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В ГОДИНАТА на великня юбилей — 40-годиш-

становището за създаване
на нова народна власт.
Създаваха се Пародоосвободителни отбори с широк
ция, много дати ни напом
обсег на действие, като ор
нят за миналото, в което
гани обхващащи „всички
са положени основите на
функции на власт’' на опр
нашата свобода и незави
еделена територия. Приесимоот- При това 29 ноем маха се решения и напът
ври заема отделно място.
ствия, решаваха въпроси
Изграждането на първите
от взаимните отношения
елементи на нова народна на гражданите, установя
власт е резултат от укреп
ваха права и създаваха за
ването и огромния размах
дължения, организираха
на въстанието през 1941
помощ на партизанските
година. От изстрелването
отряди и защищаваха за
на първата въстаническа
родиша на новия стройпушка — въстанието неу
От първите органи на
държимо се разрастваше,
народна власт, които се
а партизанските отряди
създаваха и развиваха в
станаха военна сила, с коя
течение на нашата револ
то окупаторът тогава не
юция, се пробиваха еле
разчиташе.
менти, които с течение на
времето се превърнаха в
Югославските народи се
система на социалистиче
бореха не само за освобо
из
ско самоуправление,
ждение от окупатора, но
разяващи основната насо
покрай това желаеха да
ка — трудовият човек да
извършат и дълбоки обще
бъде в средището на об
ствени промени — промя
ществено- икономическите
на на обществената систе
отношения и сам да ре
ма и пълно национално и
шава по всички въпроси'
социално освобождение.
за своя живот и труд.
Комунистическата
пар
се
В кървавите боеве
тия на Югославия, водена
освобождаваха нови сели
от другаря Тито имаше яс
ща, редуваха се нови по
но становище и готови от
беди. Преди 38 години в
говори за съдбовните въп
босненското 1радче Яйроси от
съществуването
це( на 29 ноември 1943 го
на нашата страна и ней
ните народи след неприя дина), делегатите от всич
ки краища на страната
телската окупация- Както
направиха договор за бъ
и що имаше ясно станови
дещата съдба, за бъдеща
ще за необходимостта на
та общност, за перелекти
борба срещу окупатора,
вите на народите и наро
имаше твърдо решение и
за необходимостта за уста ' дностите в братската ни
родина. На това истори
новяване и изграждане на
ческо заседание АВНОЮ
нови органи на революди
стана върховно законода
онна въстаническа власттелно и изпълнително пре
С разгарянето на въстание
дставително
тяло иа Юго
то и създаването на пър
беше
славия.
Създаден
вите свободни територии
Национален комитет на
се изкристализираясно

нината от въстанието и со
циалистическата револю-

Маршал Тито говори иа Второто заседание на АВНОЮ, 29 ноември 1943 година
освобождението на Югос
на нашата революция —
лавия като изпълнителен винаш ясно ще разграни
орган на АВНОЮ. Отнето чаваме пътищата към бъ
беше правото на предател дещето. Вражеските сили
ското емигрантско прави днес отричат
Решението
телство да бъде законно
на АВНОЮ- Това прави
югославско
правителство
пропагандата извън страна
като не му се. признават та, както и контрареволюмеждународни договори,
ционерите и нредентисти
които евентуално в бъде те в Косово. Касае се за
ще би сключвало, а Юго
териториални
ретенции
славия да се устрои на ‘ Към наша земя, които се
демократични федератив
га несполучливо се забул
ни начала, като държавна
ват в идеологически воал.
общност на равноправни
Винаги досега,
пред
народи и народности...
попълзновенията от чужбп
Борбата не стихваше.
на сплотявахме
редициИзнизваха се нови победи,
те си и укрепвахме свое
а светът узна една голяма
то единство, което правим
истина за Югославия.
и сега. Решението ни да
изграждаме хуманно
со
Това бяха иепресъхващи
циалйстическо
самоупра
извори на революционно
вителио общество подразДействие па Съюза ма ко
бира не догматичен под
муниститс и цялото ни об ход към откритите общсщество, от които почерп ствени
въпроси, защото
ваме сили и по-нататък да социалистическото
само
бъдем в челните редици
управление може да
сс
за
истински
осъществи само като ре
на борбата
прогрес, материално и об
волюпионеи процес.
ществено развитие, истин
В югославското задру
ско и пълно освобождава
жно осъществихме огром
не на човека и труда. Опи
ни резултати. В него н
(зайки се върху изворите българската народност в.

