положе- 

което со намират Ра

на Органи-В седалището 
нацията на обединените

Ню Йорк дродължа 
работа специалното за 

Общото събрание

на стратегия 
родното 
жване па 
нори за 
сътрудничество.

пина
ции в по
ва с
седаиис иа

световната организация, 
което се разисква въР 

ху един от пай-палежаши- 
междуи шрод! I и лробле - 
как да се раздвижи ме

към
страна

основа на досегаш 
на специалното за- 

получава се 
че нараства тото

Въз
пия ход

па ни
иории за 
ние, в 
лвиващитс се страни.

Развиващите сс страни, 
„Група 77" нас*

виете ссдамис, 
чателние 
вността за постигане иа вза 

изгодни споразумения.

ми:
ждупародпата общност към 
по-ефикасио разрешаваме на 
съществуващата криза в све 
товиото стопанство и 
думародните 
отношения чрез 
иане
икономически порядък.

Ш' им но
с които ще се постигне цел 
та на заседанието, понеже 

неуспех може

членки, на 
тъпват от общоприетата плат 
форма,

меж
която отваря вра 

за по-патаг/Цпни пре
икономически евентуалният 

да предизвика отрицателни 
последици за всички страни.

СКЛЮЧЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТ
ВОТО И СТАЧКУВАЩИТЕ РАБОТНИЦИ В ПОЛША

установя 
па нов международен

тите
говори с развитите страни 
за постигане на договор, и.

Облекчение и 

задоволство
Въпреки че конкретни пре 

товатвори във връзка е 
се водят в отделни тела, об 
щата но Пленума дава въз 
можпост да со съгледат из 
ходите определения иа вей 

групи страни и степенмение същите да бъдат увс 
личени 
категория-

Няколко дневната дъл
бока обществена криза в 
Полша, настанала вследст 
вие стачката на работннчо 
ската класа в крацбалтнй 
ските; и други градове в 
тази страна нашът да бъде 
преодоляна. На последното 
заседание, междуфабричнп 
ят комитет на стачката и пра 
вителствената комисия съгла 
суваха становищата си по 
всички искове на стачкува 
щите и сключиха споразу 
мение. Веднага след това 
работниците се завърнаха 
на работните си сместа, а 
животът в Полша постеле 
нно се завърша в нормал 
ни течения.

чки
та на тяхното по-нататъшно 
взаимно приспособяване. Си 

подтик в тази насока 
призивите па пред 

на Общото събра

с една платежна

на събитие- лен 
дават 
седателя 
ние Сал им Ахмед Сал им и

Развръзката 
то и постигнатото споразу 
мение са приети с очевид 
но задоволство от полската 
общественост. Тази реакция 
е съвсем естествена, поне 
же кризисната обстановка 
можеше да премине в маци 
онална трагедия относно 
във всеобща стачка с ка 
тастрофални последствия за 
стопанството и живота в 
Полша. От сключеното спо 
разумешхе останаха доволни 
и двете активно действува 
щи в преговорите страни, 
които изтъкват, че съдбата

на генералния секретар иа 
ООН Курт Валдхайм за из 
намиране на общ език.

Европейската общност из 
разява готовност за актив 
но и конструктивно станови 
ще в работата на заседание
то, което трябва да раздви 
жи процеса за оживяване 
на световното стопанство и 
и установяване на по-спра 
ведливи икономически отно 
тения-

ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ
По повод сключеното спо 

разумение, кое-ро подписаха 
шефът на правителствената 
кзмисиия, член на Политбю 
ро на ПОРП и първи замест 
ник —■ председателя на 

правителството Мйечислав 
Ягелски и представителят на 
стачката Лех Валеса ще 
бъде издадено официално 
съобщение. Както се изтък 
ва в информациите от Пол 
ша разрешени са проблемите 
във връзка със статуса на 
синдикалната организация. 
цензурата, свободното изра 
зяване на мнения по социал 
ни обществени въпроси, по 
литическатн реабилитация 
на хора, участвували в де 
кемврийските събития 1970 
година, както и в подобните 
събития от 
и всички останали 
на стачката. Във връзка с 
иска на работниците за уве 
личение на заплатите с 2000 
злота, постигнато е споразу

на страната е грижа 
всички и не крият радостта 

от факта, че кризата е 
преодоляна чрез преговаря

не са изостанали 
взаимните убеждения, че не 
съществуват други 
за разрешаване на обществе 
ните конфликти между пол 
яците.

на

Зимбабве членкаси

не. ни

наундд в
ЮГОСЛАВИЯ

методи

Облекчение и очевидно 
задоволство от развръзката 
на събитията в Полша са 
основните 
на реагирането на световна 
та общественост по повод 
в тази страна. Повече све 
товни вестници и съобщи 
телни агенции на преден 
план изтъкват факта, че 
Полша успя сама да разре 
ши своя велик проблем и 
че полското ръководство на
прави мъдра постъпка, кога 
то влезна в откровени раз 
говори с представителите на 
стачката.

Общото събрание на ООН тези дни с аклл- 
мация прие предложеннто Република Зимбабве да 
бъде приета в световната организация.

По покана на Пред 
седателството 
СФРЮ от завчеря на 
посещение в 
страна се намира пре 
зидентът на Република 
Замбия д-р Кенет Каун 
да.

Официалното и прия 
телско посещение 
Каунда в нашата стРа 
на ще продължи до 8 
септември.

характеристики на

Приветствувайки от името на югославските 
народи приема на Зимбабве в ООН, съненият се
кретар на външните работи Йосип Върховец 
тъкна, че с това 
ход на историята, който води към пълно освобо.

страни и най-'-".

нашата

из-
се потвърждава неизбежният

ждение и независимост на всички 
роди.1976 година.

искове
на

-ли*

У у

самоуправи-ЙОСИП БРОЗ ТИТО ЗА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО тема представлява днес ос 
новата в революционното 
преобразование на нашето 
общество. С това са създа
дени предпоставки работни 
ческата класа и всички тру 
дови хора непосредствено 
да управляват с всички об 
ществени работи.

циалистическо 
телно общество...

В ход е 
тензивнатаСигурна гаранция на нашето бъдеще следователно ин- 

активност към
полататъшно самоуправи- 
телно преобразование на на
шето общество. Тази борба, 
която се води от ясна по
литическа платформа и с 
ясни погледи в бъдещето, 
отразява действителното на
строение

Преди всичко искам да 
изтъкна, че през последните 
години мощно се тръгна на
пред в изграждането 
Цялостната система на соци 
алистическото самоуправле 
ние. Постигнати са много 
забележителни договри за 
насоките на бъдещото об 
ществено-икономическо раз 
витие. Формирани са органи 
и институции, предвидени с 
Конституцията. Разработена 
е програма на акции за въз 
можно по-пълно обезпечава 
не на водещата роля на 
работническата класа във 
всички области на общест 
вено-икономическия и поли 
тическия живот- Приети са 
много нови закони, от които 
най-важния — Закона за

сдружения
приехме. Благодарение 
всичко това укрепна стаби 
лността на нашето социали 
етическо 
общество и е открита ясна 
перспектива на неговото по
нататъшно развитие.

Във Федерацията са уста 
повени отношения- Афирми 
ра се самоуправителната са
мостоятелност на републики 
те и автономните области 
и същевременно укрепна тя 
хното

труд Тъкмо ВЪЗМОЖНОСТ за своята пъл 
на на национална афирмация 

и всестранно социалистиче 
ско развитие. С една дума, единството 

на всички трудови хора и 
тяхната преданност към са
моуправлението и социали
зма, е по-голяма откогато и 
да било'досега и

на
самоуправително на нашите хора и 

дава положителни особенос
ти на сегашната обществе
но-политическа 
в страната. Значението на 
такова състояние е още по- 
голямо, че то ое 
при надделяване върху де
мократична основа на вътре 
шиите противоречия и съ
противи 
противопоставяне на посто
янния натиск срещу наша
та страна от различни стра
ни. Това е

Все повече се потвържда 
ва, че върху основите на 
пълно равноправие и соли 
дарност, чрез 
съгласуване на

обстановка
представля 

ва съществен фактор на ста 
билността на 
щност. Последователността
на нашата ------
вява се и в това ,че на ней 
ния днешен етап 
участвуват всички поколе
ния, че се сдружава и про
никва революционният 
на участниците на въоръже 
ната борба и ентусиазма на 
младите, които все. 
превзимат отговорни задачи 
в развитието на нашето

договори и 
интересите 

могат успешно да се реша 
ват и най-сложните лробле 

Това има историческо

нашата об. постига

революЦия изя-ми.
значение, 
ява
то и единството 
и на здравината и интегри 
тета на Югославия.

понеже предеуавл 
гаранция на братствоединство. Те днес 

се чувствуват много по-отго 
в орни не само за собствено 
то си развитие, но и за лро 
греса на цялата общност. По 
неже

активно и при успешно
а с това

опит
потвърждение на 

правилността на политика
на Съю3а на югославските 
комунисти, доказателство на 
неговото единство и креп-

Организирането на 
жения
райето на делегатската сис

само в такава поли сдру
труд и функциони повечетика

стите на Югославия виждат
народите и народно

со-
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ИЗ новия ЗАКОН по ВОЕННА ПОВИНОСТ

ЗА ШН?™ТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО
едногодишен срок

ТАКА ИЗГРЯ 

СВОБОДАТА ■ ■

Новият 
От 5 
вобранци 
ни в

В ПЪРВИТЕ ДНИ на 
септември 1944 година, 

преди 36 години, нашите 
градове Цариброд (Димит
ровград), Бабушница, Пи
рот, Босилеград, Сурдулица 
и Враня бяха освободени 
от фашизма. Най-напред бе 
освободена Сурдулица на 5 
септември когато преди 
обед две партизански ча
сти от местното ко- 

менданство от Ново село 
влезнаха в града. На обед 
се състоя митинг. На съшия 
говори Александър — Сан 
де Трайкович. На 6 септем 
вери частите на НОВЮ влез 
наха във Враня. С тях влез 
наха в града и Окръжния 
комитет на ЮКП, Окръж
ния НОО, Коменданството 
на военното окръжие. На

закон за военна 
„ лава възможнос 

, в°иници, които са
семейството, да от<т,,, 

едногодшнен --- отоиват

'След това Царибродския 
отРяд „Момчил войвода", 
намиращ се в Петровац 
промени своето направле
ние и вместо за Църна тра- 
ва потегли за Цариброд. 
Войниците бяха тържестве
но посрещнати. В града се 
състоя митинг на койт° г0 
вориха представители на 
отряда.

С освобождението на тези 
места на Югоизточна Сър
би^ се завърши един етап 
от Народоосвободителната 
борба. След това борбата 
продължи за окончателното 
освобождение на страната 
след като бяха формирани 
нови партизански части.

Борбата за тяхното осно 
бождение започна още през 
есента на 1941 година когато

ПОВИНОСТ, който
т на по-голям брой но 
единствено трудо способ 

военната си повинност

юли т.г. е валиден

в
срок

СПОРЕД член 23 
на за военна повиност я 
имайки предвид и Заповед
ПРН г 51ъюзт1я изпълните 
лен съвет за определяне на 

_ личен 
ход в СФРЮ за 1979

в Зако.

н°сТ Донася само военно- 
лекарска комисия, която оп 
ределя определен орган и 
това въз основа на доку 
мент от лекар специалист.

повиност или по време от
биване на военната си по 
виност. Искът може да от
прави и член на семействосредния месечен то.ДО

на и предписанията на Пра 
вилника за отбиване 
енната повиност от 1974 го 
дина за единствен 
тел на семейство

Подателят на иска прила 
га удостоверение за редов
ното школуване 
новете на семейството по- 
възрастни от 18 години; 
оценка от военно-лекарска 
комисия за постоянна тру 
донеспособност в срок от 
две години 
семейството, които са по- 
зъзрастни от 18 години, а 
по-малко от 55 (жени) т.е. 
от 60 години (мъ>ке); оста 
нали удостоверения с кои 
то се доказват и Утвържда 
ват факти в постъпката: 
броя на членовете в семей 
ството, които с войника 
живеят в домакинството и 
тяхната роднинска връзка с 
него; износа на дохода от 
земеделието и износа ма 
останалите редовни дохо
ди на членовете в семейство 
то: бооя на членовете в се 
ме*”ството. които имат по- 
малко от 18 т.е. повече от 
55 или 60 години.

на во Освен 
собни
на семейството 
по-млади от 18 '

това за нетрудоспо 
се считат и членове 

които са

за чле-
храни-

- се счита
новобранец, т.е. войник:

ако в семейството, чий 
то той е член 
той живее в едно 
ство, или което

години,
тези които имат 18 години, 
но ако същите редовно се 
школуват. Ако се 
редовно

и

и с което
школуват за членове вдомакин 

е дължен 
няма нито 

трудоспособен

в училищата за
средно насочено 
ние, нетрудоспособността се 
признава до 20-годишна въз 
Раст. а ако се школуват в 
средно

образовада прехранва 
един друг 
член, и

V

ако доходът от земеде 
лието в семейството му не 
възлиза повече от 305,65 ди 
нара месечно по член (това 
е 5 на сто от 6113 динара 
и е взето като среден ме
сечен личен доход в СФРЮ 
за 1979 година (или ако 
някой друг доход по член 
в семейството не възлиза 
повече от 1.833,90 динара) 
това е 30 на суо от сред
ния месечен личен доход в 
СФРЮ за 1979 година).

военно-морско учи 
лицТе — до навършена 21— 
годишна възраст. Ако пък 
се шкожшат на полувисши
те училища — 
шена 23-годишна

до навъР- 
възраст, 

т.е. ако се школуват на ня
кои От факултетите или дру 
го виеше училище — до на
вършена 25-годишна 
раст- В случая се имат на 
предвид преди всичко бра 
тята и с-естрите на войни.

въз-

ка, а не и неговата съпру
га.НЕТРУДОСПОСОБНОСТТА 

Е ЕДНО ОТ УСЛОВИЯТА
Ако подателят на иска не 

прежедевоеменноНетрудоспособни за ра
бота се считат и майките 
(теза ся майката. ехттоута 

де" та и сестрата на войника), 
ако има едно или повече 
деца по-малки от 7 години 
т.е. друг член на семейство
то. който гледа такова де
те ако то няма майка или 
ако неговата майка не жи
вее в съшото домакинство.

е УсПяЛ
да достави тези документи, 
тогава това по служебна ли 
ния поави општинският 
ган по управление за наро
дна отбрана.

За членове на семейство -V-то се считат: съпруга, 
ца (брачни 
осиновени, доведени или за 
варени и деца без родители 
взети под издържка), след 
това родители (баща, май
ка. втори баща, мащеха), 
осиновител, дядо, баба, пра 
дядо, прабаба и братя и се
стри на новобранеца т.е. во 
йника.

Мъжете, членове в семей 
се считат за неспо-

ор
извънорачни.

Партизаните на Раден 1943 г.

Общинският 
управление за народна от 
боана донася решение 
срок от един месец или в

поорган в Югоизточна Сърбия се 
започна с формиране на 
първите партизански отря
ди. В тези краища от на
шата Република бяха създа 
дени първи отряди, след то 
ва свобдна територия в цен
търа на Европа. Неприя
телят често пъти правеше 
опити за овладяване на сво
бодната територия и уни
щожаване на партизанските 
части, но акциите бяха без 
успешни.

В четиригодишната борба 
българският окупатор пре
търпя големи загуби. Тук 
бяха ангажирани големи 
войскови части, които еже
дневно даваха огромни жер
тви в борба срещу партиза 
ните. По този начин на та 
зи част от нашата страна 
дойде до сближение между 
сръбските, македонски, ал 
бански и български парти 
запи. В района на Църна 
трава се създаде база за 
формиране на български 
партизански части, а бое
вете на Тумба. Крива Фея. 
Пуста Река, Висок, говорят 
за това, че свободата дой
де в нашите краища чрез

митинга устроен по този 
случай говори Славолюб Пе 
трович — Гера. секретар 
на ОК на ЮКП за Враня- 
С.ъщият ден бе освободена 
и Бабушница. На 8 септем 
ври беше освободен и Бо 
силеград, Димитровград и 
Пирот. И Босилеград бе ос
вободен след разговори с 
войските на българския 
окупатор. Преговорите се 
проведоха в центъра на гра 
да в къщата на Ангел Бо 
жилов. На преговорите от 

на Окръжния На- 
отбор

в

соок от два месеца ако е 
нужно па се добавят све
дения. Срещу решение с ко 
ето не е тгриет искът, под- 

пряво

ТСТ-.М КОГО СЕ ОТПРАВЯ 
ИСКЪТ? наимаателят

жалба в срок от 15 дни от 
получаването му. По жалба 
та решава републиканският 
т.е. покрайнинският 
компетентен за въпР°си по 
народна отбрана.

ството
собни за работа ако са по- 

от 60, а жените Искът за приемане качест 
единствен хранител 

новобра-

възрастни 
по-възрастни от 55 години. вото на

на семейството,
отправя до общин. 

орган на угтравление- 
народна отбрана след

орган,Ако са здрави и по-млади 
от 60 т.е. 55 години, счи
тат сс за 
Ако са пък болни, с физи 

недо-
тогава по иск на

неиът- 
ския 
то за 
приемане 
отбиване на военната

трудоспособни. страна
родоосвободителен 
присъствуваха МитъР 
сич, Васко Апостолов 

На 8 септември в 13 часа 
частите на Босилеградския 

влезнали в града.

Та-повикателното за Б. Д.дефекти илически
статъци,

си

I*.
ОТРЯД
На митинга в центъра на 
града говорили на населе
нието Васко Апостолов, 
член па Окръжния народно 
освободителен отбор Милач 
ко Константинов.

още по-оргаиизирано да 
се ангажират, а
витира стабилно международ

но положение и роля в меж 
дународиите отношения» 
с това допринася и за съз 
даване на условия за бързо 
и непрекъснато ооществсно 
и икономическо развитие. 
Тя следователно е значите
лен фактор и на нашата въ 
грешна стабилност и зато
ва се ползва от наилпиро- 

подкрепа на трудовите 
от всич

това е га-както и кохезията икост,
стабилността на нашата 
щност, като цяло.

об- иа нашите успехи.рапция
Това е и най-добрият отго. 

, всички онези, които 
маската на лъже-грижа 

Югославия

а

вор на
Стабилността на нашето 

общество, единството на на
рода и крепкостта на наша
та общност допринасят за 
постоянното укрепване на 
международното пол°'*“'"ва
и сигурността на нашата 
страна. Само такава Югосла
вия при ангажирането 
всички самоулравителни
бекти, може да развие 
роко и всестранно м^ждуна
родно сътруднинество и да
б-ьде уважавана и "Рие^л 
като значителен Фал™Р 
международните отношения

под
за съдбата на 
или социализма в нея упра 
жмяват натиск да пи откло- 

от нашия път, да по

В Пирот първи влезнали 
Йовап Цекич, Джока Павло 
вич и Нетко Младеиович.