Югославия дава свой при
нос към общите резултати
във всички области на жи
вота и труда. Задачите по
икономическа
стабилиза
ция, развитието и внедря
ването на делегатската си
стема, задълбочаването на
самоуправителните отно
шения и пр., са всекидне
в ни задачи пред
всеки
наш трудещ се и гражда
нин.
Чествувайки Деня
на
Републиката и този път
подчертаваме, че не съще
ствуват дилеми във връ
зка с насока за по-нататъ
шното ни развитие -— про
дължаваме да
крачим
твърдо и смело по Тнтовия път на социалистичес
ко самоуправление и необ
вързаноот- Уверени сме
чс с успех ще преодолеем
всички затруднения и ще
разкриваме нови, широки
хоризонти на социалисти
ческото
самоуправление,
демокрацията и свобода
та през времето, което е
пред нас.
Борис КОСТАДИНОВ

ДИАЛОГ ВЪРХОВЕН

— ШЕСОН

Съвместно желание за
опазвне на мира

От разговорите Върхо вец — Шесон
В сърдечна приятелска атмосфера Върхонец
и
Шесон направиха широка размяна на мнения, отли
чаваща се с блнзкн стано внща по много въпроси.
Министърът на външни
те работи на социалисти
ческото правителство на
Република Франция Клод
Шесон в края на минала
та седмица пребивава на
тридневно официално при
ятелско посещение в наша
та страна. В сърдечна при
ятелска атмосфера, отли
чаваща се с близки стано
вища по много въпроси,
Шесон и неговият дома
кин, съюзният секретар
на външните работи Йосип Върховец подчертаха
двустранния интерес за
укрепване на политичес
кия диалог между Югос-.
лавия и Франция.
Изтъквайки, че негово
то посещение е първо по
сещение на един официа
лен представител на ново

то френско правителство,
Шесон изрази убеждение
то си, че победата на ле
вицата в неговата страна
предлага възможности за
укрепване на политически
те контакти и сътрудниче
ството, Митерановото пра
вителство се интересува
от нашите опити, особе
но във връзка с децентра
лизацията на властта, ра
ботническото
самоуправ
ление и осуетяването на
етатизаЦИята и бюрокра
цията на общественото
имущество.
Върховец и Шесон раз
говаряха и във връзка с
обстановката в Европа и
Средиземноморието, както и за разоръжаването и
кризисните огнища в све
та.

КАРИЛЬО В КУБА
Генералният секретар на Испанската ко
мунистическа партия Сантяго Карильо на 23
т.м. е пристгинал в Хавана където водил по
литически разговори с първия секретар на
ЦК на Кубинската комунистическа партия
Фидел Кастро.

СКРГЕЙ КРАЙГЕР ПОСЕТИ ЛИБИЯ И МАЛТА

Укрепване на приятелските
връзки
Председателят на Предсс
дателството па СФРЮ Се
ргей Крайцер направи та
зи седмица официални при
ятелскн посещения в СоНародпа
циалистическа
Либийска Арабска Джама
хирид и Република Мал
та. С шефовете па тези
страни полковник Моамар
ел Кадафи и д-р Антон
Бугаджидж Крайтер има
ше плодохвгга размяна па
мнения във връзка е ук
рспваисто и по-нататъшно
то разширяване и обогатя
нане па приятелските връ
зкн.
Пълно съгласие
Югославия и Либийска
та Джамахнрня постигна
ха пълно съгласие да обо
гатят разклонените между
държавни отношения с но
ви и висши облици на ико
номичсското сътрудничест
во. Това бе констатирано
в първата част от разгово
рнте между Сергей Крайгер и полковник Кадафи,

Като европейски, среди зе
мпоморски и необвързани
с трани Югославия и Малта
особено внимание посвети
ха на обстановката в Сре
диземно.чорието, която, ос
вей с кризата на източния
бряг е изострена с надпре
варата на блоковете и вели
ките сили и голямата кон
центрация на оръжие в та
зи част на света.

Диалог Шмидт-Брежнев
Вниманието на целокупната световна обществе
ност тези дни е насочено към Бон, където на офи
циално посещение пребивава шефът на съветска
та държава и партия Леонид Брежнев.
Основна тема в диалога
Шмидт — Брежнев е разо
ръжаването, преди всичко
възможността за оттегля
не на ядрените ракети със
среден радиус на дейст
вие от европейския конти
нент. Политическите наб
людатели оценяват, че на
тази основа трябва да за
почне нов етап в отноше

Титовото име на града - герой
негови жители, които вою
ваха с пушка в
Ръце,
1200 от тях зазидаха живо
тите си в основите на со
циалистическа самоупра
вителна Югославия. Фаши
сткият терор отнесе 750
жертви.

В разговорите стана ду
ма и за участвуване на
предприятия
югославски
в изграждането на няколко нови промишлени и
селскостопански обекти в
Либия, някои от които са
гвърдс големи — в енер
гетиката, химическата про
мишленост и транспорта.
Засегнат бе и въпросът
за югославското снабдяване с нефт в Либия и за
сътрудничеството в петро

лната промишленост.
Постоянен възход на отио
шенията
В политическите кръгоне в Ла Валета двудневно
то посещение на Крайгер
бе оценено като израз на
континуитета на средите
па високо и най-високо
равнище между полигичее
киге личности на двете
страни, които постоянния
в-ьзход на отношенията от
вина™ изграждаха върху
коренните принципи на
политиката на нсобвързване.

СЪБИТИЕ НА СЕДМИЦАТА

ВЕЛИЧЕСТВЕНО ТЪРЖЕСТВО В ДЪРВАР

На 37-ия рожден ден
на свободата, Дървар —
град на работнически ста
чки и бунтове, на велики
военни подвизи и социали
етически дръзновения, в
чиято история е записано,
че осем месеца е бил до
макин на върховния ко
мендант на югославските
партизани, който три пъ
ти е опожарен, където на
27 юли 1941 година плам
наха първите въстанически пушки в БиХ — полу
чи името на твореца на на
шата .революция и най-ве
ликия син на югославски
гс народи и народности
Тито.
Дървар е една от найсветлите страници в исто
рията на създаването на
нова Югославия- От 6500

цялостно посветени на по
нататъшното развитие на
билатералното сътрудниче
ство, което взаимно бе оце
пено като успешно и пло
довито. Новата среща на
двамата ръководители бе
използувана за договори
във връзка с бъдещите фо
на сътрудничество,
рми
особено на икономическо
и техническо, така че вси
чки въпроси бяха разгле
ждапн в делова атмосфе
ра.

ЗА 36 години свободно
развитие градът напълно
измени лика си. В стопа
иството работят 5000 рабогг
пика, а ръстът на заетост
та е почти 30 на сто.
Построени са много нови
жилищни и обществени

НАКРАТКО
Напрежението в Полша, вместо
да се намалява, все повече се пови
шава. В страната се чувствуват труд
ности както в партията така и в
„Солидарност”. От страна на студен
тите и селяните стачките се разшир
яват. Както и Ярузелски в партията,
така и Валенса в „Солидарност” се
застъпва да неутрализира екстрем
ните групи, които затрудняват проце
са на споразумяването. В Полша е
осуетен опитът за създаване на не
легална политическа партия. Партия
та трудно успява да създаде необхо
димо единство, което й е нужно за

нията на цялата релацня
Запад.
Изток
Разговорите, които се
очакваха от по-дълго вре
ме, започнаха в малко „тв
ърда” атмосфера. Шмидт
пожелал .добре дошли” на
Брежнев и придружаващи
те го лица и изтъкнал зна
чението на срещата, но
веднага подчертал значесграда, 75 км асфалтови
пътища, за здравето
на
населението се грижат 30
лекари, 11 от които са спе
циалистн. 700 младежи и
девойки следват на висши
те и полувисшите учили
ща, а 3200 са средношкол
ци.
От юни 1974 година Дър
вар се гордее с Орден на
роден герой, а от сега с
гордост ще носи Титово
то име — Титов Дървар.