Цариброд (Димитровград) 
бил освободен в съдейст
вие па части от Царнброд- 
ски партизански отряд и 
Народоосвободителния от
бор па ЛукаБица. На 8 с° 
нтомври сутринта Предраг 
Бошкович — Павле, член 
па Окръжния комитет на 
ЮКП бе дал нареждане на 
група партизани да влезнат 
във връзка с отстъпващите 
български окупационни вой 
ски по направлението Пи
рот — Цариброд. Акцията 
бе успешно изпълнена. В 
следобедните часове заед
но с групата от Лукавица 
полицията бе разоръжена.

пят
пречат на нашето самосю 
ятелио развитие и застра 
шат нашата независимост 
Облягайки се аърху собстве

ката
хора и гражданите, 
ки народи и народности 
нашата страна •..

на организирана партизанска 
борба под ръководството на 
ЮКП.

насу пи сили ,какго и във всич
ки етани на нашата реводю 
ция, нашите трудови хора 
със спокойствие и крепкост 
продължават изграждането 
на социалистическата само 
управителна 
равноправни народи и наро 
диости па Югославия, вели
ко дело и безспорна гаран
ция на нашето по-щастливо 
бъдеще.

ши-
Б. Николов

ство и занапред се намират 
големи задачи, които сигур- 
'и изпълним. общност пас успех ще

имаме ясиа предста 
към

и конкретна
самоуправите/шо 

нашето общс- 
•на те

но
необ понеже

Нашата политика иа 
вързванс е израз на истор 
ческия континуитет на ю 
славската революч^я ^ 
самото битие яаг яИТСЛнатическата самоуправигелпа
Общност на равищфашш на 
родя н нардати. Та.ш п^ 
ли ти ка наи-Д°^Ре 1

което
плат.онова,ва на 

стремим 
форма на 
развитие
ство в изпълняването 
зи задачи трУДовите хора на 
всички народи и народио- 

Югославия са гото-

на на
Из речта в Скупщината 
па СФРЮ, 26 ноември 
1976 г.

стя на
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давя»™ "*\

Стройно отопаноно 

развитие
Тито каза

Правилиа линия по 

националния въпрос
)

цпе;, идните пет годили яа модернизация и 
реконструкции ще бъдатвложеии над 1 милиард ди 
нара

— През изтеклите 36 го- 
и а свободно социали-

\

обекти.
От 900 заети лрез 1974 го- 

— днес броят иа
ОКОЛО 2 000

близкото бъдеще, к'ьм^Дна какво6 ше 
нерацни, ““„^ГКататък. след

^ "ОВСИС геиер=

САМО благодарение своята правил- 
на линия по националния въпрос, ко
ято упорито провеждаше както до вой 
ната. така и но време на войната» след 

упоритата борба против шовиниз
ма и националната ненавист, а за брат 
ст-во и единство на всички югослав 
ски народи — Югославската кому ние 

партия успя да превъзмогне 
отрицателен фактор, успя да спре 

вЗанмно изтребление и

дини
етическо изграждане — 
бушнишка община йалрави 
голяма крачка напред —из 
тъкиа председателят на Оо 
щинската скупщина Стани
мир* Илич, когато го попи
тахме с какви резултати по
срещат празника па освобо
ждението па общината от 
фашистко иго.

Преди освобождението — 
каза Илич — в Бабушниш- 
ка община, и днес

като Лужпица—се 
от екстензивно,

13а. дяна 
тш е иарастна на
души,

В същия период национал 
ният доход на човек от иа 
селението иарастна пет пъ
ти, доходът растеше годиш 
но с 40 процента, а заетост 
та с 20 процента.

В този период на стопан
ски възход сърцевината на 
бабушнишк ото 
представляваха 
промишленост
цехът за производство на 
вътрешни автогуми ТигъР 
(част от заводите „Тигър" 
— Пирот), „Текстилколор”, 
„Балкан" и др.

В съшото време се правят 
усили# и за по-съвременно 

* и по-модерно организиране 
на селскостопанското произ 
водство.

това
как
ше
какво е

тическа
този

пацид.жизненаНие сме младо 
Млади но това, шото едвапотенциални

сега пами- 
сили.по-нататъшното 

раздухване па национална омраза, ус
пя да осуети окупатора с помощта на 
домашните предатели завинаги да раз
едини нашите народи, успя Да осъщес
тви с кръв запечатаното братство, ко- 

днес е един от най-плавните стьл-

нзяии онези стопанствораткойто о,|ха скритл в машше "арода, 
а днес поникват "0№е “"“в* 
Ние гега червим напред и ,,
по-добри отношения,по - -това тря

ж отпоГп,';0 гда--
слаб по ед.ш ден вшпата бдителвое! 

нашето б-ьдощо. Ние не смеем Д 
това да стане, ако сте

химическа
„Лужница",повече

известна 
живееше 
дребно селскостопанско про 
изводство и от печалбар- 
ство. Не С7,щссгвуваха тога 
ва пи условия за някакво 
развитие.

ето
бове на нова Федеративна народна ре
публика Югославия. Това не беше лека 
работа. При това трябваше да се прис
тъпва много 
трябваше много търпение, много само
отверженост и много упоритост иа все
ки боец, докато 
Тъкмо това братство и единство осъ
ществено с толкоз усилия и жертви 
във войната, представлява една от 
най-големите придобивки на 
Народоосвободителна борба.

Нова Югославия е създадена в 
процеса на освободителната борба вър- 
ху развалините на стара Югославия, 
държавният апарат на която се раз
падна щом страната беше окупирана.

. Страшната трагедия, която с окупа
цията и предателството на реакционни
те управляващи клики сполетя наши 
те народи —отвори очите на всички 
патриоти.

към
допуснем 
разбрали...

(Из разговора 
рово, 17 февруари

ЕДИНСТВО НА НАРОДИТЕ

МСтактично, много умело; як11 «ШУМ

па Бос делегация 
1954 год.)това.постигнахме шш

СДРУЖАВАНЕ НА ТРУД И 
с, СРЕДСТВА
I Като една от стопански 
1 най-изостаналите общини в

■ Нишки регион Бабушнишка
■ община днес е на път за 
Я няколко години да догони 
Н по-напредналите.
В — Изход от стопанската 
В изостаналост намираме в
■ сдружаването «а труд и
■ средства със стопански по. 

Ш развитите обшини и регио-
казва Илич. В това

шIV-

Над двадесет години са живеели на- 
д „ри условия па неравен.

години са правени 
обединяват върховете 
създаде единство па паро- 

гшшеше 
югославяните 

единство
дело националният раздор 

все повече растеше именно поради на
ционалното угнетяване и неравнопра- 
вието, поради икономическата експлоа 
тация и т.н.

(Из речта в
на науките и изкуствата,
1948 година)

нашата
шите народи 
ство. над двадесет 
опити да се им,
но не да се 
дите. Над двадесет години се 
в буржоазния печат, че

своето

-

осъществилиса
а на

ниС. Илич
отношение засега имаме до
бри успехи.

Благодарение сдружаване 
то — в Бабушница изникна 
„Бабушница” — ООСТ на 
Лисца" от Севнице в СР 
Словения, „Балкан" се приоб 
щи към „Яастребац" в Ниш, 
а по същия път <5а тръпна
ли И някои други производ 
ствени организации. Без съ 
временна технология, без ка 
дри

(Из статията „В какво е специфич. 
ността на освободителната борба и ре
волюционното преобразовшше на Нова 
Югославия’'; Тито — Реч и статии)

Словенската академия
16 ноември ПЪРВАТА КРАЧКА — 

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА
След изгонването на фа

шистките пълчшца от Луж
ница, в която също даде 
голя-м принос в борбата, за
почна мирно, усилено со
циалистическо изграждане.

— Не беше лесно — казва 
Илич. Опожарена, бедна Лу- 
жница трябваше да се сп_ 
рав# с големи трудности. 
Най-напред се тръгна към 
.масова електрификация. До 
1974 година 
селища в общината доведо
ха ток по домовете си. Ед
новременно с тази акцн#, в 
много селища бяха построе
ни и водопроводи и прове
дени редица други комунал
но-битови акции.

Следваща крачка беше по 
строяването на пътища — 
селски, междуселскн и дру
ги, с които да се подобрят 
съобщенията.

Тези акции бяха проведе
ни с цената на много труд 
и усилия — но благодарение 
порядъчното лужнишко тру 
Долюбие и добра политичес 
ка подготовка — тези акции 
приключиха с успех, 
миналата година приключи 
и най-обемната комунално- 
-оитова акция — седемгоди
шното местно самооблагане 
за изграждане и

ОВЛАДЯВАНЕ С ДОХОДА
ДАДОХМЕ ВСИЧКИ ПРАВА НА 

НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА „Овладяването на работниците
доход значи, че и отдел я- 

от дохода за задоволява- 
общи потреби тряб- 

техен контрол. Исти-

с
целокупния 
нето на част 
не на съвместни и

Не искам тук да споменавам ка
кви трябва да бъдат обществените от
ношения изобщо, тоест, че държавата 
се изгражда върху социалистически 
принципи. Но за да може тази държа 
ва да се изгради като една здрава об
щност в нея трябваше да се разреши 
най-напред онова, което още в стара 
Югославия беше актуално, което я от
слабваше и разяждаше отвътре, ,а това 
е националният въпрос. Ние национал 
ния
още през Народоосвободителната бор
ба, възпитавайки народа, .че Югосла
вия с съставена от повече нации, от 
повече народи, които са сродни, но с 
векове са живеели при различни об
стоятелства 
Запада други под влияние на Изтока 

но че тези нации 
трябва да бъдат равноправни, че тряб
ва да управляват сами със себе си, 
че трябва и на сърбите и на хърва
тите, и на македонците, и на черногор
ците, и на словенците да се дадат 
пълни национални права. Сред 
нации ние дадохме и на националните 
.малцинства всички права, 
циалистически придобивки, 
воювахме в миналата война. Това са 
тези елементи, които 
можносу след свършването на вели
ката освободителна борба да може тъй 
успешно да преминем към лекуване 
раните,, които ни нанесе миналата вой
на.

(Из речта, произнесена в Славонски 
брод по повод 
основаването на Шести славонски кор 
пус, 17 май 1953)

ва да става под 
на с Конституцията са дадени лълно-

обществено-политическите трудно може да се 
отговори на всички изисква
ния. А тези изисквания 
не можем да 
сами, а само сдружени с 
по-големи, по развити орга
низации на сдружения труд.

мощия на 
общности да могат д а утвърждават 

отделяне иа сРеДства за ние 
изпълнявамеразмерите за 

съвместни и общи потреби. Но при ус
ловие това да не доведе под въпрос 
ролята на сдружения труд като осно
вен носител на разширеното 
изводство. Обаче това условие не се 
респектира достатъчно и стопанството 
се обременява с разни даркдия извън 
Утвърдените с Конституцията граници. 
Занапред ще трябва строго да водим 
сметка за това и личното и общото по
требление да останат в границите на 
пашите възможности, да не стават за 
сметка на възпроизводствената способ
ност на стопанството. Тази задача до
толкова по-лесно ще разрешаваме, до. 
колкото увеличението на дохода пове
че се основава върху повишението на

всичките 53

Възлро.
въпрос правилно разрешихме

ПЕРСПЕКТИВИ
— В предстоящия средно- 

срочен план също имаме 
'амбициозни планове. Преди 
всичко да завършим започ
натите обекти като хотел.ре 
сторанта със 108 легла в 
Звонска баня, да 
жим с

едни под влияние >на

и така нататък, продъл- 
реконструкцията и 

модернизацията на метало
обработващото предприятие 
„Балкан” във В. Бенинци; 
предвидени сапроизводителността на труда.

■ (Из доклада пред Единадесетия 
конгрес на СЮК)

разширения 
и модернизация и на „Тек- 
стилколор", който да увели 
чи производството си с око- 

_ процента, разширение 
на „Тигър", който да про
извежда двойно повече 
тотуми и така нататък.

Общо взето, :— 
нщте пет години планираме 
Да реализираме 
вложения от над 1 милиард 
динара — сподели Илич.

ба да 
белязаните 
черта С. Илич — 
ще. е необходимо

тия
Така

всички сОт 
които , из- ло 70ПРИЯТЕЛИ И ВРАГОВЕ

ни дадоха въз. Нашата страна затуй така решите
лно се определи за политиката на не. 
обвързване и активна коегзистеиция, 
която последователно провежда, въпре
ки множеството затруднени# и изкуг 
шения, с които много пъти през изте
клите години, се срещаше. Тази поли
тика ни обезпечи много приятели и 
симпатии в света, но тя има и врагове, 
на които тъкмо независима, самоупра- 
вителна социалистическа 
им е като трън в очите. Те с всички 
средства се опитват да ни навредят да , 

създават неприятности, да отслабят 
престижа, с който се ползваме в света. 

(Из речта пред Общия събор на 
към Федерацията, 23 април 1973 година).

ав-модерниза. 
ция на пътища, през който 
са построени или модерни-. 
зирани над 90 километра пъ 
тища. През настоящата 
дина въведохме ново, петго
дишно местно самооблагане 
за строеж на пътища и из
граждане на училищни сгра 
Ди — каза Илич.

през следва
на

капитало-ГО-

десетгодишнината от се осъществят на- 
задачи под-

занапред 
още по- 

пълно единодействие навеи 
чки субекти. Засега

ЮгославияСАМОУПРАВИТЕЛНАТА СИСТЕМА 
ЦИМЕНТИРА НАЦИОНАЛНИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ
ТОДЕМ Л СТОПАНСКИ 

— Изтеклите 36 
са години на

съще
ствуват необходимите пред
поставки за осъществяване 
на заплануваните програми 

каза между другото пред 
седателдт на Общинската 
скупщина в Бабушница Ста
нимир Илич. М. А.

ни години

години в общината са 
построени редица

В историята винаги е било най-ло, 
шо, когато хората са гледали само

Десетина

стопански
СТРАНИЦА 4
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ПО СРЕДНОСРОЧНОТО СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ«ш м кит
В определянето

ПО ПОВОД 5 СЕПТЕМВРИ— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕ 
НИЕТО НА СУРДУЛИЦА

ПРЕДАВАНЕ НА УПОТРЕБА 

РЕД1ЦА ОБЕКТИна насоките
да участвуват трудещите 
седател на ОС

на следваЩОто 
гражданите

ка община
—СР^т^«°ЧНО раз-витие дейно трябва 

ъкна инж. Йован Петрович, пред
се и

в ^УРДулиш

— На 5 септември ще се състои тържествено заседа 
ние на Общинската скупщина и изпълнителите тела на 

обществено-политическите организации, на което ще 
се изнесе доклад за 36-годишнината на освобождение 
то от фашизма.

НАКРАЯ сме на
срочния период (1976-^-19801 
а наскоро трябва да се прш 

н2виДт план (1981— 
а Сурдулишка 

щина са създадени 
материални основи 
сително Ускорено 
ческо

обосновават 
то на селското 
(предвижда 
на десет 
и 20

върху развитие- фонд за насърчение 
достатъчно развитите ра
йони и Общинския фонд 
за дефицитни кадри.

Понеже 
надлежи 
ските
чки възможности за 
тието на животновъдството 
да се ползуват докрай, а 
както подчерта Й. Петро. 
вич. в тази насока ще се 
реализират и няколко прог
рама от проекта .Морава 
Н”, който ще се финансира 
от Международната банка и 
други източници.

на не-стопанство 
се изграждане 

мини-кравеферми 
мими-овцеферми 

на собственост. Същ0 
се ползват всички 
суровини:

об-
ДОбри 

за отно 
икономи. 

развитие. Премахвай 
ки общинските 
целокупното

част общината при_ 
към полу-планин- 

райони, следва вси 
разви

стен водопровод, водоснаб 
дяващ града. По повод 5 
септември бяха открити и по 
мещенията на „Югобанка"— 
делова единица в 'Оурдули- 
ца, както и новопостроена 
жилищна сграда с 38 апар
тамента.

По случай Деня на осво 
бождението на 5 септември 
се провежда тържествено 
заседание на Общинската 
скупщина и изпълнителните 
тела и обществено-полити
ческите организации, на 
което доклад за 36-тодиш- 
нината изнесе ВИДОСАВ 
ДИМИТРИБВИЧ, 
седател на ОС. Също така 
са приети решения за при 
съждане на ..Пеуосептем- 
врийски награди, публични 
признания и похвали" на 
заслужени трудови органи 
зации, местни общности и 
работници и граждани.

Белградската филхармо
ния с дирегент Ангел Шу 
рев изпълни Поетично-музи 
кален рецитал „НА ТИТО”, 
а самодейците се приобщи 
ха с подбрана програма под 
название ..Самодейците на 
своя град”, 
жествени програми

ДЕНЯТ НА освобождение 
то на Сурдулишка община 
от фашизма — 5 септември, 
трудещите се и граждани 
те посрещат с редица тРУДО 
ви победи. Оттук чествува- 
нето на 36-годишнината на 
освобождението на Сурдули 
шка община ще има осо 
бено тържествен и делови 
характер. Ще бъдат преда
дени на употреба редица 
обекти.

Безспорно- най-крупният 
обект представлява фабри
ката за дървени масиви, чи 
ято дъскорезница започна 
производство на 1 април, 
т.г. За строежа на този 
обект са изразходваш над 
35 милиона динара капита
ловложения. Шестдесет но 
ви работника са приети на 
работа.

На 1 септември в Мачка- 
тица е открит паметник— 
бюст на народния герой 
Пера Мачкатовац. На съ
шия ден е предаден на упо 
треба пътят Мачкатица — 
Лескова бара.

За празника са предадени 
и три ученически стола — 
Биновце, Сувойница и Ма_ 
сурица, както и низкораз- 
пределителна токова мрежа 
в Биновце. В Сурдулица са 
асфалтирани улиците „Юго
славска” и .Братство и един 
ство", а съшо така е преда
ден на употреба и околовръ

ще
местни 

залежи, 
плодове 

за отк-

минни 
неметали, горски 
лековити растения, 
риване на преработвателни 
цехове по районните

„бариери", 
стопанство 

Успя да влезе в ио-крупни 
стопански обединения: Ц^п 
вена застава" от Крагуевац, 
„Галеника от Белград АТГ1 
„Единство" от Враня. През 
този период свои цехове от 
криха Модна

цент
рове, в това число и в Кли 
сУра, и Божица.

Развитието 
кото стопанство, 
лова и риболова

на туристичес
ка кто и на 

следва да.. конфекция
„Ниш . ;ДСощана" от Вран^, „
„Балкан ’ от Лесковац. Съз. ш.
дадени са реални 
тавки и останалите 
зации, на първо 
,Мачкатица" 
по-големи

предпос- 
органи- 
иМясто. 

да влезат в 
стопански обеди-

подпред.

нения.
От друга страна високи 

са постиженията в инфра
структурата: 
асфалтови

изградени са 
пътища до по- 

електри-големите селища, 
фикацията е поприключила, 
водоснабдяването е значите 
лно подобрено, а ето и Сур
дулица получава хубава пи 
тейна вода. В здравеопазва 
нето, учебното дело, социал Култчфно.худо 

бяханата защита, какуо и в ту 
ризма, се постигат забеле
жителни резултати.

В общи черти, с тези ду 
ми председателят 
инж. Йован Петрович оце
ни развитието на Сурдулиш 
ка община през изтеклия 
период. При това подчерта 
сравнително добрите начал
ни резултати в провежда
нето на общата стабилиза
ционна програма. На въп-

изпт-лнени и в дрVги места 
в общината трудови 
низации и л/чилиттта. Изпъл 
йена е богата спортна прог 
рама.

орга

ОСна Ст. Н.
Инж. Й. Петрович

Съюзът на комунистите и БАБУШНИЦА ПОСРЕЩА ПРАЗНИКА НА СВОБОДА
останалите обществено-по «рд *,
литически сили до края на 
текущата година трябва да 
разгърнат оживена дейност 
в планирането да се вклю
чат всички субективни с1*- 
ли, трудещи се и гражда 
ните, защото от нея 
ще зависи и степента 
реализация на новия средно 
срочен план.

В заключение Й. Петро- нически
вич изтъкна, че организаци край посрещат с
ите на сдружения труд трудови успехи,
имат отговорната задача но рието на празника

планове да съобразят тември около Ю часа, ще 
условия бъде предаден на употреба

стабилиза- участъкът °т пътя Пресека
действителните въз Звонци. Сетне в центъра на 

село Звонци по тържествен 
начин ще бъде открита 

Ст. Н. ва училищна сграда. По то-

допринесат за ускорено сто 
панско развитие на полу
планинските райони 
са обект на интерес в ця
лото общество. По този 
чин трябва да се пресече 
пътят на миграцията и обе 
злюдяването на цели райо
ни. което бе практика досе

които с голей трудови побелина

зи повод ще бъде изпълне
на и подбрана културно_за 
бавна програма, в която ще 
участвуват
жест вените 
града—побратим на Бабуш 
•ница Оджаци във Войводи- 
■на и
ното дружество 
от Бабушница.

На 6 септември в Бабуш 
ница ще бъде предаден на 
употреба и нов 
дом, който ще носи името 
на д-р Йован Ристич, извее 
тен лекар от този край-

На 6 септември ще се 
проведе 
сия на 
щинската

ТРИДЕСЕТ и шестгоди- 
сетне шнината от освобождение- 

на то на Бабушнишка община 
от фашизма гражданите и 
трудещите се от този въста 

и свободолюбив 
големи 

В навече- 
— 5 сеп

роса в кои насоки ще се
развива общината през сре га. 

план
културно-худо- 
дружества отнеобходимостта иОттук

да се изграждат съвременни 
обекти:

(1981—дносрочнид 
1985). Й. Петрович преди инфраструктурни
всичко напомни, че средно асфалтови пътища,

план и програма трификация, водоснабдява
не и пр. Разбира се. за да 
се осъществи това са необ 
ходими кадри, а общината 
понастоящем

115 студенти на полувисши 
висшите учебни 

дения- За стимулиране на 
кадрите се ползуват и сред 

на Републиканския

елек. културно.художестве
„Младост”срочният 

следва да стане всеобщ ин 
терес и грижа на трудещи

вите
със съвременните 
на стопанисване, 
цията,
можности, материални, тех
нически и суровинни ресур

те се и гражданите, за да 
бъде напълно съобразен с 

възможнос

стилендира здравен
заве-те идействителните но

си.ти.
Естествено, изтъкна Пет- 

усло- 
на ка

се-ствата тържествена 
трите съвета на Об 

скупщина,
която председателят на ОС 
СТАНИМИР ИЛИЧ ще из 
несе доклад за 36-годишно 
то свободно социалистическо 

на Бабушнишка

рович, занапред при 
вия на съкращаване 
питаловложенията, за да на 

Сурдулица изостава- 
трябва

на

пусне 
щит е общини ще 
главно да разчита 
зуване на

Б. НИКОЛОВКарикатУРана пол- 
собствени сурови

развитие 
община. По този повод след 
това ще бъдат предадени и 
Септемврийските 
за най-големн постижения 
на отделни лица и трудови 

изтеклата

(наградини. са реали- 
капи-

Приблизително 
зирани заплануваните

то. Остава да се 
още: фабрика за 

торф на

колективи през 
година.

След 
сия на 
шина ще бъде изпълнена 
подбрана културно-художе
ствена програма.

Училище тържествената се 
Общинската скуп-иавпостроят 

преработ- 
Власииа, ка 

преработка ва 
и цех за

картофи. су
И зелен- 

Сле-

ка на
Кто и цех а а 
лековити 
преработка на

за овощияпроизведения.

период тн®

По случай празника 
освобождението от фашиз
ма ше бъдат положени вей 

иа паметите—костница 
та на падналите бойци в Ба 
бушшща.

на
билки

ЦИшилия 
чукови 
два 
дри.

БЕЗ ДУМИ

М. А.
яйца,

следващия СТРАНИЦА *
1980СЕПТЕМВРИ
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СЪБИТИЯТА ОКОЛО НЕГО

самоуправлениеотонанотво • нроизводвт
ДИМИТРОВГРАД: СНАБДЯВАНЕТО ИБЛБУШИИЦА

„ДЕФИЦИТНА“ СТОКА ЩЕ 

ИМА В ИЗОБИЛИЕ
Снабдяването е добро

пият оперативен щаб 
снабдяване съгласува дейно
стта си със снабдителните 
организации, като се води 
сметка да се избегне преко
мерното натрупване на за
паси с някои от дефицитни 
те стоки.

Засега в Бабушница не ще 
се правят списъци по улици 
и райони, докато на село 
е оставено сами този въпрос 
да уредят местните общно
сти.

ноЩе се направи всичко не
обходимо за да не се стигне 
до нежелателни явления в 
снабдяването с някои дефи
цитни стоки като олио, прах 
за пране, строителен мдтерн 
ал и др. Това е основното 
заключение, прието на неот
давна проведеното съвмест
но заседание на Изпълнител 
ния съвет на Общинската 
скупщина, представтителн на

V обществено-политическите о- 
рганнзащш. Съвета на пот
ребителите и представители

V на снабдителните организа- 
,ции. Както изтъкна Новнца
ТОДОРОВ НЧ, председател на 
Общинския съвет на синди
катите в Ьабушнншка общи 
на, и оперативния комитет 
•по снабдяване предприети са 
необходимите мероприятия 
за оъсеществяванс на мерки
те и акциите на Скупщина- 
та на Социалистическа репу
блика Сърбия във връзка 
със снабдяването.

Снабдяването в Бабушниш 
ка о *а:ина е на задоволява
що равнище. Опашки пред. 
магазините няма. Създаде-

СНАБДЯВАНЕТО през последно време бе една от иад-а*«У^ тшп 
в нашито средства за масова информация, и то нс йг ^ ~ е апели, и 
га да кажем, че въпреки обективното информира.‘е безброигагг 
всички убождения, че стока има, психологията на нашия човек труд! 
променяше, а още по. трудно се разбираше.

ло, тройно..." и не само 
това, търговците (не всич- 
ки) често Г1ЪТИ криеха „де
фицитната" стока, така 
митничарите трудно 
могли да я намерят, 
моли инспекцията, която на 
истина действуваше с всич
ки сили.

Занапред ще се наслоява 
точно и навреме да се утвъ
рждавах размерите па необ
ходимите стоки, като се по
ложат грижи за навременна 
та им доставка по магази
ните в общината.

Одобрена е нова цена па 
телешкото. Телешко с кос
ти, което занапред ще се 
продава по 120 динара кило
грам, а телешко месо без 
кости — по 156 динара кг, 
а юпешкото си остава по 
досегашната цена като Общ 
ниската скупщина ще рег
ресира с 5 динара кг. юиеш 
кото месо.

Пак с цел да сс въведе 
ред, премахнат опашките и 
всеки гражданин да бъД- 
доволен ,бяха направи спи
съци, по всички местни об
щности, И така, според спо 
менатия списък, на 
член от семейството за 
един месец се полагаше по 
1 л. олио, 1 кг.
100 гр. — кафе и но 1 кг. 
прах за пране.

ЖИЛИЩА ПРЕВЪРНАТИ 
В СКЛАДОВЕ

че и 
бихаЕдва ли някой в Дими

тровград, и не само в Ди
митровград .може да обя
сни обстоятелството, че на 
пример през първите 6 ме
сеца димитровградчани са 
купили повече количество 
захар огколкото през 12-те 
месеци през изминалата го-

а ка-
всеки

захар,
Както бяхме осведомени, 

предимно чрез ССТН, ще б-ь 
дат предприети всички иеоб 
ходими мерки за да се въве 
де ред в снабдяването, а 
всички онези, които кварти 
рите си превъРшат в скла
дове и едновременно с нея 
правят черна борса ще бъ
дат най-строго наказвани.

МА.

ПОЛУГОДИШНА РАВНОСМЕТКА НА СУРДУЛИШКОТО 
СТОПАНСТВО

ЕДНАКВО ЩЕ СНАБДЯВА 
И „ТРГОПООП”
И „АНГРОПРОМЕТ”Динамично развитие В цялата тази „история" 
през изминалите няколко ме 
сеца, хората негодуваха и с 
право бяха недоволни от 
снабдяването, което им пре
длагаше „Ангропромет" от 
Пирот. За какво се касае?

Известно е, че Димитров
град снабдяват две органи
зации (имаме предвид със 
стоки, които липсваха), от 
която едната е от Пирот 
(„Ангропромет”), а другата 
От Димитровград (.Дърто- 
кооп"). Известно е 
че по-добре бяха снабдява- 

„Търго- 
отколкото магазини

те на „Ангропромет", 
довеждаше до неравноправ
но положение към онези, ко 
ито купуват в
на „Търгокооп" ...

Мерките на стопанската 
стабилизация, приети в на
чалото на годината, оказаха 
благоприятно въздействие 
върху стопанисването на 
организациите на сдружения 
труд в Сурдулшнка община. 
Значителен брой трудови 
организации осъществиха по- 
голям физически обем на 
производството, 
на продукцията, 
услугите. В последствие на 
това, както и на чувствител 
ното покачване на цените, 
стопанството забележи дина 
мично развитие.

Общият доход на столан 
ските организации през пър 
вото полугодие на текуща
та година е по-голям с 41,6 
доходът с 55,3 а чистият до 
ход с 56 на сто. Общите 
разходи на стопанисване 
■под влияние на предприети 
те мерки по икономии са по 
казали по-бавен растеж от 
общия доход, което обуе 
лови доходът да расте по. 
бързо от общия приход с 
13,7 пункта.

Физическият обем на про 
изводството е увеличен при 
Власинските водоцентрали с 
62,5 на сто, - а те участвуват 
в дохода на стопанството на 
общината приблизително с 
една трета. Оттук сравни 
телно добрите стопански ре 
зултати през първото полу. 
годие. По-голям физически 
обем на производството бе 
лежат още ООСТ на фабри 
ката за химическа промиш 
леност „Галеника" с 28,5 
и ООСТ „5 септември" на 
автомобилните заводи ,.ЦъР 
вена застава" с 24 на сто. 
в сравнение със същия пе 
Риод на миналата година.

Степента на икономичност 
е по-добра с 3,3 на сто, тъй 
като изразходваните средст 
ва бележат по-бавен ръст 
от ръста на общия доход със 
7,2 на сто.

Разпределението на дохо
да също бележи положи 
телни тенденции: значител 
но по-голям ръст бележат 
средствата за акумулация и 
резерви (индекс 378,6), а по. 
бавен средствата за лично 
и общо потребление (ин
декс 128,). По-бавният растеж 
на тези средства показва, че 
в областта на разпределени 
ето повечето трудови орга 
низации спазват обществено 
договорената политика в раз 
пределението.

дина. Едва ли някой може 
да разбере нашите гражда
ни, които за само един ме
сец тази година са кугшлн 
повече количество прах 
пране отколкото за 6 месе
ца през изминалата година. 
Да не говорим за кафето, 
олиото..,.

Но за да не 
недоразумение да 
по ред:

Разбира се, че всеки 
жданин знаеше 
кой магазин се 
тъй като в съответния ма
газин
тветния списък.

пласмент 
стоките и

гра- 
къде и в 
снабдява.

и товаза съществуваше и съ°
ни магазините на 
кооп".Участието на средствата 

за развитие и резерви в раз 
пределението на чистия до 
ход е увеличено с 16,2 лунк 
та по отношение на същия 
период на миналата година.

което„ТЪРГОВСКА
ПСИХОЛОГИЯ"се стигне до 

тръгнем магазинитеРазбира се, че през цяло
то време, докато траеше тръ 
говската треска ,Изпълнител 
ният съвет бе активен, така 
че през средата на август 
(11 август) отново бе обсъ
ждан въпроса свързан със 
снабдяването, а

Както във всички градове 
и села, така и в Димитров
град, се почувствува недо
стигът на някои стоки. При 
чините са известните по-мал 
ко количество стока бс пре 
дложеиа на пазара отколко 
то тя се търсеше. Именно 
това обстоятелство бе „до
статъчно силен аларм" гра 
жданите да започнат да ку 
пуват огромни 
за момента дефицитната сто 
ка. Естествено, че обществе 
но-политическите 
ции и другите, които можа 
ха„ п°могнат „тревожна
та" обстановка, не

Разбира се, проявени са 
и известни слабости. Не на
пълно е осъществен физи 
ческият обем на про извод 
ството — при „Мачканица" 
е намален с 12.5 
„Варденик" с 63,4

По думите на Иван Ден. 
чев. и този проблем 
шен и ето до какво 
га в момента:

е ре- 
се сти- 

мнозинанакариера 
на сто.

_ СЪЩОТО
заседание ояха утвърдени и 
някои по-конкретни 
като:

хора, които според все още
съществуващите 
трябва да

списъцимерки
компенсация за месо

то, начин на снабдяване с 
олио .захар, кафе и прах за 
пране.

Реалните лични доходи са 
намалени с около 4 на сто, 
въпреки че личните доходи 
са увеличени общо с 22,1 
на сто, но жизнените раз 
ходи са увеличени с 26,4 на 
сто.

купуват опреде
лената стока, сега се отказ- 

от нея?! Въпроса 
лага сам до себе си. Защо? 
— Много

ватколичества се на-

Както просто, защото по 
тази стока я 

тези хора се 
така че сега 

от кол-

ни осведоми пред
седателят на Изпълнителния
съвет при общинската скуп 
щина в Димитровград, дру
гарят Иван Денчев, такава 
обстановка не беше необхо
дима. Създадоха я самите 
търговци, които изкуствено 
я провъзгласяваха за , кри
тична", а с цел хората 
купуват стока колкото

орган иза-
време когато
„НЯМАШЕ",
зареждаха,Тук следва да се отбеле 

жи, че и износът при някои 
организации намалява, вмес 
то да се увеличи, което Съ 
що неблагоприятно се отра 
зява върху общото стопани 
сване на организациите на 
сдружения труд.

стояха
със скръстени ръце, а на
против. имат далеч повече 

кото им е нужна.
_Изпълнителнят съвет при 
Общинската скупщина в Ди 
митровград, заедно с всички 
обществено-политически ор 
ганиззции (преди всичко със 
ССТН) В общината, пред- 
прие всичко възможно да 
се въведе ред в снабдяване 
то, като по този начин се 
премахнат опашките, които 
гражданите правеха пред 
входовете на магазините, в 
които се продаваше кафето, 
олиото, захарта.1

Необясними 
стъпки на

са някои ло- 
нашия гражда- 

че всичко
да

в^\~вНц“5
жава всяка критика, 
иначе да си обясним ~ 
те на някои несъвестни тъп 
говци, които често ьр
вореха: „Купувайте, купувай 
те колкото можете

нин, но добре
През отчетния период 

загуби са направили Ветери 
парната станция и ООСТ го 
стшшичарство 
Здравеопазването

има свой край добре че и 
това свърши. И на края да 
добавим, че в най-скоро вре 
ме в Димитровград ше бъ
дат

Как
думи-

„Власина”.
също °т 

чита загуба,, и то ООСТ Бол 
нично-диспансерската

Пъти го- махнати споменатите 
което ще рече, 

стока ще я
списъци, 
че споменатата 
има в изобиле.

служба. повече,
защото сме 
наскоро ще поскъпне двой

осведомени, чеСт. Н.
Т. Петров

СТРАНИЦА 6
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НАШИ СЕЛА — ВРАНКОВЦИ

ПРОБЛЕМИТЕ ПВМЕ6Т10 

ДА СЕ РАЗРЕШАВАТ
ГОДИНИ в сравнение 

с миналите години, житата 
Босилеградско 

късно, за което 
беше

казва услуги, обработването 
е на класичен начин, оре се 
с волове и плуг, жъне се 
със сърп, а в последно вре
ме вследствие на недостиг 
на работна ръка и с коса, 
а всичко това се отразява 
на добивите.

Вършитбата съш° така се 
провежда по стар начин за- 
щото хората все още вър
шат с коне или говеда, а 
всичко това намалява при
носите.

носът реколтата в сравнение 
с предишните години е мно
го по-слаб. Сега жътвата в 
планинските села е в пъл
ен разгар,^ но и тук не са 
доволни ог приноса.

Причина за слабия при
нос на житата са природни 
те условия: градушката 
сушата взеха своето — каз
ват земеделците, но има и 
другипри чини: ООСТ „Нап
редък” не прилага дгротехни 
чески мерки не обезпечава 
ги с изкуствени торове няма 
вършачка с която да им о-

в съзряха по- 
причината 

Дъждовното време 
през пролетта.

Както и по-рано и тази го 
дина Жътвата най-напред за
почна в ниските села: Бран- 
ковци, Рибарци Ресен, Мле. 
коминци и други, а първи
те снопи паднаха с ечемика, 
след това ръжта и останали-

ждавите „ гра- .' ^ ШИйШМр»
в село Бранковци ПОЧТИ е завършена, но при-

предстюят много неразреше. , . ,
ни комунално-битови проб- : ' V V'*-’-- 
леми. За разрешаването им ,> 
са нужни значителни мате- Л-Л * УЯВнЦКж 
риални средства, с които , 
местната общност, засега не Й&Йй®! 
разполага. Макар че селото -у
ооещава много,
на самото шосе Рибарци _
Бистър и е едно от най-низ
ките села в общината, 
пак е необходима съвместна 
акция от общественололити " ЙЙ 
ческите сили в местна общ- ,>г!.х
ност и общината, отделно ^ : лД
материална помощ от стра- •' "Ь*"
на на Общинската скупщи-

Селото, останало 
да разрешава 
димата

без млади хора
комунално-битовите

помощ от общината 
лекчи селския бит.

не е в състояние 
проблеми, а необхо- 

която може да об-

и
е тази.

Пред трудещите села
М. Янев

ДРУГОТО ЛИЦЕ НА ВЪПРОСА „ЗАЩО НАМАЛЯВА ОВЦЕВЪДНИЯТ ФОНД” 
В ЕОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

НЯМ» ОВЧАРИ, НО НЯМА НИ 

ОРГАНИЗИРАНОСТ
?✓'намира се

все
като няма овчари, и намалява броя на 
овцете, богатите с хубава планинска 
трева пасбища остават неиползувани. 
Естествено е, че рязкото намаляване 
на овцевъдния фонд. и неизползувани
те пасбища търсят решение. Това още 
повече ако се има предвид днешната 
борба за храна и обезпечаването на 
условия за създаването й.