да възвърне доверието си сред чле
новете и цялото общество. Затова за
т. м. е насрочен нов пленум на
ЦК на ПОРП.
Ислямската Република Иран от
ново и открито е поискала от прави
телствата на САЩ, Великобритания
и Франция на иранските въоръжени
сили и да доставят резервни части за
въоръжаване и военна снаряжение
33което Уредно е заплатило прави
та бившия ирански шах
Лахлави. Това търсене е направил
АлнНХ^?,Т президент ходжатолеслам
?
СЛед заседание на Вър
ховния съвет по отбрана.
н

нието на по-дългото вре
метраене на посещението,
като възможност за пове
че контакти, особено за
онези в „четири очи".
Непосредствено пред ид
ването на Брежнев в Бон,
канцлерът на ГФР Хелмут
Шмидт имал допитвания
по телефон с американс
кия президент Рейгън. Въ
преки това, Брежнев реши да дойде в Бон, преда
коя и да било друга за
падна столица. В Бон се
придава голямо значение
на този факт.
В диалога на най-висше
западногерманско - съветс
ко равнище прнсъствува
сянката на най-новата Рей
гьнова интерпретация на
американското писмо до
Москва от април тази годи
на. Както е известно на
това писмо СССР реагира
неофициално, но остро.
като го оцени като „чис
та пропаганда на Запада”,
а не платформа за прего
вори. Пред идването на
Брежнев в Бон, съветско
то посолство в столицата
на ГФР публикува цялост
ния текст на отговора на
съветския най-висш ръко
водител.
Малко преди приземява
нето на самолета със съ
ветската делегация, Шмидт
имал последни консулта
ции с Рейгън във връзка
с ядрените ракети. Това
трябва да значи, че Шми
дт е получил определено
съгласие да приеме евен
туални нови предложения
на Брежнев.
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КОМУНИСТИТЕ В НИШКИ РЕГИОН И ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО
ЗОВАНИЕ
!

ТИТО КАЗА...

Към повишена
дееспособност

ЗА ЗНАЧЕНИЕТО НА АВНОЮ
ските реше?^ВАН п
ТеЗИ побеДИ< историче
= «? На Второто заседание на Анти
Че На наР»ДНОто освобождение
™ оз„я“И* “ ЯЙЦС’ ОТ 29 ноември 1943 го-,
*™“' ° “а
Революционна смяна на власт
та и раждане на нова Югославия. Този път
ние не осведомихме никого в чужбина, защото
бяхме
„а 3ДРаво .убедени, че това търси интере"аШата освободителна борба и револ
юция, както и интересът на антифашистката
борба като цяло. На мнозина извън границите
на нашата страна тези решения не се хареса
Х
се и защо, пък ни най-малко не е слу
чайно, че дори и днес открито ги нападат.. За
решенията в Яйце вече недвусмислено се бяха
изяснили всички наши народи и народности
чрез своята въоръжена борба и със своите жер
тви. Впрочем, на целия свят е известно, че
ние нова Югославия не извоювахме на зелена
та маса, но на бойното поле, където падна все
ки десети жител на нашата страна- Също така
е известно, че в края на войната нашата Ар
мия наброяваше 800 000 бойци.
Един от най-сложните проблеми, които
нашата Партия
решаваше в
заключителния
етап на войната беше въпросът за международ
ното признаване на нова Югославия и обезпе
чаване на нейното бъдеще. Още повече като
се има на предвид договорът между Черчил
и Сталин за подялба на сфери на влияние в
Югославия. Заради отношенията в антихитле
ристката коалиция ние тръгнахме към споразу
мение между Националния комитет и освобож
реконструираното
дението на Югославия и
Известно е как
правителство в емиграция,
тези неща се развиваха нататък. Споразумение
то всъщност доведе до по-нататъшно разпада
не в табора на контрареволюцията и до заз
около
дравяване на единството на народа
Югославската комунистическа партия- В заклю
чителния етап на войната се продължи с ин
тензнвната активност по изграждане на но
върху основите
вата държавна организация
на Решенията на АВНОЮ- Разширена и укре
пена беше системата на новата народна власт.
правителБяха създадени и републикански
ства. Тежестта на революцията се пренесе в
областта на икономиката, към създаване на
условия за промени в собственическите отно
шения.
С една дума, историческа заслуга на на
шата Партия, е, че благодарение безпримерния
героизъм и пожертвованието на комунистите
доведе Народоосвободителната борба до окон
чателна победа и осигури съществени предпо
ставки за социалистическото развитие на нова Югославия.
(Из доклада по повод 60-годишнината от
основаването на ЮКП (СЮК), СКОК), революционните Синдикати и прогресивното движение
на жените, 19 април 1979 година, Белград).