Имайки предвид всички обстоятел
ства по този въпрос, не остава нищо 
друго, но развитието на овцевъдството 
да поеме обществения сектор. Тоя се
ктор има пасбища, кланица... ^Но и 
без тези предимства той трябва да 
има носеща задача. Наистина в изгра
ждането на овцеферми ще има труд
ности. Не могат да се пренебрегнат и 
останалите трудности в тази отговор
на задача, но трябва да се повдигне 
инициатива. .Докато не е късно, дока- 
то не бъде под въпрос работата в кла
ницата, докато не се използуват усло
вията и възможностите...

Перспективата на Босилеградска об
щина е в развитието на животновъд
ството, но от година в година живот
новъдният фонд рязко намалява. Въ
преки, че в различните общински до
кументи тоя въпрос заема значително 
мдсто, все още не се дава отговор на 
въпроса до кога все не е Късно да се 
раздвижат инициативи, а да не се прев- 
зимат конкретни решения. А за нама
ляване на овцевъдния фонд има по. 
вече причини.

До преди десетина години, когато 
миграцията на населението не беше из 
разителна и когато наталитетът беше 
много по-голям, овцевъдният фонд бе
ше на завидно равнище. Ведно той 
беше главен отрасъл и източник на до
ход на селскостопанските производите
ли. Но сега това е само спомен на ми
налото. Жизнените условия са взели 
свО|я подарък — младите не се задър
жат на село, а старческите домакин
ства едва ли успяват да отглеждат 
средно по десетина овце.

Селскостопанските производители из
тъкват, че е много по-лесно да се на
мери цяр за някоя по-сериозна болест, 
отколкото да се намери овчар. И до-

х*’

•г ’ . ^

на. Лщ. Иванов
— Имаме добри възможно 

сти за развитие на животно 
въдството, но те все още не 
са напълно използвани. Засе
га брояг на овцете намаля
ва, а на рогатия добитък се 
увеличава. Всяко домакин
ство отглежда средно, по 2 
до 3 крави, но има възмож
ност за отглеждане на пове
че. Вероятно броят на до
битъка би се увеличил ако 
ООСТ „Напредък” от Боси
леград цялостно изпълнява 
своята длъжност към селс
костопанските произволите 
ли. Тя не е готова да ни по
мага, не е заинтересована за 
сдружаване, а от нас търси 
готови произведения. Затова 
и нямаме никаква сигур 
ност — казва Любомир Ива 

в Съвета на

Вцс1нтвт| е
В ЖМВОТНВВЪДБТ-
вотв

Бранковци се намира на 
16 километра от Босилеград 
В него има 8 махали и око 
ло 60 домакинства, занима 
валци се предимно със селс 
костопанско 
Но макар че животновъдст 
вото и земеделието са глав 
ен поминък на населението, 
в селото не съшествува ну
жната трудоспособна ръка. 
Младите в последно време 
напускат селото, 
по-добъР живот във вътреш 
ността на страната.

производство
по-широката об-Сигурно е, че и 

щност ще даде своя пълна помощ и
подкрепа.

Ив. Андонов

ООСТ „СТОЧАР” ОТ ДИМИТРОВГРАД В БОРБАТА ЗА СЪВРЕМЕННО ПРОИЗВОД 
СТВОтърсейки нов, делегат 

местните общности в Общин И УСПЕШНО СТОПАНИСВАНЕ
ската скупщина. Нужна е модернизация

Овцефермата в Бачевско 
поле край Димитровград, ка 
кто вече казахме, е една от 
най-съзременните ферми от 
този вид в страната, а от 
неотдавна и единствената ов 
цефер.ма, която притежава 
машини за автоматично мъл 
зене на овце. Именно, гр^па 
техници от фирмата „Лорен 
Котибър" от Френския град 
Бар ле Дук през юли успе
шно монтираха две машини 
за автомотично Мълзене на 
овце.

Монтираните машини пред 
ставляват, популярно каза
но, „въртележки”, с 56 ка
бини (таканаречени, боксо
ве”). в които влизат овце
те. Машините работят ро
тационно, а скоростта на 
движението относно на мъл 
зелето може да се регули
ра според млеконадоя- Бро
ят на измълзените овце е 
500—550 в час. Целокупната 
работа на машините, от мъл 
зенето па все до транспорта 
на млякото, е автоматична. 
Млякото чрез специални тъ,р 
би отива до ваните, в кои
то се събира, без да има 
допир с въздуха .което ще 
рече, че млякото е хермети 
чески затворено.

Ввмче от въпросите търсят 

отговор
Основната органи зация на сдружения труд 

„Сточар” от Димитровград през последните години 
полага големи усилия за изграждане на обекти 
от значение за съвременното производство и за 
нуждите на нейните организации: „Нишава” — 
за селскостопанско производство, „Кооперант” — 
за сътрудничество с частни селскостопански про
изводители в общината и „Търгокооп” за тър
говия-

до общинския булдозер не
могат и да дойдат.Селото се нуждае от ня- 

най-неоохо- 
на нов 

минават
колко моста, но 
димо е изграждането 
мост през който 
учениците.

Макар че бранковчани
похвалят с хуба-

МО- за — складът за промишле- 
,пи стоки. Стойността на то
зи обект възлиза на 7 ми
лиона динара ,а изгражда
нето му трябва да започне 
в най-къс срок. Средствата 
за построяване на обектите 
е обезпечил Републикански
ят фонд за подтик разви
тието на недостатъчно раз
витите общини и райони и 
чрез кредити, одобрени от 
Белградска банка — Основ
на банка Пирот.

казанотоВ подкрепа па
посочим някои от обек

тите, които вече са изгра
дени или пък в момента се 
строят. Построена е 
ферма с 5 хиляди 
Бачевско поле, която е ед- 

пай-модерните ферми

гат Да се
питейна вода по домогете 

кооперативния дом, 
1949. го

щева
си и с
построен още през 
дина, те са тревожни
чуждите неотговорност-и — в
селския магазин снабдявалс- 

задоволява нуждите,

— Местната общност са
мостоятелно не е в съст°я- 

построи. Няколко 
от об

овце-на
овце вние да го

П_ ТИ тъРсихме помощ

но из
па от
ог този вид в страната, хла 
дилпик за дозряваме па мле 
чии продукти в разсадника 
край село Желюша, а попа 
стоящсм сс строи склад за 
дозряваме па царевица, пше 
цица и други земеделски 
култури. С-|,що така край 
споменатия 
строи и склад за изкустве
ни торове,, промишлени сто
ки, строителен материал и

а кооперативният дом, вслед
отвие небрежността иа ООСI
, Слога" и „Напредък , 
то разполагат със сградата, 

на година се раз-

за тази
500 хиляди динара, 
граждането му до Ден Д” 
швн не започна. Компетент 

винаги о-
изграждането
остават само

казва

кон

ните от общината 
бещават, че 
ще отпочне, но 
празни обещалия
Милан Божилов.

от година
валя.

С изграждането на посоче 
и ите обекти, „Сточар” ще 
получи склад ,съобразен с 
изискванията на съвременна 
та технология- По този на
чин ще се намалят досегаш 
и ите транспортни разходи, 
понеже тези продукти и сто 
ки досега се съхраняваха в 
частни къщи, кооперативни 
домове и другаде, което е 
не само нехигиенично, но и 
доста скъпо, имайки пред 
вид наема, който с плащан.

В последно време пред на
селението от Бранковци е и 
акцията по електрифицира
те на селото. За същата се 

ршат подготовки, но бран
ковчани считат, че без гю-

хладилмик ес

изтъкват- чс с пътното
махалите.

Бранковчани 
имат тРУД1100™
ГГзапланували

доВ™стт^1умиДа Тук 
■иочтивсички бранковчани 
имат гори, които от година 
на година се заДОъСТВ 1 
не използват. Но и за гъ 

освен доброволна
помооц нямат, а

За друга.
Изграждането иа складо

вете за земеделски култури 
ще се реализира в две фа
зи. В първата ще бъде по
строен складът за 
растения, стойността иа ко 
гото възлиза иа 16 милио
на динара ,а във втората фа

на
от страна иа 

не са вголяма помощ 
общината същата 
състояние да доведат успеш 
но докрая- житни

М. Янев Т. Петровра-
щата 
бота друга
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„Филмовите сРеШиНосители на тазгодишните награди 1Ш

„ФИЛМОВИ СРЕЩИ НИШ 80”

ВИСОКИ ТВОРЧЕСКИ
ПОСТИЖЕНИЯ

Древната Нишка крепост Емблемата за женска роля

Започна новатабе присъдена па Олга каци-заглъ-хна. В течение на ед
на седмица пред любители- ЯН/ а за мъжка роля “а лАРа

ган Максимович. па^адатате на киноизкуството се из учебна годинаточиха няколко стотин фил. за женска е шзодна роля по
лучи Радмила Живкович, ( а 

Живко-
мови артисти, режисьори, а в
тори на сценария ... Всеки ьладанза мъжка

вич. Наградата за дебютаи.
роля бе при

съдена на Дрита Краенич, а 
за мъжка на Светозар Цвет-

В края на август започна записването 
ученици в средно насочено образование, което оз
начава и край на дълготрайната ученическа по
чивка. Сега вече, когато започна новата учебна 
година и когато са на прага и изпитните срокове 
за студентите и когато отмина времето за по
чивка забава и игра не остава нищо друго, освен 
да се чака следващото лято. Все пак учениците 
не посрещат неподготвени учебната година. За 
миг с песен, китари и транзистори са разпрода
дени старите биологии, химии, читанки... На мно
зина идеята на .младите не се много харесва, но 
трябва да се признае, че акцията на продаване 
на стари учебници е в унисон с общата полити
ка на стабилизацията и пестенето.

На снимката: Младите край старите книги. 
Продажбата добре вървн а и забавата е на ви
соко равншце.

от прожектираните 16 фил
ми бе посрещнат с огромен 
интерес. А всяка вечер сто
тици зрители даваха своя 
глас за най-добре изпълнена 
роля- Електронната промиш 
леност награждаваща по е- 
дин артист, който 
мнението на публиката е 
дал най-добро изпълнение.

Официалното жури пък с 
внимание следеше. И на за
ключителната вечер на 30 
август съобщи своето реше
ние.

Наградата гран-при ____ _
кула" се присъжда на Мир
яна Каранович за ролята на 
Петрия във филма „Петриин 
венец". Актрисата за съжале 
ние не можа да приеме наг
радата, понеже е на филмо
вия фестивал във Венеция-

Втората по значение наг
рада „Царица Теодора” по
лучи Душа Почкай 
та на^ лелята във филма „У- 
бий ме нежно".

Най-високата награда за 
мъжка роля „Цар Конста- 
тин"спечели Александър Бер 
чек за ролите във филмите 
„Мечтите, животът и

ска женска

кович.
Седмичникът „Двойе” при 

съди традиционната награда 
за най-поетичната любавна 
роля в югославския филм 
на Олга Кацидн докато в-к 
„Народне новине" от Ниш 
за най-добре изговорен текст 
присъди наградата на Алек
сандър Берчек.

В-к „Вечерни лист" от За
греб присъди емблем и дип
лома на най-добрата акгри- 
са-натуришчик 
чик” означава артист без 
школуване за професия на 
артист) бе провъгласена Яс
на Опалич за ролята на Би. 
бавъв филма ,Дай какво да 
деш", а за най-Добър артист- 
натуришчик бе провъзгласен 
Никола Коя за ролята на И- 
ван във филма „Работа на 
определено време".

За пръв път на Филмовите 
срещи бе присъдена награ
дата „Златна клала", която 
гласуват артистите. Единоду
шно наградата бе дадена на 
Миряна Каранович („Пет

ним венец") и Алексаиър 
(„Филип Филипо-

според

Челе

Снатуриш-

Най-популярната филмова 
двойка и носители на награ 
дата „Тя и той” В. Чипич и 
Лю. Самарджич

Марин Младенов

нека роля взе Милена Дра- 
вич за

за роля-
ролите във филмите: 

„Специален третман" „Ра
бота на определено време", 
„Мечтите ,животъ,т и смър- 

. тта на Филип Филипович”.
„Голямата емблема" за 

мъжка роля пък спечели 
Петър Божович за ролята на 
Никола Тесла във филма 
„Тайните на Никола Тесла".

Здравица
смър

тта на Филип Филипович" и 
„Кой това там пее". 

„Голямата емблема" за же

Обичам нашето 
и пълните му хамбари, 
приказките край шишенце 
фасула докауо се вари.

градченце
ри
Берчек
вич"). Наградата дава седми 
чникът „Новости 8".

Тези и останалите призна
ния (официални и неофици
ални) още веднаж доказаха, 
че Нишкият фестивал 
своя физиономия и че при- 
дизвиква голям интерес сред < 
филмовите артисти, 
тази година масово

ЧАШКИ да повдигнем, 
хей така-звънливо, 
късмта с нас да иде, 
да сме харно, да сме живо!

Обичам родния си край 
и есента му дъждовна, 
н медните казани с най- 
люта ракия гръмовна.

има

които
присъс- 

твуваха на прожекциите на 
на филмите.

Безопорио,

Нек звъни стъклето 
и искраят очите, 
да резни винцето 
и крещят певците!

най-голямото 
признание и награда, както 
посочват множество артис- I 
тд, са сърдечните ръкопляс. 
кания, радушния прием на 
публиката, всяко

Обичам нашето градченце 
и пълните му хамбари 
приказките край шишенце 
фасула дето се вари.по-топло 

приветстиве на успешно из
пълнена раля, разговорите, 
които артистите водиха в 
местните общности, органи
зациите на сдружения труд 

Ст. Н.

Да ехти небето, 
да изтръпва* звезди, 
нек вилней шосето — 
нигде никой да 

(..Нашенец”)Протагонисти на най-добрия филм „Петриин не сшх!венец”
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V ГУ“ тЧМИТАМ№ ОТ ВСИЧКИ СТРАШ,, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СБЛ

ГНИ1
И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

1Нк**<ет Брой 1226 
Година XXXVIII 

5 септември 1890 
Белград

мира
и напредъка

„Нашият траен интерес и нашата 
е по-нататък да афирмираме 
заносгта и въз основа 
аюрюнкага способност 
пътепоказатели на

стратегическа цел настоящия момент 
изворните принципи на политиката на необвър- 

на тях да укрепваме солидарността, единството и 
на движението на необвързаността Това са сигурните 

нашето движение в бъдещето”.

(Тито пред Шестата конференция на 
Ръководителите на ми интереси ма принадлежащите му страни, 

с различния им подход към отделните кон
кретни спорни положения или към между
народните проблеми, движението на необвъР 
заноетта, обаче и в този сложен и наистина 
тежък период от време, демантира предвиж
данията, че след Хавана губи своята ак- 
ционна способност.

През целия изтекъл пбриод. чрез мно. 
гобройни договори, акции и инициативи с 
регионален характер въ-в всички части на 
света и с най-широк обем в Обединените 
нации, в разискванията по всички дългосро
чни и актуални международни теми, като 
червена нишка се промъкваше стремежът 
на необвързаните страни да запазят своето 
акционно единство и своята роля на само
стоятелен извънблоков 
единство и днес се изгражда върху демо
кратични принципи, за чисто възприемане 
в международните отношения 
се застъпва изтрай но което 
рамките ма задържането 
то на разликите в погледите,

те действително съществуват.
н безком-

Държавите или пра
вителствата на необвързаните страни, 
4 септембври 1979 година в Хавана)

Докато в Ню Йорк на извънредната се
сия на Общото събрание на Обединените на
ции се води дебатата за най-сложния и без 
съмнение един от най-тежките проблеми на 
съвремения свят — за дълбоката криза на 
световното стопанство и международните 
икономически отношени^ въобще, необвър
заните страни тъкмо тези дни и сами все
странно ангажирани в това обсъждане, като
негов инициатор и двигател и един от най- 
заинтересованите участници, ще 
цикъла на своите активности след Конфе
ренцията в Хавана. По този повод имаме 
причини да укажем на няколко факти, ко
ито още един път посочвот засвидетелству. 
ваната жизненост на политиката на неебвър- 
заността.

Макар че и за периода преди конферен
цията в Хавана не може да се счита, че е 
бил без по-сериозни международни конфлик
ти и конфронтации, днес е очевидно, че тък-

закръглят

фактор. Тяхното

движението
ще рече в 

п зачитане- 
ако II

когато
освен когато се касае за твърдата 
промисна привързаност към изворните прип- 

политиката на необ-
мо в миналата година се стигна до сериоз
но влошаване на международната обстанов
ка. Към съществуващите международни кри
зи в районите на Близкия изток, африкан
ския Юг и Югоизточна Азия се придружиха 
нови спорове и конфликти с негативни по- 

всеобщите световни отношения.

ципи на движението и
вързаността.

Указвайки на безпределните опасности, 
които произтичат от тези негативни явления

иманентни 
блокова

в международните отношения, 
на съперничеството и взаимната

политиката на не обвързването и 
период настояваше да ги изтласка 

от сцената не само чрез осъждане, по и с 
положителна алтернатива. В този дух и 
днес, в условията на големи сътресения н 
неизвестмости ма международната сцена, па- 

отмошемия между великите сили, 
па изпитание

следици за 
Натискът на САЩ върху Иран и неговата 
революция, въоръжените интервенции в не
обвързан Афганистан, новата спирала в над
преварата във въоръжаването, разпорежда
нето на нови видове яДРени ракети в Евро.

все по-голя-мата концентрация на воен
номорските флоти на великите сили в Ин- 
дийски океан, драматичният обществен ки. 
леж в много страни навред по света, 
които не са пощадени нито развиващите се 
страни нити индустриално развитите сили 
на капиталистическата и социалистическата 
обществена система — това са само при
мери .които илюстрират задълбочаването на 
всеобщата криза иа международните е™“ 
шения1 В обстановката на засилена борба 
«а великите сили за сфери на влияние все
по големия им натиск въРхУ народите и су по-големия и- употребата „а сила,
намесаТ<въвЪ вътрешните работи и иитервен- иамеса “ъ» иа небовързаността се

Ьа
™ви ?ечения в международните отношения нови течения необвързаните, тъй «ак-
се намеРИ**Лъ пространствата на световния 
то попълняват про Р борбата па
Юг, въРхУ к0"пазширяваие На техните но-

конфронтация с 
неед-

иадпревара, 
в този

па,
лрегиати
когато са поставени 
всички положителни резултати 
та на детанта. колкото п ограничени и нс- 

последиитс години, политиката

почти 
па политика-от

съвършени внсобвързамостга търси пътища и начини 
облекчи и раздвижи процесът па успо-

па
да се
кояваието ,върху конкретните точки на кон
фликтите и около спорните международни 
въпроси с усилията па преговори да се съз- 

по-широко пространство за междуиа.
Акциите па необвъР-

даде
родното споразумяване, 
залите страни, направлявани в иаи-отодходя- 
шите рамки в световната организация, »ъ» 
външната политика и в международната ак
тивност иа Югославия намират и днес, ка- 
кто И през всички изтекли години пай-голя- 
ма възможна подкрепа. Поставена върху бор 
бага па Съюза па комунистите за света па 

социализъм, за света на стдрудииче- 
обществеп напредък, водена от Ги

на свободата, независимостта 
и равноправието па всички народи, външна
та политика на необвързана социалистичес
ка Югославия остава последователно и ак
тивно ангажирала за опазване па 'изворните 
принципи и цели па необвързаността. за ук
репване иа мира и политиката иа споразум
яването и сътрудничеството в света.

мир и 
ство и 
товата визия

ве-

зиции и 
ровинни 
жението иа 
насочи, да 
се доведе 
другата страна

понякога и

се нареди
в П"Л°иСсамото пропито с

противоречиви национал
на

накви

\



2 Комунист
КЪМ ЮНА В ПРОВЕЖДАНЕТО НА

„Затова борбата за 
ио-голяма производп 
т^лност, по-добра орга 
низпраност на стопан
ството на самоуправи- 
ТСЛ1111 ОСНОВИ 11 НО-ГОЛ-
яма стабилност в на
шето икономическо ра 
зшггне, нека стане в 

период 
дееспо- 
венчкн

Икономии при най 

голямапредстоящия 
проверка за 
собността на 
муннетн”.

(Тнто. заключителна 
реч на XI конгрес 
на СЮК)

стабилизация се доприиося ие само за суабил 
па отбранителната мощ и матери-Чоеч ос-1 тестването политиката ил стопанската 

нашето «бщестаокпто цяло, но и за понататъшното укрепванепосп а на
алпо-техппческата база на въоръжените сили.

посвети нужното внимание. 
Критически ще се 
държанието на всеки субект 

военната икономика. Ко

върху боеготовността на еди 
циците и учрежденията. То 
ва трябва да се преодолява, 
покрай останалото и чрез 
мобилизиране и мотивиране
па всеки числящ се към 1Ш 
шата Армия, всички кому
нисти, организации на СК, 
организации па Съюза па 
младежта, синдикати във 
военните колективи, съвсто 
дателни тела и всички субс 
кти с упорита борба, илици 
атива ,отговорно държение 
и конкретни резултати в 
икоиомисването и рационал 
мото разполагане с матери
ално-техническите средегва 
да допринасят и с тези сред 
ства да се постигат желани 
те успехи в обучението и 
възпитанието, в изпълнява
нето на задачите за издига
не на боеготовността на еди 
циците. Колкото повече ус
пехи постигаме на това по
ле в Армията, толкова по- 
голяма ще бъде готовност-

Затова и сега ще има от
пори и реагиралия, основа
ващи се на неразбирането 
па стабилизационната поли
тика. Това налага в еже* 
дмешшата политическа рабо 
та и конкретното провежда 

стабилизационните 
мерки да бъдем още по- 
бдителии и по-отговорни, ло- 
последователно и гю-реши- 
тел-ио да сс ангажираме в 
изпълняването на всички за 
дачи в тази област.

стратегически въпрос на на
шето идейно и класово оп
ределение.

оцени
ПРЕДРАГ ДЖУРИЧ 
генерал-подполковник във

мунистите решително ще се 
застъпват за провеждане в 
дело приетите планове и 
въВ връзка с това ще се 
утвърдят конкретни програ 
ми и задачи за действуване 
на първичните организации 
и органи на СК по тези 
въпроси.

Това, разбира се, никак 
лс смее да се прави за смет 
ка на боеготовността на 
единиците. В организиране
то на живота и труда в Ар 
млята нищо не е нито мо
же да бъде усъзършено, по 
отношение на икономи

ката, до такава степен, че 
да не дава възможност и

Разисквайки върху непо
средствените задачи на ко
мунистите в провеждането 
мерките на икономическата 
стабилизацията. Комитетът 
на организацията на СК в 
ЮНА, на заседанието от 27 
юни т.г. отделно изтъкна 
необходимостта от още по- 
разгърната и по-органнзира- 
на идейнололитическа ак
тивност на всеки член и 
организация на СК на този 
план. В заключенията се 
изтъква, че проблемите на 
обществено - икономически
те отношения и борбата за 
преодоляване на стопански
те проблеми трябва повече 
да са застъпени в нашата 
политическа работа, във 
всекидневната ндейно-поли 
тическа дейност на кому
нистите, в информирането 
на числящите се къ~м на
шата Армия-

ОТГОВОРЕН ПОДХОД КЪМ 
ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕ 
СТВО не на

Значи, с дел да се обоз 
печи последователно и ус
корено развитие на револю
цията, нашето общество се 
определи за дългосрочни 
мерки, които нарекохме ико 
номическа стабилизация и 
които имат най-широки об 
ществени димензин. Иконо
мическата стабилизация не
посредствено въздействува 
на всички останали видове 
стабилност' — преди всичко 
на социалната и политичес
ката, както и на всички ви
дове равноправие. Създавай
ки всички оптимални усло
вия на работническата кла
са по-бързо и по.непосред- 
ствено да разполага с резул 
татите на своя труд, ускоре
но да развива производител 
ните сили и по-нелосредстве 
но да осъществява обще
ствената си роля — тя сил
но въздействува на цело
купното по-лататъшно раз
витие на обществото.

място за новаторства и при 
ложение на научни пости
жения.

Въпросите и проблемите 
от тази област намериха мя 
стото си и в програмите за 
активност на комендантства

та на нашите единици и 
приносът на числящите се 
към нашата Армия за ста
билизацията на обществото 
като цяло.

За изпълнение на задачи- 
тази област в предсто

ящия период отделно ще се 
ангажират организациите на 
СК в ЮНА

та, а отделно в плановете за 
идейно-политическоВъв връзка с това тряб

ва да се подчертае, че съ
държанието на политическа 
та работа с командирите, 
възпитаниците, войниците и 
гражданските лица на слу- 

. жба в ЮНА, и досега бяха 
насочени към по-пълно раз 
биране и мотивиране на чи 
слящите се към нашата Ар- 
мия за последователно вне 
дряваие на стабилизацион
ната политика относно на 
„Програмата на мерки и ак 
ции по спестяване и рацио 
нално разполагане с мате
риално-финансовите сред
ства”, която се провежда в 
ЮНА. Досега вече са спече
лени забележителни 
и постигнати добри резулта 
ти в реализацията на посо 
чената програма, 
обаче да 
татите в

образо
вание на командирите, вой
ниците и гражданските ли
ца на служба в ЮНА в та
зи година. Вече в септем
ври ще се обезпечи изуча
ване на съществените 
проси
Политическото --------
чрез „Военно-политически ин 
форматор" и „Народна 
мия” и по друг начин про- 
Дъл жител но ще влияе на та 
зи активност и ще 
необходимата помощ. Сред
ствата за масова информа
ция в Армията, включвайки 
н стенвестниците, бюлетини 
те, и вестниците в единици
те и училищата ще следят 
тази акция и на

те в

комендантствата 
и всички средства за масо
ва информация. Задачите на 
партийните организации във 
връзка с това ясно са из
тъкнати в заключенията 
Комитета на организацията 
на СК в ЮНА, приети 
заседанието от юни тази го
дина. Те покрай останалото 
посочват, че първичните ор
ганизации на СК в

От друга страна, последо
вателното провеждане на 
икономическата стабилиза
ция дава положителни ефек 
ти от значение за укрепва
не на целокупната отбрани
телна мощ на СФРЮ и ней
ните въоръжени сили. Имен 
но, чрез увеличаване произ 
водителността на

въ-
на стабилизацията.

управление

на ар-
Почти във всички наши ре 
публики и автономни облас 
ти .инженерните части на 
нашата Армия и тази годи 
на ще подарят на общество 
то нови съвременни съобщи 
телки обекти.

на
окаже

труда,
ефективността на стопанис
ването и дохода, ускорено и 
по-стабилно развитие на от 
делни

единици
те и учрежденията са длъ
жни своите задачи.опити стопаски

чрез освобождаване от 
соката зависимост на наше
то стопанство от вноса на

отрасли. произ
тичащи от стабилизационни
те мерки, да считат за

ВИ-
Отделно трябва да се под

чертае, че в настоящата по 
литическа работа и идейно- 
политическа активност, вси
чки субекти в нашата Ар
мия изхождат от действи
телността. че ЮНА ползува 
значителни 
нически и финансови сред
ства .така че като част на 
нашето общество, има зна
чително място във внедрява 
пето на стабилизационната 

поради 
расте

жа на цените, скълото обез 
печаванс на девизи, забаве
ното строителство, влагане.

Трябва 
се изтъкнат резул 
извисяването 

числящите се към ЮНА за 
необходимостта на стабили
зационната политика и схва 
щането им, че последовател 
ното провеждане на тази по 
литика, и покрай явяващи
те се трудности, обезпечава 
не само икономическа, 
и стабилност на обществото 
като цяло, че допринося за 
по-нататъшното укрепване на 
нашата отбранителна

прио
в по-нататъшното 

извисяване отбранителната 
способност на

собственритетнипровини и чуждестранна те 
хнология, подобряване стру 
ктурата на 
чрез ускорено развитие на 
неразвитите и 
ските райони, и обезпечава 
не на стокови запаси 
ко и косвено укрепва 
риалната основа на нашата 
отбрана и се увеличават це 
локупните възможности на 
ооществото за оборудване 
на своите въоръжени сили.

начин ще се ангажират в 
нейното провеждане. В

на
та-инвестициите, нашето обще 

ство и боеготовността на
зи насока ударението тряб
ва да се сложилолупланин- на изтък
ването на онези единици и 
учреждения, войници

ЮНА и на това да ангажи
рат всички комунисти и. вси 
чки останали субекти в Ар
мията. По време на подго
товката и провеждането

материал но-тех.
— пря 

мате и ко
мандири, новатори и рацио 
нализатори, които постигат 
видни резултати и 
най-голдм принос за стаби
лизацията. На съответен на- 

■ чин

но
на даватполитика. Именно, 

общото предстоящите изборни съб
рания в първичните органи 
зации и конференциите на 
СК. на тези

спестяване., МОЩ
и материално-техническата
база на нашите ше се говори и за оне- 

които и е правят
Всичко това показва, 

последователното
въоръжени че за въпроси ще сесили. зи, така.внедрява

не на тази политика и ней
ните резултати обективно и

то В МОЩНОСТИ

зводство и ремонт на оръ
жие и военни

за прои-
До сега шиите политически 

акции благоприятно подей- 
ствуваха за успешно и бър
зо преодоляване на

съоръжения, 
рационализацията на разнос 
ките за редовен 
работа на военните

еднакво са заинтересовани 
всички числящи се Към на
шата Армия, както 
наш гражданин.

опро
стения подход към иконо- - живот и 

части
— реалната стойност на фи 
нансовите 
ползува ЮНА безспорно е 
намалена.

и всеки
мическата стабилизация, ка
то към мероприятие, пред
назначено за В нашата ~ 

бота ние обаче 
вид и опитите, които 
ват, че досега нито

средства. коитополитическа ра_разрешаване 
на някои конкретни слабо
сти в нашето стопанство и 
с ограничено времетраене.

имаме пред 
показ

едно по- 
имащокрупно мероприятие, 

за цел по-нататъшен напре
дък на нашето общество, 
па ни това, не може 
не без различни 
различни страни. Така 
случва и с тези наши

ДО ИКОНОМИИ — ЧРЕЗ 
ПО-ДОБРА 
НОСТ

Затова още от началото 
се изхождаше от факта, че 
се касае за' дългосрочни мер 
ки в политиката, която тря 
бва да стане постоянна на-

ОРГАНИЗИРА

Пред нас 
дача.

да ми- затова стои за-
отпори от тази реална стойност 

на финансовитесе средства, ко 
не по- 

неблаголриятно

ша практика и която по 
същината си представлява

мер- ито ползува ЮНА. да 
действува

ки.
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ФАП — ПРИБОЙ

НА ДЕЛО

■ &г
С Цел да увеличат 

миннсгративните „ 
висококвалифицирани

БЙЕЛОПОЛяп

служби°върна™а „И ангажират всички 
ърнати в производството “ капацитети, от ад- 

50 квалифицирани ирабо тници
МУЙО

там идва инициативата да 
се увеличи продукцията чрез 
по-пълно използване на ка-
т,нппоеТИТе' с по'голяма технологическа дисциплина и 
старание на 
ници.

— Всички 
лизи по

работа вл^ияКОнеТЧр^аСТабн-

като изясняване, но 
дългосрочна акция 
ползването на всички 
цитети и допълнителни 
лия да се увеличи 
ЦИдта, а с това и 
по най-добър начин 
ждава и

производството. 
Тази целокупна 

и кономическата
акция в 

стабилиза
ция срещна пълната подкре
па и одобряването на всич. 
ки трудещи се, съзнателни, 
че само с по-висока продук 
Ция се обезпечава по-голя-м 
доход и по-сигурно бъдеще.

С всички работници от 
крито и другарски разгова
ряхме, а особена подкрепа 
получихме от членовете на 
Съюза на комунистите — 
тъква Любомир Шпица, ръ
ководител на производство
то. — Икономическата ста
билизация въ® ФАЛ е раз
брана като дългосрочна за
дача и задача, която търси 
участие на всекиго от 6-те 
хиляди членове на колекти
ва в последователното из
пълняване на производстве 
ните задачи. Преминаването 
от администрацията в произ 
водството ше продължи и 
през следващите дни във 
всички части на ФАП. С 
приемането на новия пра
вилник за възнаграждаване- 
то производителната работа 
е повече стимулирана. Това 
допринесе, щото в първите 
шест месеца боледуванията 
двукратно да намалеят. По.

само 
като 

с цел из 
капа- всичкн работ.
уси- 

продук- 
доходът, 

ПОТВър 
примеръ,т в Авто

мобилната фабрика в При- 
ООЙ-

В този колектив 
години
всички машинни 
ти, а работата тече

Първата производствена 
смяна и само с малък дял 
във втората. Обемът напро 
дукцията и продуктивността 
не били задоволителни 
били

разговори и ана 
стабилизацията 

довеждаха до факта, че тря 
ова да се увеличи броят на 
работниците край машините 
и да се намали числото на 
онези в

Общоприета е акцията за п^лно използване на маши
нните капацитети: ФАП — Прибой

ни

плътното използване на ра
ботното време, по-голямото 
число на производствените 
работници дадоха и резул
тат — продукцията се уве
личи с 11 на сто.

по-големи икономии на ма
териалите и средствата на 
труда.

Икономическата стабили
зация за ФАП означава по- 
добро и по-стабилно стопа
нисване. Задълженията са 
ясии, а това потвърдили и 
всички работници, при из
готвянето и приеманетр на 
програмите. Тук са ясни и 
задълженията на ФАП като 
производител на тежкотова 
рни стопански возила и ав
тобуси. Планът от 8375 ка
миони и автобуси е тазго
дишното задължение на 
ФАП при условие благовре 
менно да бъде снабдяван с 
материали. За да се реали
зира дози план, трудовите 
хора изразиха пълна готов
ност, което се показа и те
зи дни, а вероятно така ще 
бъде и в бъдеще.

администрацията —
заявява Сулеиман Чивгин, се 
кретар на първичната пар
тийна организация в „Маши 
нна обработка”. — Затова 
разписахме интерен конкурс 
за всички работни места 
нашата ООСТ и всички ра
ботници изразиха желание 
на кои работи биха искали 
да работят, разбира 
ред своите способности и 
квалификации. Още 
тридесетина административ
ни работници, някога висо
коквалифицирани майстори, 
изразиха желание да се вър
нат на работа с машините. 
В тази общоприета акция 
по пълно използване на вси

вече •с 
не са използвани 

капаците- 
- главно

из

в
Заседанията на първични

те организации на СК все 
по-често са мястото за дого
варяне по икономическата 
стабилизация. Почти и няма 
заседание на ФАП-овите ко
мунисти ,на което изключи
телно не се говори за ста
билизацията — заявява Ю- 
оуф Чолович, координатор 
на работата на всичките 26 
първични организации на 
Съюза на комунистите в то 
зи колектив, 
се постижението на всеки 
работник, приемаме меро
приятия за по-добро изпол
зване на работното време.

в

нито
в унисон със запла

нуваното увеличение на ра
стеж, пък върху тази тема 
твърде често се водили раз
говори и на обществено-по
литическите и на самоупра- 
вителните събрания. В рам 
ките на осъществяване 
икономическата 
ция за производството спе
циално било разисквано на 
заседанията на Съюза 
комунистите. И тъ-кмо

се спо.

тогава

на
стабилиза. Анализира

чки машинни капацитети 
50 работници от 
тел ните служби .минаха на

на подготви-
от

ОБУВНА ПРОМИШЛЕНО СТ „БЕЛГРАД”

Очакванията са 

надминати
Доброто стопанисване на този колектив е резултат, преди всичко, на добре 

избраната производствена програма, която в изтеклите години винаги и навреме 
бе приспособявана към търсенето на пазара

Ньори. Засега това не мо
жем, понеже почти всички 
търсят, като предусловие на 
сдружаването, да им дадем 
валутни средства и това в 
износи, които нямаме.

В текущия Средиосрочсн 
развоен план на Белград, 
производителите на обувки 
не бяха в групата на прио
ритетните дейности. По то
зи начин в изтеклите пет 
цодипи Обувна промишле
ност „Белград” беше малко 
занемарена и от нея в гра
да се очакваше единствено 
да живурка, да не прави 
загуби.

— Тези очаквания значи
телно надминахме 
Любицое Стоисавлевич, за
веждащ плана и анализа — 
щ>сди всичко защото паша 
та производствена програма 
навреме изменяхме и при
способявахме към вкуса па 
пазара. На пример през из
теклите няколко години на 
пазара се търсеха леки и 
спортни обувки и ние това 
и произвеждахме. Днес ечи 
таме, чс на нашия пазар до 
бре ще се продават и обув
ки с изключително каче
ство, но затова и много скъ 
пи. Затова с фирмата „Ба
ли", известен швейцарски 
производител, подписахме до 
говор, с което получихме

ло добре организацията на 
Съю3а на комунистите да 
се примирява с обстоятел
ството, административните 
работници да нямат почти 
никакви норми, да не се 
знае почти нищо за реал
ния им принос, всъщност и 
почттатък да 
старите „заплати”. След то
ва, не може да се примиря 
ва нито с факта, че числото 
на отсъствуващите от рабо
тата да се достига и до 15 
на сто на ден. Специално 
важни работи предстоят по 
изнамиране на решения 33 
създаване на доходни върз- 
ки с производителите на ко
жа, лепило, с текстилната 
промишленост и с всички 
други колективи, които по 
който да било начин учас
твуват в производството на 
стоките на Обувната проми
шленост „Белград'*. Само то 
тава този колектив ще мо
же по-дългосрочно да пла
нира своята продукция, за
щото предварително ще знае 
на кой репроматериал ще 
може сигурно да разчитана 
по-дълъг срок, по коя цена, 
след това да планира изгра
ждането на иовц инвести
ционни обекти, износа и вси 
чко останало, което днес не 
с в състояние да направи.