Песен за Републиката
ДНЕС е нова дума казана, монолитна, зряла
по-красива от пшенична нива,
и от гроздето по-сладка.
ПЪЛНИ са устата сякаш с мляко: да заплачеш

I

от умиление.
Топъл къс земя, отнет от мрака,
и дето изтръгнат от зъби
на хиена.
ХЛЯБ, иа път и кръстопът изкаран,
да пируват пътници
и птици
и да бъдат радост помежду си.
И ДЕЦА пристигат, и небето гледат.
Нищо друго.
Синьо.
Параход на хоризонта,
в светлини потънал град;
РЕПУБЛИКА.
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В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В НИШКИ
РЕГИОН ВЕЧЕ Е ОФОРМЕНА ВСЕОБХВАТНА
СИСТЕМА НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКО ПОД
. ГОТВЯНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СК. СЪЗДАДЕ
НИ СА МАТЕРИАЛНИ, КАДРОВИ И ОРГАНИ
ЗАЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНА РЕАЛИ
ЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИДЕЙНА РАБО
ТА И МАРКСИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ.
След 11 конгрес на СЮК на ЦК на СКС.
и 8 конгрес на СКС, орга
Интересът на комунисмарксическто
ните и организациите на тите към
образование, както и ин
Междуобщинската конфе
тересът на курсистите към
регнция на Съюза на кому
програмата на политичес
нистите в Ниш проведоха
редица конкретни акции ките .школи е на завидно
Анкетите пока
за по-нататъшно усъвър- равнище.
шенствуване на идейно-по зват, че курсистите прояв
литическата работа . на яват особен интерес към
процесите, двленията и
членовете на СК. Целта
проблемите на социалис
на тези акции беше идеи
самоуправлетическото
но-политическата
работа
още по-непосредствено да ние и търсят марксическото съблюдаване на
бъде във функция н& це
локупната акция на Съю същите. Съгласно на това,
на лекторите се правят за
за на комунистите.
В системата на идейно бележки за „чисто теорети
-политическото образова зиране”, стремеж към ис
ние се внедриха разнооб горицизъм и несвързване
на марксическата теорияразни облици на идейна
с постиженията и опитите •
работа в СК — марксиче
на социалистическото са
ски центрове, политичес
нашата
ки школи при общински моуправление в
страна.
те комитети на СК, поли
Когато
се
говори
за иде
тическа школа към Уни
подго
верситетската
конферен йно-политическата
ция, политическа
школа товка и марксическото об
разование в СК, най-важен
при МОК на СКС в Ниш
въпрос е: колко то пови
и отделения и
курсове
при останалите обществе шава дееспособността на
комунистите и организа
но-политически
организа
циите? Този въпрос е ви
ции. С досегашните
си
резултати, политическите наги актуален, защото зае
школи при общинските яга същината на целта на
в
комитети и политическата теоретичната работа
СК, но в условията на бор
школа при МОК на СКС
бата за икономическа ста
се издигнаха във форма
на марксическо образова билизация отговорът на
ние от особено значение
и дългосрочна функцияМеждуобщинската кон
ференция на СКС в Ниш
тези дни оцени, че идей
ната работа в СК в реги
она в изтеклия период да
де положителни резулта
И тази година в чест
ти. Дипломи на политиче
ската школа при МОК на на Деня на Републиката
СКС вече имат 382 члено — 29 ноември „Другарче"
от Ниш и „Дечйе новине”
ве на СК, а понастоящем
от Г. Милаиовац в Божи
работи шестият випуск на
ца на 22 ноември устрои
школата със 78 курсисти.
ха деветата поред викто
Единствената
програма
рима по български, сърбо
па ЦК на СКС, която се
реализира в политически хърватски език, история,
и музикално възпитание.
те школи при общинските
И покрай лошото вре
комитети, е овладяна от
ме — отзивът на основни
1500 членове на СК. Тези
те училища във виктори
дни започна с работа
пата беше добър- Участву
новият випуск в тези шко
ваха ученици от, основно
ли. Този месец започна с
училище
„Моша Пиядем
работата и политическата
в Димитровград и подве
школа при Университет
домственото
училище в
ската
конференция
на
Смиловци; от основните
СК, в която ще повиша
учил неща в Бистър, Клису
ват идейно-политическата
ра, Босилеград, Долна Лю
си подготовка 60 членове
бата и Горна Лисина и от
на СК. Със семинари за
основно училище
новоизбраните членове на
„25гтп
секретариатите на първи ]у1ай" в Божица, което бе
чните партийни организа-, (це и домакин на среща
та.
ции са обхванати над 5000
Първо място по отдел
членове. Масова идейна
ни предмети заеха: побъл
работа се отвива и в пър
гарски език — Владан Лю
вичните партийни органи
бейов от
Димитровград,
зации, където се реализи
по сърбохърватски, Слави
изготвени ца Димитрова от Боснлег
рат програми,
въз основа на програмата рад, по история — Светла