право да произвеждаме то
чно такива обувки. Макар 
чс тази стока ще носи зна
ка на швейцарската фирма, 
кожата ще купуваме от до
машните производители (Ци 
бална във Винковци).

В този колектив отделно 
подчертават, че преди прие
мането на всички по-важ
ни решения предварително 
се водят изчерпателни разн 
сквания на събранията на 
работниците и заседанията 
па организацията на Съюза 
ма комунистите. Така било 
и неотдавна!, когато е прие
мана програмата но иконо
мическата 
Имало много нови предло
жения. Например, работни
ците забелязали, чс ле ряД- 
1Со се идвало до застой в 
производството поради не
предвидените отсъствия на 
отделни работници.

Няма съмнение, че орга
низацията на Съаоза на ко
мунистите радвижила мно
го акции и добре завърши
ла много работи, но също 
така е сигурно, че още по
вече е останало тепърва да 
се завърши. Например, раз
пределението трябва да бъ
де по-стимулиращо. В про
изводството системата на раз 
пределен пето някак би имо 
гла да „мине", но не би би-

на Обувна 
„Белград”. В предишните го 
дини единствено бе важно 
да се осъществи доход, а 
начинът ло който се прави 
това не беше със същссгве- 

значение. Този колектив 
дълги години с ориентиран 
към дохода, осъществен тък 
мо От износа. Имаше годи
ни когато и 60 на сто от 

капацитети работс- 
износа. Обаче, гъй ка

промишленостПо време когато 
във всички среди за преко
мерното инвестиране се го
вори като за една от по-се
риозните причини 
труднените стопански ^ 
цеси, примерът на Обу 
промишленост „Белград” из

невероятен

почти

приемам
на за- 

лро-
вна но

глежда почти 
Поправо, през изтеклите де 

колексетина година този 
тив купил общо три маши 
ни и това с не много голя* 

Но това не 
никаква пре

нашите 
ха за
то тези работи ле ояха сти- 

тази цифра бс 
на 20, а едвам та-

ма стойност, 
представлявало 
чка от година в година да 

все ло-доо

стабилизация-мулирани, 
намалена 
зи година да се увеличи на 
35 процента. Със сигурност 
мога да твъРДя» че твъРДс 
бързо бихме могли и Да 

нашия износ, по при 
нашите разходи да

кача
се осъществяват 
ри резултати. СъДейки 
всичко, най-успешна ще оъ 
де поправо тази година, за- 

много си-

ло

удвоим 
условие
останат приблизително 
днешното равнище. п 
действително с трудно 
се предвижда дали и кол- 

поскъпее кожата, ле-

щото вече сега с 
гурност може да се предви
жда, че почти всички плачи 
рани цифри ще бъдат над
минати. Между другото, щс 

на стои 
19 милиона

на
Обаче,

да

вноссе осъшесгви 
пост от около 
долара (около 25 милиард 
динара), а вносът Ше с 

между четири и^псг

пилото и енергията и оста- 
палите наши разходи, ни- 

колектива не е такъв
ясновидец, за да предвиди 

Разбира се, тук може 
постави въпроса:

движи 
милиарда динара. гова. 

да ни се 
защо

започнах-
лечалба

— Доста късно 
ме да стимулираме

лото гава доходно, 
и дългосрочно не сездраво

св7,ржом със сродните 
гаиизации, с деловите пари

ла чужди- 
Чедо-

орта осъществена 
те пазари — заявява Р. Й.директормир Т ра йкович,
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Какво може
па Кои-15О-годишшш0га от рождението 

индийска, унгарска и— Ознаменувана 
Представени съвременнатаПоетите на Тихо. 

Миладинов. —
словен

стлнтнн 
ска поезия на стРУЖКияпият лауреатУчастниците а Стружките 

поезията ознаме. 
150- годишнината 

Копстаи

РИСТО ЛАЗАРОВ
вечери на 
нуваха и 
от рождението па

Миладшюв, осповопо 
па македонската

поетС отворено съРЦ^* съРАеч 
н гостодюш1ва струга, 

само тя може, ка- 
поетскати

бергер. па лнтератуна мощтипската
но пс ссТИНкак това 

то с магия 
дума още едни път се прет
вори в световна поетска сто 
лица. А1Л стружки вечери 

вече с години

с минал па,раталожиик 
художествена литература, и 
чпято чест н започна органи 

на Стружките ве 
па поезията преди де 

години. 11о този 
Мштн Джур чи

на избора

И този в-ь-на свежда па пула.
или Оезза силата ипрос ле е въпрос отпра 

писателите. На
сп листознрането веч само до 
Епцепсбергер, който евоевре 

че „все
чери 
петнадесет 
повод Д-р

па поезията
(и оправдават; тозиимат

епитет, който чрез изказва
на садште поети, от

меимо бе написал
поезията трябвастих в

бъде капка жълч против 
критиката", не пада па ум, 

поезията да схва

ярж--'ШШж '
кпсъставител 

от македонската лирика от 
Миладшюв до днес. изтък 
на че делото на Константни 
Миладшюв „малко и скром 
по по обем. не престава да 

Неговата поръка

нов,нията
година на годеша се мултп 
плицира. Така както от годи 

на година расте потиче 
семейство, което се

да

силата на
някаква материална катош» каквато и да ^е 

трябва да оъ
ското
събира на тържеството 
поетичната реч, тук, в род 

на македонски
те просветители Димитър 

Миладинов.

на мощ: 
нейната мощ,

против отстраняването 
поезията от организъма

професионалнона И шилият Народен теат/,р: Установенопривлича, 
е проста, по далновидна: тъ 

и благостта, като че
равнищедом

Ш1я град нагата
ли той Ш1 казва, са еле 
ментите .от конто са съста 
пени най-тъ-нките струни на 
душевността на македонски 
те поети. И на онзи от ми 

най-съвреме-

на човечеството. КУЛТУРНИЯТ СЕЗОН — НИШи Константни 
Гази година на списъка

Стружките
на внушително отТвърдо _ 

симпозиумната трибуна ое 
изложението па македонския 
поет Родова» I 
Според неговото миеше „ге 

отговор за мощ 
та или бизсилието на поези 

съдържа самата поезия. 
Поезията има свой

дълбочина, свои жер 
поклонници. Поезията 
на своя гръб и кри 

на света, които не са 
Поезията об

участниците в 
вечери на поезията се наме 

имената на поетите МалкоПавловски.рихд
още от четири страни: ки 
тай, Сирия. Йордания и Зам 
бия, с което числото в а 
страните, 
свои

наналото и 
нния”.

Значителен нстичниятпрограмен
който с времето препункт,

расна в хубавата традиция 
на Стружките вечери на по 

е представляването 
съвременния момент на 

чуждестранната поезия- На 
многочнелената стружка пу 
блика тази година 
представени два избора: от 
съвременната индийска и 
съвременната унгарска пое- 

с което бяха напра 
още две плодотворни 

в безкрайното иро

конто 11зпр ащат ятапредставители на стРУ 
поетски самит дости 
— ОТ ВСИЧКИ конти

ОПИТ.
жкия 
гна 39 
ненти.

своя
ТВ И И
НОСИ
зите

езията.
на

Сдруженият труд е обезпечил средства За нор- 
работа на нишките културни институции

во", около които се събраха 
най-известните естегици, ху 
дожници и критици от ия 
дата страна.

ДЕНОНОЩНО — БЕЗ ТО- малнанейни кризи, 
хлува с вечността, в поезия
та са втъкани хилядолетни 

Веч

бяхаЧКА
ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧВсяка година, с нужните 

и разбираеми 
Стружките вечери на поези 

потвърждават своят3 
Тази

осцилации. култури и цивилизации, 
ността не съдържа конечно 
стта и не дава окончателен 

Също е и с поези 
Резултатът на поезия- 

отива в бъдещето”.

Липсата на сериозна твор 
ческа критика е един от 
иай-големите недостатъци на 
ншикия културен ЖИВОТ- 
Его защо нишките културни 
творци и институциите в об 
ластта на културата са ос 
тавени на ..външните" кри 
тици, които ги оценяват ко 
гато гостуват извън Ниш 
или когато критиците идват 
в Ниш, а тъй както и едното 
и другото ставаше рядко з 
миналия сезон — критичес 
ките оценки най-често бяха 
частични.

зия.
венията,

програмна жизненост- 
година в програмното 
кървообращение бяха внесе 
ни много свежест и новини 
и така сгъстената програма 
течеше от сутрин до утро, 
без знаци на интерпункция 
та, без точка, по принципа 
„нон-стоп”. За почуда, няма
ше секване поради умора в 
този необикновен поетически 
маратон, макар че копелета
та на организационния меха 

понякога и заскрибу

отговор, 
ята. Радакторската политика на 

списанието среща 
внимание на по-широк чита 
тели, така че всички излез 
нали броеве веднага се раз 
продават и това главно — 
извън Ниш.

крачки
странство на взаимното за
познаване и сближение на 
народите с посредничеството 
на поетическата реч. След 

кръг, бе възобнове

им
общотота

Стружките вечери на пое 
зията, очевидно, успешно 
вървят по пътя на взаимно 
то сближение на поетите 
и народите от всички мери 
диани, изграждат всяка годи 
на и все по-големи мостове 
на приятелството и разбира 
телството. Резултат на това 
е и все полпироката между 
народна афирмация, все 
по-видното място, което 
тази манифестация заема 
на поетическата карта на 
света. Както на тържество 
то в чест на тазгодишния 
лауреат Енценсбергер под 
черта македонският поет 
Анте Поповски, стружките 
вечери Отиват на среща на 
следващия юбилеен празник 
на поезията с поръката: „На 
шите предци лежат под мра 
морните плочи в окови и- 
ли с оръжие в ръка. На
шите потомци не трябва да 
видят нито окови 
оръжие.”

първия
но и цикълното представяне 
на съвременната поезия на 
югославските народи и наро 

Така тази година, Установеното професио 
нално и художествено рав 
ннще на Народния театър 
постиганато в 
години бе потвърдено в из

дности.
на общо удоволствие, в про 
грамата се намери и изборът 
от съвременната предишнитесловенска

низъм
цваха.

Най-светлият 
момент Стружките вечери 
на поезията имаха в 
на самото тържествено от
криване, 
то на фестивалния огън и 
обичайните приветствени бе 
еди в голямата зала на Стру 
жкия дом на поезията се 
състоя поетическа вечер под 
название „Поетите на Тито”. 
Свои стихове, посветени на

поезия.
теклия сезон и в Ниш ипрограмен Голяма загуба, защо-го се 

беше твърде богат
ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПОЕ 
ТИЧНАТА РЕЧ

на гостуванията в страната. 
Най-добре бе приета пред 
ставата на .Нечиста кръв” 
в драматизация и режия на 
Градимир Миркович, награ 
дена на срещите „Йоаким 
Вуич”.

зонът
със събития. Народният теаакта

Добра част от пребивава
нето си в Струга поетите, 
заедно с критиците,

търсейки отговор на 
какво може поези. 

Това, всъщност, бе 
въпрос,

тази година се запи 
маваше стружкидт симпо 
зиум. Първите отговори по 
право не в залата на спм 
позиума, но пред журнали 

още в първия 
тазгодиш

тъР се представи с осем 
премиери, организирани бя 
ха тридесетина художест 
вени изложби, симфоннч 
мият оркестър предаде се
дем премиерни концерти, 
Народното библиотека по 
повод Деня на книгата по 
лучи републиканска награ
да, а очевидна е и дейно 
стта на Дома на културата, 
на нишките самодейни дру
жества и специално на сел 
ските самодейци в „Срещи 
те на селата". В сравнение 
с предишните сезони — това 
ни изглежда особено важно 
— всички институции в кул 
турата бяха лишени от гри 
жата за подържане на сво
ите запланувани и редовни 
активности.
1

Общо е мнението, че за
бележителният пробив на 
списание ..Градина" в ре
публиканските и югославски 
те литературни 
представлява
стойност на изтеклия сезон.

След подпалване
използ

ваха
ъпроса: 

ята?
в

сединственият 
който Любителите на изобрази

телното изкуство ще помнят 
литналия сезон само по 
„Октомврийския само" и ре
троспективната изложба на 
Радомир Антич,

неотдавна починалия вели 
кан на нашата епоха, на 
президента Йосип Броз Ти 
то, четоха поети от всички 
югославски републики и ав 
тон ом ни области.

питостите даде, 
фестивалски ден а посетите

лите на концертите на „Ниш 
ките музикални тържества"Комунист и гостуването на струнния 
квартет „Шостакович" (Мое 
ква), духовия ансабъл „Га 
бриели” (Лондон) и на кра 
ковската

Секретар на редакцията: Спммика 
Топалонич.

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, 
Площад Маркс н Енгелс 11, телефони: 
централа 315-061, секретариат 330-164, 
НОВИ БЕЛГРАД, Булевар Ленина 6, 
Телефон 627-793.

Иадава: Издателска групова органи
зация „Комунист”.

Печата с* на сърбохърватски, от-

Председател на Издателския съвет 
на НИРО „Комунист”: Доброслаа Чула 
фич.

филхармония.

Нишикте самодейци вНа Издателския съвет (редакциои 
отбор) на всички издания миналия 

равнището си — а т°ва зна 
чи:

сезон задържахавест
ник ,-Комунист”: д-р Антон Вретуша.

Директор н главен и отговорен ре
дактор на всички издания на „Кому
нист”: Велко Мижоданоиич.

Редакция на изданието на „Кому 
нает” за Сърбия: Саво Кържавац (гда- 
вам и отговорен редактор), д-р Живо 
рда Джорджеиич (заместник главен и

върхове, 
иай-голямата естрадната и народната 

песен, фолклорът и по ня 
коя „седмоактовка”, а сел 

самодейни групи от- 
напре-

иосаю хърватскосръбски (квряляца и Млада и полетна редакция 
с редактора си САША ХАП 
ЖИ — ТАНЧИЧ Събра

ските 
белязаха значителен

латиница), на словенски, мпггуупл| |гп и
албански и а съкратени иаданни на око

ло списанието широк кръг
С'ЬТРУДНИЦИ ОТ всички 
славски културни центрове, 
а особено вниманието 
широката югославска обще 
ственост привлекоха тамати 
чните

български, утро», Р»мън- Дък.атиорак редактор), Бояна Ангуноиич,
Яовапга

ски и русинехи език.Велтдар Фшипович, Раогко 
Саободая Клукич, Михаиле Ковач, Об- 

Яаво Маркоиич, Заряда 
Вуксанович. 

дагеж ма Издателския съвет 
ята на „Комунист” за СР 

Сърбин Ма®*» Тодаротяч.

юго
Много или малко за луб 

ликата на университетския
културен център? — тРУД 
но е със сигурност да се 
отговори, 
в изтеклия сезон имаше мал 
ко изключителни прояви.

на потта от 22 1964 годна. „Ко-■ «!*ог е отяпм с Орден родао ос
вобажлени*. • с от 22 декември
1974 с Орден братство и «дамстг»о със броеве за ,.поетика 

та на сбитостта” и
Известно е, че

„поети
ката на устното стихотворег
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ОТЛИЧИЯТА у
НА босилеградските

Отличия за < тпт
™еск\таЪ^а На СОЦ““йс: ти 1еската младеж в Босилр
вГъчеГа^ичСи^Гако6^

ГЗЙ2ЗДР«Ь бряга- 
Счлчията -завоюва на'-ъюзната младежка тплпп 
оа акщ,я ..Металургичен коч 
бинат Смедерево ’80” л 

Както е известно, 'босиле 
градските бригадири 
теха в -

граден! ^силеград с възна- 
чи|? петп МНОЖество оГли- 
на за удар„™ п пР°°ъзгласе- 
НО 1 п^Р, (2 Пъти редов- 
п°'ти »Ъ' извънредно и 2 пъти в ударните дни)
ъдена й (е емблема 

ществени дейности 
Да е правото 
Ди да

прии 
за об.

спечели- 
и идущата го-

участвува на
' вт 11 К акция -Освен то- ва 14 бригадира са провъз- 
гласени за ударници, 
толкова бригадири 
чили
ра са предложени 
в редовете на Съюза 
славските комунисти.

съюзнамладежкарабо- 
на тазипърва смяна

ред най-добрите^ Благодар-1 
иие на постигнатите извън- 
редии трудови резултати1“ „ 
дейното участие в общест
вено-политическия и ктатур 
но забавния живот в .младе
жкия лагер, младежката бри

младежка Съш“ 
са полу- 
бригади- 

за прием 
па юго

похвали, а 4

К. Г

Семинар за преподаватели по

ВЕСЕЛИН РУРАШНН СРЕД БРИГАЦМЕ
Председателят на Съюзния изпъл

нителен съвет Веселин Джуранович на 
2Ь август беше гост на бригадирите от 
МТА ..Белград 80", Запознавайки пред
седателя на Съюзния изпълнителен съ
вет с резултатите на МТА „Белград 80", 
Горан Алекеич, секретар на акцията, 
подчерта че през настоящото лято на 
седем строителни пункта в Белград са 
работили 30 бригади с 1579 бригадири 
от всички краища на страната и от 
чужбина. Преценява се, че стойността 
на строителните работи възлиза на око 
ло 168 милиона динара. След това пред 
седателят на Съюзния изпълнителен съ 
вет взе участие в традиционната бри
гадирска ..беседа", чидто тома беше по 
литиката на икономическата стабили

зация. След уводното изложение, с ко 
ето запозна бригадирите за икономи
ческото положение в страната и с при 
чините, които са обусловили мерките 
по икономическата стабилизация, Ве 
селин Джуранович отговори на въп
роси, поставяни от бригадирите. На 
председателя на Съюзния изпълнителен 
съвет бригадирите връчиха емблема за 
сътрудничество между всички 10 
бригади от трета смяна и го изпратиха 
с бригадирски привети и със завет: 
„ТИТО — ПАРТИЯ— МЛАДЕЖ — АК 
ЦИЯ".

От семинара

От 23 до 30 август 
в Димитровград се про 
веде семинар за препо

Преподаватели на се 
минара бяха професо 
ри от Централния ин 
ститут за усъвършен 
ствуване на учители от 
София (НР България)- 

На споменатия семи 
нар участвуваха око 
ло петдесет учители 
и преподаватели от вси 
чки основни учили
ща на Димитровград 
ска и Бабушнишка об 
цгини. Интересно е 
да се каже, че на се 
.минара не присъствува 
ха учителите и препо 
давателите от Босиле 
градска относно Сур 
дулишка общини, ма- 
къР че и те бяха по 
канени.

На снимката: Веселин Джуранович 
произнася реч пред бригадирите 
МТА ..Белград 80”.

надаватели и учители по 
български език от Ди 
митровградска. Бабуш 

Босилеградсканишка, 
и Сурдулишка общини. 

Семинарът бе прове 
по предварител

ДИМИТРОВГРАД

веден
но установена програ. 

която е изготвил Филмима.
Републиканският завод
за Усъвършенствуване 
на образованието и въз

СР Сър-питанието в 
бия, който бе и орга 

на семинара.низатор 
Семинарът е реализи 

въз основа на у- 
план и про 

български
седмицатаран

чебния
грама по 
език на съшита инсти Т. Петровтуцил.

ЗАКРИВАНЕТО НА УЧИЛИ-ДИМИТРОВГРАД СЛЕД 
ЩАТА В ПОГАНОВО И КАМЕНИЦА

ЙИТ0 ЕДИН ПРОСВЕТЕН РАБОТНИК БЕЗ РАБОТА
град. На заседанието бе ре- 
шено да сс изберат пови чле 
нове на Съвета па Центъра, 
а също така бе обсъден и 
вече споменатия проблем.

За изтъкваме е и факта, 
че въз основа на досегаш
ните разговори с ръководи
телите на някои образова
телни и други институции с 
вече постигнатия договор за , 
настаняване на 12 души, а 
без съмнение и проблемът 
с другите бъде успешно 
разрешен.

5 СЕПТЕМВРИ — „ЗНАКА НА ЧЕРВЕНИЯ 
ЗМЕЙ", производство ма Хонг—Конг, а темата е 
известна — карате.

9 СЕПТЕМВРИ

Естествено, чс автоматиче
ски възникна и проблемът, 
С четиринадесетте просветни 

-- помощни работни- 
споменатите училища.

начин за раз- 
проблема бе — 

споразу-

Както е известно, Скупщи
ната на самоуправителната 
общност за предучилищно и 

образование предло 
Общинската скупщи- 

сесията си през 
за закрива-

ГОЛЕМИЯ БОГАТАШ", 
производство на САЩ, тема на филма е живота на 
един от най-богатпте хора през 20 век, г-ьрцкия бо
гаташ Омазис.

11 СЕПТЕМВРИ — „ТИГЪРА", домашен иг
рален филм в който ролите изпълняват най-изве. 
стни-гс наши артисти Любиша Самарджич, Слав. 
ко Щимац, Вера Чукич. Вата Живоинович, Павле 
Вуисич и други известни наши кино артисти. Ре
жисьор на филма е М, Й

13 СЕПТЕМВРИ — „ШЕЙН", производство 
на Хонг Конг, а темата на филма е кгшг.футо и 

големи майстори. Ролите 
Фан Купг Юиг, Лианг Юнг Тсан и Так чин. Ре
жисьор Хсио Юнг.

и двама 
ци в - 
Единственият 
решаване на
самоуправителното
мение с организациите 
сдружения труд в община- 

с което нма се обезпе- 
, работа в техните сре-

основно
жи, а 
на прие иа 
юни, решението

висшите класове, от мане на
5 до 8 клас в селата 
ница и Поганово, а

Трънски Одоровци 
броят на паралел

Каме- 
в Сми

та,
ловци и 
е намален
“причината за Товаеи.звест
на: малкият брои на ^ 
ници и икономическата нсо- 
правданост за по',|,аг 
ното съ<ДествУва"е 
класове.

чава елич.
ди.Тъкмо за това бе проведе
но и заседанието, 26 август, 
иа Съвета на Центъра 
предучилищно и основно об
разование и възпитание „Бр
атство-единство в Димитров

неговите изпълняватза
Т. Петров

. Т. Петров
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ЩЕ ВЪДАТМИЛИОНА ЮГОСЛАВЯНИ 
ОТБРАНА И ЗАЩИТАГОДИНА НАД 6 

ПОДГОТОВКАТА СИ ЗАПРЕЗ НАСТОЯЩАТА 
ПА ПРОВЕРКА НА

ВИНАГИ ГОТОВИ ЗА ОТБРАНА
множество трудови

време иа ученията 
, но се ра- 
и «о-добре.

Югославия във ос 
от миналото 

показа, че 
на готов-

НАБЛИЖАВА ЕСЕНТА, а 
ще ва1Н очи ат и заклю 

и общин- 
•щабове по отбрана п

катито но 
нова иа опита 
д и шиите учения 
в тези проверки

тини по
намаляватогава 

чтелците учения
не

Макар че работехме с 
коитоските

защита. От еещвмври Д° 
края па годината па „бойно 

поле" трябва да се памер 
6 милиона кугославя 

ни, които ще шровердт 
способността си за отбрана 

страната, не само сРСЩУ 
евентуален агресор, по и 

разни природни бед- 
пожа

населението за от 
— могатпостта па 

брава и защита 
да се разрешават

други въпроси в мест 
например.

по-малко работници, 
се намираха иа учение по 

в териториал 
— производство 

тру-

и множес
ради заетост 
нитс части

’ то почти във всички 
дови организаци по

ученията растеше от 
—20 и повече процента 
казва Бог да нов иЧ.

В химическата лромшллс- 
Невена" в Лесковац

ученият3

то тво
нитс общностиминалогодишните уче

една община са П°Д 
50 хлебопекари

ят над
през 
пия в
готвени над 
за работа при военно поло- 

поло-

време
10на иа

срещу
СТВИЯ жение, извънредно 

женис, неколцина души са 
оспособеии за каптиране на 
извори за вода за пиене, за 
строеж на скривалища и 
др. потреби.

наводнения.

Футболистите на ,Д1ллдост”
ри и др.

Основна характерна черга 
масовостта

ност
— по време на

Юг 79" __ производството
" 20 лроцен

„Тоие

на ученията о 
им. Провеждат се под раз
лични названия- В Хърват 
ско, Сърбия и Словения — 
се извършват под название 
то „Нищо не бива да ни 
помада", в Македония и Вой 

Всички в отбрана

е нарастнало с 
та. Във фабриката 
Целевски" в Кичево по вре 

ученията 130 работни 
цк били извън производство 

а тъкмо тези дни лроиз 
план бил над-

СПОРТ
Покрай това, че нотвъР~ 

ждават жизнената сила на 
концепцията по всенародна 
отбрана и обществена само
защита, тези учения

допринасят към съблю 
на всеобщите пи 

възможности

ме наНЕУСПЕШЕН СТАРТ НА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ФУТ
БОЛИСТИ

из
то,водима

и защита. В Черна гора — 
„Единни в отбраната и за 
липата” и така нататък.. Са 
мо в четири наши реггубли 
ки миналата година в тези

водственият 
хвърлен с 20 процента.

като
цяло

Челик-Младост 3:0 (1:0) даването 
отбранителни 
и за укрепване вярата 
югославянила в собствената 
отбранителна 
шите сили. Съвмстните уче 
пия с поделенията на ЮНА, 
каквито все по-често сс ор 
ганизират, допринасят към 

задълбоча-

В горския Цех „Ясен в 
Кралсво било запланирало 

време на ученията да се 
42 куб.

на
гюучения с3 взели участие 

над 6 милиона души.
— Това, което видяхме 

па тези учения е израз на 
пълното ангажиране, 
ворност, високо съзнание и 
единство на нашите тРУДе- 

казва

.метраприготвят
строителен .материал, 
мо за един ден. във втора 
смяна, били приготвени 38 
кубически метра дърво. По 
време на провеждането на 
някои подобни учения — 
дневните производствени 

планове в някои колективи 
били надхвърляни с 50 на 
сто. Естествено, в края на 
месеца, работниците полу
чили и повишени лични до

мощ на на-
а сапяха да реализират много- 

бройните голови положения, 
а домакините се представи
ха като по-подготвеии и гю- 
находчиви пред вратата иа 
„Младост”. ' От три голови 
положения, топката залюля 
мрежата зад гърба на боси- 
леградския вратар, с 
„Челик” обезпечи висока по
беда и спечели двете точки.

В предиграта на неделния 
първенствен мач се срещна
ха младежките отбори 
„Челик" и „Младост”. Гос
тите от Босилеград за раз
лика от по-старите им дру
гари, бяха убедително по-до. 
бри от своите връстници от 
Бело поле и се наложиха с 
хубава победа — 4:1.

В първия кръг на тазгоди
шното първенство в „А” гру 
пата на Между общинска фут 
болна дивизия Враня, в_ не
деля на игращето 
поле, край Сурдулица игра
ха футболистите на домаш
ния „Велик” и на „Младост” 
от Босилеград. По хубаво и 
приятно за игра време, два
та отбора се представиха с 
добра и коректна игра, коя
то задоволи вкуса на над 300 
любители на най-популяр- 
ната у нас игра.

Основна характеристика 
на футболната увертюра в 
Бело поле е фактът че и два 
та отбора имаха шанс да 
се наложат над съперника 
си и да опечалят първите 
точки. Гостите обаче не ус_

отго
в Бело неп рекъсн атото 

ване на връзката между на 
рода и Армията и към раз 
витието на чувство на са
мозащита и сигурност

щц се и граждани 
Милорад Богданович, зам. 
—председател на Комисия
та на Съвета на синдикати 
те на Югославия за всеиаро 
дна отбрана и обществена 
самозащита. — И-мпресиоии 
ра масовият отклик на вси 
чки
пионерите и младежта — 
до най-възрастните жители 
на Югославия 
чите, които трябва да из
пълняват при военно поло 
жение, ако се стигне до
там.

което на
граждани-трудещите се и 

те пред всички похитител. 
ства към свободата и неза
висимостта на нашата стра ходи.

Не ще и съмнение, полза 
та е многостранна. Но всич 
ко зависи как местните об 
щности и трудовите орга
низации се подготвят 
ученията. Работата не е 
малка, но ако в старта всич 

успехът

на.като се започне отна
На тези учения трябва да 

се спомене и това, се про
веряват и усъвършенствуват 
плановете по отбрана и тъР 
сят най-добри решения за 
действуване при военно 
положение, а практиката 
потврди че производително
стта и производството в

към за да
за

ко се предвиди 
няма да липсва.Един анализ, направен от 

страна на Съвета на синди- Д- м.М. Янев

ЛИЗ СЛАВНИТЕ ДНИ НА БОРБАТА ЗА СВОБОДА

ФАШИСТКИ ЗВЕРСТВА В СТОЛ
Събраните мъже построиха в колона по 

четирима и ги подкараха към с. Драгинац. 
Около тях се намираха стотина български 
фашистки войници с шмайсери и пушки на 
„готово”. Пъ.тъом ги биеха с прикладите и 
ги псуваха. Нестихваше плачът на жени и 
деца. Плачеше за загубени близки и род
нини, за изчезнали домове. Едно петгодиш
но босоного дете, само по дълга риза, пре
коси колоната, викайки непрекъснато:

— Таткооо, върни се! Ще те убият! ...
•Но баща му никога не се върна.
Страх и трепет зацари всред хората. Чу 

се догадки на глас: „къде ли Ше ни 
карат”? „В интерлация ли?” „На разстрел”... 
„Дали е възможно сами да си правим тра
ур-" — шепнеше колоната.

Край пътя гореше плевника на Драго
люб Спасич, който се беше скрил в него 
Огънят го присили да излезе тъкмо в мо
мента, когато минаваше колоната. Заловиха 
го и го поведоха с нея.

Изпод селото, в местността „Три круши”.
— Тук ще ви бъдат гробища — проце

ди прословутият Горчилов.
Войниците се разпоредиха в полукръг с 

наперено оръжие и чакаха команда за стрел 
ба. На селяните заповядаха да насядат бли
зо един до друг, обърнати към Дъбовата 
гора. Горчилов започна с въпросите.

— Има ли някой °т ваше село при пар
тизаните?

— Никой господине, вярвайте. — 
варяха в хор те.

— Откъде е Бърко? Има ли семейни?
— Баща му е оттук, но преди 30 годи.

цялото му семейство и Бър 
ко е отраснал някъде в Македония — 
говориха селяните, като по такъв начин се

си с пар-

За нашите читатели предаваме откъс от 
хрониката „Лоши времена” от Гщра Зла- 
ткович — Милич, в който се разказва 

за зверствата на българо-фашистките 
окупатори в с. Стол

Покрай другите въпроси, на края бяха 
отделени ония, които са били доскоро на 
работа в България. Един от присъствуващи- 
те полицаи изведе от групата Новица Мар- 
кович и Светислав Алексич и поиска да ги 
защити. Горчилов пък изведе Драголюб Спа
сич братята Чирич — Йордан и Тихомир, 
вдигна шмайсера срещу тях и ги покоен. 
И тримата, смъртно ранени, паднаха пред 
очите на своите съселяни без да кажат 
то думица. Свещеника Лазар Попович из
ведоха настрана от групата. Един фашистки 
войник го хвана за брадата, задърпа

псуваше. Неколцина други войни
ци го ударяха с прикладите на оръжието 
Си и го псуваха най-мръоно. Трети го тъп
чеха. Бащата на Лазар, който Също се на
мираше в колоната припадна. В един миг 
заплака и започна да моли:

— Убийте мен, освободете него!”
За станалото събитие.

В СТОЛ на 14 октомври 1943 година рано 
сутринта пристигна наказателната експеди
ция начело с капитан Горчилов, подпору
чик Балабанов и полицейския агент Младе
нов. Щом пристигнаха в селото — едни из
вършиха блокада и никому не допускаха да 
излезне от селото, а други претърсваха ма
халите. На селския бировин бяха дали на
реждане да извика населението на събра
ние, а войската изгонваше от къщите мъ
жкото население. За половин час пред учи
лището се събраха около 90 души. Съще
временно войниците започнаха да опожаря
ват сградите. За кратко време над селото 
се заиздигаха високи пламенни езици и че
рен дим се извиваше към връх Големи 
Стол. Дим се разстилаше във всички посо
ки, като се смесваше с дима от опожаре
ните семейни огнища в Любераджа,. Ради- 
нинци, СтрелъП, Киевац, Масуровица и дру
ги села в Лужница. Небето над Лужиица 
беше покрито с дим макър че времето беше 
хубаво и я^но.

ни_

гов аха като го

„ преживелите селя
ни разказват, че може би трагедията би би
ла по-малко ако в момента не беше присти
гнал полицейският агент Младенов 
достави на капитана 

В тоз
който

следното:
час отекна командата на Горчилов: 

На своите местаа! Готови 
След командата 

застанаха в

за стрелба! 
войниците се събраха, 

се гетт цтт колона пред насъбралите
Живковпи Д°като се построяваха, Бранко 

“ обърна към агента Младенов 
НЯ Д И може да Гарантира за него,
— нТ^”. агентът само отвърна: ,3а никого

По къщите пожарът унищожаваше по
къщнината, облеклото, моминските дари; 
по мазетата изтичаха бурета с ракия, по 
хамбарите гореше житото, 
слама, сено и на бърза ръка скътаните ве
щи. Под сводовете на сградите горяха плу
гове, кола с животинска тяга, ветренячи и 
други селскостопански алати. Горяха и тук 
таме приготвените дъски и друг строителен 
материал, приготвен за строеж на нови къ
щи... В Стол бяха опожарени из основи 
130 сгради и основното училище.

по плевниците отго.

• ™ дГпТдГт0 Фа-
ГТТе

Този ден българските фашистки 
Стол убиха 46 селяни.

ча-ни се е отселило
о-т-

гора. ..опитваха да прикрият и връзката 
тизаните. палачивV
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ЛЕГРАД, 1ад>ЕДПОСХАВКИ зд ПОДОБРЕНИЕ
ПГII ■ НА ЗДРЛВНата защита в боси

,5*!?!* “Е КАВИЖДДТ селата
населението в Босилеград“ 
ска община понастоящем се 

С ПОСТОЯННО
материал, 
една

на населението от ™

»•№»“ ЙГ"”

С ог7сд°Ян\ факГТчеРИИ' И 
обезпечени 

2 500 000 - 
тите вървЯт

и слабости. общинската са 
моуправителна общност по 
здравеопазване, съвместно 
с Регионалната и републи. 

и канската общност, обезпеча 
ва парични средства 
с°ки лични доходи и 
ви добавъчни на

а
характеризира 
подобряване на 
ната основа, от 
на, и с все

а не-
стра

чно оказане на здравните 
луги на населнието У 
га страна, главно * 
егвие липсата на 
мит е кадри

още
за ви-се кадро 

здравните 
работници. Но въпреки бла
гоприятните 
курсите. 
остават 

Проблемът 
здравеопазването в Босилег 
радска община особено е 
належащ, кога^о става 
ирос за работата на

От Дру 
• вслед- 

необходи. 
субек

са
необходимите 

динара и че рабо- условия в кон 
работнитеи някои ГОСТИЛНИЧАРСКА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
„ЦЪРНИ ВРЪХ” В СВОИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ:

*• ••V- '•!** ‘А ■>'

— хотел-ресторанта „Църни връх” в Бабушяица,
— хотел-ресторанта в Звонска баня.
— бюфета на автогарата
— бюфета в Бабушница
— в Звонци и
— Комарица

местапо плана, очак_ непопълнени.
с кадрите в

въ-
здрав

иите станции и амбулатори 
пте в селата. Сега в Здрав 
нид дом работят 9 лекара 
но обща практика, 
неколог и 15 медицински те 
хници. Това

един ги
ВИ ПРЕДЛАГА ХУБАВИ ЯСТИЯ И ПЪРВОКА 
ЧЕСТВЕНИ АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ 
ПИТИЕТА

число заети до 
значителна степен задоволя 

изискванията на работа 
та о дома, но ако 
заминат да работят в села
та, проблемът видно 
сгря. А освен това тези ме 
дицински работници не 
казват желание да работят 

село. Това потвърждава 
и фактът, че здравните стач 
цип в Долно Тлъмино и Го 
рна Любата не работят, по 
неже заетите в тях лекари 
и други здравни работници 
след кратък престой 
завърнаха в 
А личните доходи са наис 
тина високи

ва

*Щ ( някои
На всички трудещи се и граждани „Църни връх” 
честити Деня «а освобождението — 6 септемврисе изо

по. -л;--V.

? л; па

Щ КОМРА8
ЪЛ\ ЛЮ031.АУМА

Здравният дом в Босилеград

тивни слабости. С седруги ду 
ми: съществуват нови, фун
кционални

ва се същите да бъдат за 
вършени до края на годи
ната. Според плана на здра 

за вната защита, такава а.мбу. 
още латория трябва да се пос- 

медицин- трои и в село Назърица.
Средствата, възлизащи на 
1 милион и 100 хиляди дй_ 

ЗДРАВЕН ДОМ, СТАНЦИЯ, нара са обезпечени, но все 
АМБУЛАТОРИИ...

Босилеград.
ооорудени

здравни обекти и пари 
лични доходи, но все

и
лекар би 

получавал личен доход над 
20 000 динара!

Незавидното положение

„КОМПАС” — ЮГОСЛАВИЯ 
ТРУДОВА ЕДИНИЦАДИМИТРОВГРАД\няма достатъчно 

ски работници.
усложнява и един друг про 
блем здравните работници 
конкурират за работните ме 
ста в селата, но след прие 
ма — остават да работят в 
Босилеград.

Въвеждането на пълна 
здравна защита за селско 
стопанските производители» 
също увеличава нуждите от 
медицински работници.