този въпрос получава осо
бено значение. В СК в Ни
шки регион се оценява,
че все още недостатъчно
се чувствуват положител
ните въздействия на идей
образо
но-политическото
вание върху интензитйта
и резултатите на акциите.
Причини за това се на
мират и в някои слабос
ти в системата на идейнополитическото образова
ние, от неспазването на
критериите при избор на
курсисти, некомунистиче
ското отношение на отдел
ни курсисти към програма
та, пропуските на лектори
те, потребата за доизграж
до
дане на' програмите,
липсата на самообразова
ние. Затова усъвършенсти
вуването на методите
облиците на марксическото образование е един от
сигурните пътища към по
вишена дееспособност на
членовете на организаци
ите на СК. Разбира се, то
ва е само едно важно зве
но в целокупните стреме
жи на Съюза на комуни
регион
стите в Нишки
към бойка партийна ор
ганизация, чиито членове
още по-успешно ще про
на
веждат политиката
СЮК и занапред ще бъ
дат действителни предво
дители на трудещите се и
гражданите в своите сре
ди по пътя към прогрес,
на нашето социалистичес
ко самоуправителна обще
ство.
Кирил ГЕОРГИЕВ

Викторина в чест Деня
на Републиката

Весиа ПАРУН
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на Стаменова от Долна
Любата и по музикално
възпитание — Евица Миле
нова от Божица.
Първокласнралите
се,
второкласиралите се и тре
токласиралите се в четирите предмети бяха награ
дени с книги. Наградите
обезпечиха съвместно „Де
чйе новине" и
„Другар
М. А.

СТРАНИЦА 3

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СКУПЩИНАТА НА
РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ

П0-УСК0РЕН0 РАЗВИТИЕ СЬС
СОБСТВЕНИ И СДРУЖЕНИ СИЛИ
Едно от условията, според което Южноморавеки регнон да догони по-развнтите региони в рспу
бликата е далеч но-уекорсното развитие на икономи
ческн най-нзостаналите му общини — подчертава Ми
тнч
С досегашното си обще
ствено-икономцче<усо раз
витае и с полагане на но
ви и още по-големи уси
лия, Южноморавски рега
он има всички налични.
възможности за по-ускоре
но развитие. Всъщност та
кова развитие е една от
задачи на
най-главните
всички обществено—по
литически сили в общи
СР
шгге, в региона и
на
Сърбия. До края
настоящня средносрочеи
период регионът трябва
да догони 2/3 от средното
развитие на Републиката
т.е. сегашният национален
доход по глава на населе
лението от 57,7 на сто да
се увеличи на 67 на сто
от средния в СР Сърбия
без територията на покра
йните.
— Очакваме — казва Ми
тич—тази задача да осъще
ствим въз основа на стопан
ските резултати и разви
тието през изтеклия пери
од, разполагаемите произв
одствени мощности, приро
дни условия и ресурси, ка
кто и въз основа на раз
войната политика на ре
публиката, която подтик
ва развитието на недоста
тъчно развитите региони
и общини. Главните пък
насоки в това развитие са
в агрокоплекса с изграж
дане на мощности за фипална преработка на сел
скостопанските суровини,
експлоатацията и финална
та преработка на метални
те и неметални минни су
ровини, по-ускореното раз
Битие на металната и хи
мическа промишленост, въ
веждането на нова техно
логия и изделия в тексти
ната и дървообработвате
лна промишленост, както
и в в производството на
целулоза и хартия и стро
птелен материал. Считаме,
че по този начин ще уве
личим износа, а намалим
вноса. Това са и едни от
характеристиките в разви
тието до края на 1985 год.
Не по-малко значение в
икономическото развитие
на региона ще има и изгра
ждането и модернизиране
то на обекти в стопанска
та инфраструктура, по-ус
кореното развитие на дре
бното стопанство и разви
тието на
обществените
дейности, особено на здра
вното дело, средното, ви
сше и полувисше образова
ние.
щ Така заплануваното
развитие покрай останало
то изисква и значителни
капиталовложения. Вслед
ствие на това се налага