Няма съмнение че здрав 
ната защита в Босилеград- 
ска община всекидневно 
се подобрява. Ако кадрови 
ят въпрос наскоро се раз
реши, макар и частично, 
населението в общината ще 
получава повече от необхо 
димите здравни услуги. До 
тогава заетите в Здравния 
дом имат отговорна задача: 
да преодолеят и субектив 
иите слабости и обективни 
те трудности в полза на 
доброто здраве на босилег- 
радчани. Това се очаква от 
хумаиостта на професията 
им.

На своите делови приятели,
на трудещите се и гражданитеоще не е намерена локания 

на която да се построи ам 
За това, колко грижи и булаторията. 

материални средства полага 
обществото за подобрение 
на здравната защита в 
общината, най-добре „го
ворят” новопостроените 

здравни обекти. Здравният 
дом напълно е завършен.
Освен това, че е красиво и 
скъпо здание този обект 
видно ще разшири възмо 
жностите за оказване каче
ствени здравни услуги. Те 
зи дни техническата коми 
сия ще утвърди изгодност- 
та му за ползуване и наско 
ро след това здравният дом 
ще бъде предаден на упо
треба.

Здравните станции в Гор 
на Любата, Долно Тлъмино бряване на 
и Горна Лисина съшо са 
нови и оборудени обект**, 
предназначени за оказване 
па основна здравна защита

ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА — 8 
СЕПТЕМВРИКАДРИТЕ

ПРОБЛЕМ
ОСНОВЕН

като им пожелава нови победи в социалистичес.
Въпреки чувствителното 

подобрение на .материална 
та основа, здравната защи
та все още не е в състоя
ние да задоволи нуждите 
на населението, особено на 
селското. Причина за т°ва 
са, както е изтъквано на 
много събрания, липсата на 
необходимите кадри и ня
кои субективни слабости в 
работата на съществува
щия медицински персонал. 
И тук не изостават усили
ята на обществото за подо 

състоянието. 
Обществено - политическите 
организации в общината и 
в Здравния дом се стремят 
да премахнат субективните

кого строителство
■I *-1

„Компас” е между водещите туристическо-гос- 
тиляичарски арганизацип, коЯто едновременно 
оказва и валутни услуги на лишаващи туристи и 
граждани.

„Компас” организира излети, походи, гостува
лия превози до наши и световни курорти и исто 
ричеекм забележителност.

ИН МЕМОРИАМ

М. Янев Изминаха 40 дни от смъртта на нашия мил 
син, баща, съпруг, брат.

Александар
Алексов

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ 

НА СЪЮЗА НА

ОБЩИНСКАТА 
ОБЩИНСКАТА 
ОБЩИНСКИЯТягяггжтжйж и
ОБЩНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ

гимназиален учител
в Бабушница

По този повод на 9 септември 1980 година 
ше положим цветя на гроба му в Пирот.

с т И т я тЧ Е

трудещи се в общинатаНа всички граждани и
Опечалено семейство:

майка Рай на, съпруга Спо-- 
мемка. синове Замфнр и 
Светозар, брат Драголюб, 
снаха Добринка и братов, 
чеди Владнца н Радмнло

6 СЕПТЕМВРИДЕ1Я НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
ИМ пожелават нови трудови победи в изграждането! наквт°социализма

СТРАНИЦА ИСЕПТЕМВРИ 1980
БРАТСТВО ★ 5



Власинките хидроцшщш
СУРДУЛИЦА

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

ОШЦННСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮ ) 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

на гражданите и трудещите се
ОБЩИНСКАТА

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ Т Я ТЧЕСТИ
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ

5 СЕПТЕМВРИ - ДЕКЯ ПА ОИИШЩЕ- 

ЦЩВ ЙА ОВЩИВАТА ОТ 6АШВШ 

ОКУПАЦИЯ

ЧЕСТИТИ

5 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СУРДУ 
ЛИШКА ОБЩИНА ОТ ФАШИСТКА ОКУПАЦИЯ

ИМна всички граждани и трудещи се като 
пожелава високи завоевания в социалисти, 
ческоуо строителство

като им пожелава високи постижения в

изграждането на социализма у нас

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
„Босилеград“

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ 
ПО КУЛТУРА,

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА,
ДЕТСКА ЗАЩИТА

на граждаезте от Сурдулишка община
ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „БОСИЛЕГРАД’' СЪС СВОИТЕ 

ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
„СЛОГА" — за търговия и гостилничарски услуги 
,,НАПРЕДЪК" — за селскостопанска дейност 
„УСЛУГА” — за комунално-битови услуги 
„ИЗГРАДНЯ" — за строителство

ЧЕСТИТЯТ

Деня на освобождението от фашизма — 5 септември

на всички
трудещи се 

и граждани
в Босилеградска община

с пожелания за още по-високи завоевания в 
социалистическото изграждане

Ч Е С Т И Т И

I силимт „бшсш“
и им пожелава големи постижения 

самоуправителния социализъм. в Усъвършенствуването наС. ЖЕЛЮША край Димитровград

на всички делови приятели 
На всички трудещи се и граждани ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ,,БОСИЛЕГРАД”

съобщава на ГРАЖДАНИТЕ И ПОТРЕБИТКДН- 
- че ките основни организации на одгигжа. 

ния труд оказват всестранни услуги, сяебдсти с 
) (ай-разлагаш видове промишлени, хрвнтевиенвку.

" ДРУ™ стоки, снабдяват селскостопанските 
производители със семена и торове, стро«г качес- 
твено и евтино всички видове с]бекйк * *
ползвайте услугите 
зации!

ЧАСТИТИ ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА

— 8 септември
С ЗА °ЩЕ ПО-ХУБАВИ УСПЕХИ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ на нашите основни оргашг

СТРАНИЦА 12
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ТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВ „АВТОТРАНСПОРТ 
В БОСИЛЕГРАД

на пътниците и
деловите приятели.

на всички трудещи се 
и граждани

в общината

О Б Щ и н
В БОСИЛЕГРАДс к У п Щ И Н А I

На всички 
трудови хора 

и граждани 
в общината

Ч Е ЧЕСТ И Т Ис т и т и

8 септември — Ценя на 

освобождението иа 

Бооилеградоки ирай
8 септември - Деня на 

освобождението на 

Боеилеградски 

край от фашизмакато им пожелава 
работните 
ването на 
ЦИЯ-

ИЛ, места ТРУД°ВИ
социалистическата

резултати на 
завоевания във внедря 

самоуправителна демокра.

като им пожелава всеобщ разцвет на социалистическото еамоупра- 
вително общество.

„АВТОТРАНСПОРТ" от Босилеград превозва пътници и стоки на_ 
шир из нашата република и страна и върши поправки на моторни 
возила.

ГРАЖДАНИ! Пътувайте с модерните и удобни автобуси на 
„АВТОТРАНСПОРТ” от Босилеград! I

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
В БОСИЛЕГРАД ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В БОСИЛЕГРАДна всички 
комунисти,

трудещи се
и' граждани 

в общината

ЧЕСТИ ТИ

8 септември — Деня па 

освобождението на общината
ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ ЯА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ЙА 

БОШЕГРАДШ НРАЙ - 

8 СЕПТЕМВРИ
на всички пионери и младежи, трудещи се и гражда
ни, с най-СъРдеч!щ благопожелания за всестранен въз
ход на самоуправителния социализъм и благосъстояние 
на населението.

всестраннен възход на самоуправител- 
високи резултати в укрепването

основа иа сДРУ>*ения ^УД-

и им пожелава мания социализъм и
термалната

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ И 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В 
БОСИЛЕГРАД

на всички
работници 

служащи и 
граждани

КЛАСИНАТУРС — СУ РД УЛИЦА 
На Всички делови приятели и граждшш от Сурдулишка 
община

Ч Е С Т И Т Я ТЧЕСТИТИ

Дена иа Деня на освобоириюто 

8 септември
5 септември 

освобождението иа общината 

от фашистка оирпациа г. .
със сърдечни пожелания за постигане на извънредни 
трудови резултати във всички области иа сдружения 
труд, високи социалистически завоевания в самоупра. 
вителпото решавано и общо материално благосъстояние

ОРГАНИЗИРА ИЗЛЕ. 
ЗИМУВАНЕ И ЛЕ-

ТУВАНЕ

СТРАНИЦА 13
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ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
п Бабуншица

ИА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ 

I ТРУДЕЩИТЕ СЕЗДРАВНИЯТ ДОМ В БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИЧ Е С Т И Т И
осшзбождеиие-го па Лу- 

пожелйва още по.го- 
само-

6 СЕПТЕМВРИ — Деня на 
фашистко иго. като им 

леми успехи в изграждането 
управление.

Дена на оовобождиш» на 

Боомеграркн врай от 

фашнстно ИГО - 8 саппмора

Ж1Ш ца от
социалистическона

на всичкп трудови хора и граждани в общия *га, като 
им пожелава крепко здраве, лично щастие и високи 
трудови резултати на всички полета в социалистичес
кото строителство.

ООСТ „ТЕКСТИЛКОЛОР" — БАБУШНИЦА,

ПРОИЗВЕЖДА:

— печатни тъкали и
други видове текстилна галантерия

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ

1М311Ш ПА СВОБОДАТА 

- е СЕПТЕМВРИ
ТО „УСЛУГА" — ДИМИТРОВГРАД

с пожелания за още по-големи трудови успехи занапред.
с многобройните си цехове и сервизи на всички работ
ници в организацията, на гражданите и трудещите се

ЧЕСТИТИ 8 СЕПТЕМВРИ - 

ДЕНЯ НА СВОБОДАТА Индустрията за каучукови изделия 
„ТИГЪР” — ПИРОТ

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
„ТИГЪР" — ДИМИТРОВГРАДС пожелания за нови успехи в социалистическото

строителство
ИА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ ЧЕСТИТИ 

ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА — 8 СЕПТЕМВРИ

ЗАВОДИТЕ ,,ТИГЪР" ПРОИЗВЕЖДАТ:

Радиални гуми за леки и товарни автомобили
— Диагонални гуми 

коли

— Всички видове вътрешни гуми за леки коли

Дюшеци, възглавници и други индустриални 
стоки от гума,

— Различни видове
— Гумени нишки,

Съвременни, модерни и удобни спортни 
обувки.

за пътнически и товарни
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЯ съюз

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
БОЙЦИТЕ,

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

гумени топки,

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 'СЪЮЗА НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

— Дълбоки гумени ботуши 
бота и др.

— Технически

ДИМИТРОВГРАД за защита при ра-
На всички граждани и трудещи се

ЧЕСТИТЯТ ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА — 8 СЕПТЕМВРИ
стоки за широко потребление,

стоки за погреби на автомобилна та промишленост.
като им пожелават нови трудови победи в изграждането 
на социализма — Разнообразни 

ребленме и видове лепила (за широко 
за нуждите на промишлеността).

пог-
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Зи>хп1са)
Организацията «> сдружения труд

мСТОЧАР“
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 
на своите потребители и делови приятелиДИМИТРОВГРАД

„ТЪРГОКООП" 
със своите основни

—■ за търговия 
организации на честитисдружения труд:

..НИШАВА” — за 
КООПЕРАНТ" — за

селскостопанско

коопериране
производство

Празника на свободата 

- 8 септемвриНА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 
ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И НА 
ГРАЖДАНИ

\

„ЛУЖНИЦА" ПРОИЗВЕЖДА:
честити — шприцовани произведения ст постирол, полиес

тер, полимер ацетат,
— овални плочи от полиестеР.
— части за санитарни уреди,1МЗН1КА НА СВОБОДАТА 

8 СЕПТЕМВРИ — полипропиленови тъкани и чували, гъвкави 
полиетиленови търби и др.

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В СОЦИА

ЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО ЗАНАПРЕД

РК012У0Д1: КОМАБШ КПСШ ИАМЕЗТА11.5РОНТ5КЕ 2АВАУКЕ 1СВЕ 
РАВЕ15А ПАМЕЗТА1А „УА21Ь ТУАКОУ — СХЬЕ*

РАДИА ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕКЦША

®СегОШТТТи
\пимитровград/

На трудещите се,

С ВСИЧКИ СВОИ ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД

на. деловите приятели,

на целия трудов народ

ЧЕСТИ ТИ
и на гражданите

На трудещите се и гражданите

честити 8 септември 

празника на свободата
8 септември 

Празника на овебодата
„СВОБОДА” ПРОИЗВОЖДА:

- съвременна, мъжка, дам
ска и детска конфекция.

Произведенията на 
фекцня „Свобода” се 
нават по съвременната крои 
ка, фшшата изработка, мод
ните линии, с богата раз. 
цветка, по изящния вид и 
достъпни цени

кон-
поз-

успехи занапреднови. трудовис пожелание за

СТРАНИЦА 15
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безшште!1 I

;
Възрасти дама говори иа 
М],жа си:

— Жак, сега, кога/о съм 
подстригала косата съв- 

изглеждам ба- Сън сънува, че ее 

ленува
СИ
ССМ Късо, НС 
ба, нали?

— Не, разбирам тс. Ти ве
че изглеждаш дядо.

★Млад, неопитен журналист 
попитал американски 
грссмен защо 
иа Съединените щати не мо 
жс да бъде избрана жена.

Конгресменът отговорил:
— Прозидснът трябва да 

бъде по-възрастен от 35 го 
дини.

ЗАЩО К ЙЕ САИОУПРАВНО? КОН
за президент

— Да ходя вече не съм кялъР. 
и все повече ме боли главата.
Ще се лекувам — реши дядо Лазар, 
ношепец ох Долна Л/обата.

Пристигна в селсках3 „амбулануз •
Гледа: ама па хубава сграда!

Посрещат го хора в бели манта 
любезни сестри, лекарче с брада.

— Дай си книжката, дядо.

— Не се бой—куражи го друга сестра.
— Ще оздравееш—казва лекарчето младо, 
болестта где изметем кат’ с метла.

— Сполай ви деца, да сте живи, 
излекувахте ме — муравет си има те, 
ще помия посхъиките ви красиви, 
алал да са ви парите, гпо ги взимате!

'I у \ №
ЧОляДъп се сбрамо у задругуту, па си ори 

разне работе. Дум по дум заватимо сетима за 
око снадбева1ьето.

— Бре човеци, орат им я. само джабо дн- 
гомо прашшнте около туя работу. Све си има, по 
смо си азднеали, па си купуйемо и колко треба 
н колко не требе. Те, я 11 м°я Ствння не смо се 
блъскали и смо си добре. Нема прашак имамо 
си перахан» сапун, нема кове — направимо си оди 
ръж. Съга само да могу да сн узпем малко заи 

туршндо 1* шиЬер да сн грейем зимуспе

★— Казвате, че седем годи 
1П( с/с работили на едно мд 
сто, без да се местите, 
след това?

— След това ме помилва

А

тинец за
ра1шю, па че сн накривим капуту.

— Лъсно йе за зехтин н шиЬер, Млнчо — 
\щ комшия Пера. Съга че добидеш купони 
сн узнеш. Нема да се варкаш, нема да се 

блъскаш, твойето сн те чека у равтовете.
— Па ако ие тека, арно йе, че сн имамо сви,

) нема да сн дънгубимо по разне навалнце.
— Е, големо арно вий© найдосте — одйед- 

нуж се уврл»и синът на йедън нашш1ъЦ. Он йе 
|! {; сега дошъл при негови, но живейе у град. —

Купоньете не су у духат на самоуправлението —

ха.

★вика 
и че — Как мислиш, защо Ха 

ри така късно сс ожени?
— Преди да сс реши 

такава сериозна крачка, той 
искаше да има надежден и 
постоянен доход.

— А сега вече го има, та
ка ли?

— Да, той вече получава 
пенсия-

;||: па

11
II: оцепи синдракът-

— Самоуправно ли й© йедни да чакамо цел 
Дън у ред, а друЬн да си узимаю под руку —

• туйе сват Гога.Не йе — вика детето. А самоупра
вно ли Це продавачете да си ватая) приятеле с не 
що що не йе н>ино? Не йе — вика детето.

— Па тегай, кико требе да йе самоУправно?
— Па требе да се разбуде самоуправнете кон. 

троле и инспекхорйете, по-арно да се договараю 
тня гпо производе и тия що продаваю

Оно верно може да йе тека. ама съга кико

Но къса беше радостта на ляАО Лазар.
Събуди се — и разбра, че е сънувал, 
да се повдигне — пак не е кадър.
— Лъжлив сън, брей, не съм се лекувал.

— Да отида сънищата понякога не са празни, 
и ето го дядо пред сградаха красива.

затворено. Вътре куп съоръжения разни 
И лекари няма — лекуване не ще да има.

ПИ_
★

Кажи ми кой Г11 е прия
тел и аз ще ти кажа с как
во можеш да ми бъдеш по
лезен.

и
I

||★II! !‘Х— Кажи, Бърн, колко е 
продължила грийсетгодишна 
та война?

— Не помня-
— Тогава кажи на колко 

години е едно единайсетого- 
дишно момче?

— На единайесет.
— Добре, тогава колко е 

продължила трийсегогоди- 
шната война?

— Единаейсег години...

Но
, — овия заспали, ошгя нетеяли да се договоре, ку- 
; поихте не су с^моуправни а нийе гребе да сн 
, оставим толку работа и да се бутамо, па чели има 
; чели нема, кой знайе.
1 Но и друга мука има.

— Море дете, думам я на синдракЪт, знаеш 
I ли защо купоните не су сам о у правни ? Захова дека 
; ти и теквия кико тебе сте напълнили сваку Бошку 
, с каве, прашак, зейтин, шийер и друго, па съга 
I се чудите що че работите с купоньете. Да купуйе- 
| те — нема куде да га турате, да не купуйете 
брука че пукне, значи имате си, а кико сте га 
наузели? Но знам си ви я тия широко ви окол 
шию. Съга че продавате

— Защо ги няма? Сграда, ток, съоръжения, 
чул съм и дори заплати им се полагат?
— Дядо, ако лекар не ще „селски приключения" 
ни парите всемогъщи не помагат-

К. Г.

ХУМОРЕСКАкупоните под руку и пай 
че су ви благодарни, а вийе че сте ..защитници” 
на самоуправленийето.

'Жк&ц/ьос/ Семьон Семьонович вече бе с еди
ния крак в асансьора, когато си спом
ни, че от днес бе ре шил да се изкачва 
до четвъртия етаж само пешком. За 
отслабване. Дръпна крака си и с.е обър 
па към стълбището. Последна стъпала.

— А защо тъкмо от днес? — сн 
каза той- — Днес съм изморен, ще за
почна от утре.

Единият крак отново в асансьора.
— Впрочем утре ще работя в ба

зата, ще се изморя още повече. Щом 
ще ходя пеш, то от днес-..

И отново се обърна към стълби-

— А изобщо защо да ходя пеща? 
Не съм толкова пълен като Прохоров. 

Пак тръгна към асансьора.
— Макар че. да сн кажа истината, 

не съм толкова строен като Васин.
И се връща Към стълбището.
— Всъщност

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

гвоя жених 
с мене?

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

защо да Съм сП*>- 
това се цени у мъжа. Главното 

за истинския Мъж е да бъде решите
лен! /

ен? Не
да се запознае

И Снмьон Симьонович 
влезе в асансьора.

решително
пъти и незивасимо """щето.
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