въпроса: как да се сътласу
ват ограниченията в капи
тадовложеннята и необхо
димостта от по-ускореното
развитие на региона?
— Последователното осъ
ществяване на икономиче
ската стабилизация все пак
не подразбира и огриниче
ния, т.е. намаляване на ка
пнталовложенията и
в
най-неразвнтнте общини в
републиката. Напротив,
капнталовложеш1ята в пре
днмственнтс отрасли в об
ластта на стопанството и
настоящия период
през
ще бъдат подтнквшш и
обезпечавани. Предимство
обаче ще имат обектите
само из областта на стопа
нството а инфраструктура
та му, а капнталовложе
ннята в обществените дей
ности ще се насочват са
мо за изграждане на найнеобходими обекти — из
тъква Митич.
Според деветмесечните
баланси, в региона са в
изграждане 529
обекти.
Според проектосметките
стойността им възлиза на
11 234 милиона динара.
Но, когато Митич лодчер
тава, че капиталовложенията в стопанството ня
ма да бъдат ограничени
той има на предвид след
на
ното: недублирането
по-бързото
мощностите.
завършване на обектите и
без отпускане на добавъчни средства и въвеж
дането на домашна техно
логия и производство от
интерес на организациите
на сдружения труд и поширокото общество.
Особено значително впи
мание регионът посвещава
на въможно най-ускорено
то развитие на
най-изо

станалите и погранични
общини. Имайки предиид,
че от 13 общини, 7 са кра
йно неразвити, докрая на
настоящия средносрочеи
период с запланувано пи
то на една от тях степен
та па развитието да но
бъде по-малка от 1/3 от
средното развитие на ре
публиката. Покрай утвър
депата разойпа политика
па тези общини на регио
налио равнище и планове
Републиканския
те на
фонд за насърчаване развптнето на недостатъчшад
развитите краища, репуб
ликанските СОИ от мате
обществени
риалните и
дейности, бюджета па СР
Сърбия и от други матсри
алпн източници на репуб
ликанско равнище, очак
ва се заплануваното да бъ
де и реализирано. Имай
ки предвид взаимните и
солидарни начала, в това
развитие от значение е и
сдружаването на труда и
средствата на организации
от тези общини с по-силни
организации в региона и
републиката.
С по-развитите общини
подчертава
в региона
Митич — а особено с об
шините Лесковац и Враня
и с по-силните организа
ции в тях е договорено те
да бъдат носители на нови
стопански обекти в найнеразвитите общини. Тазн
политика вече даде и да
ва положителни резулта
ти. Очаква се пък на ре
публиканско равнище да
се изготви програма за ан
гажиране и на ОСТ извън
него.
Ц Изхождайки от съоце
ствуващите природни мо
щности и ангажирането
на региона, кои са реални
те възможности за разви
тие на Босилеградска об
щина?

Милорад ПАНИЧ—СУРЕП

Думата на Тито
Миналото зад нас освети.
Пред нас разгърна поля.
И над нашата мощ
тръгнахме по негова воля.
Всеки ден с негова дума
ставаше все по-разцъфтен.
От час на час животът
в безбройни лета по-изпълнен...
И сега, тих в радостта,
наяве берейки сънища,
аз казвам: нищо по-светло
от словото Титово топло.

Джордже
Митич
— Имайки предвид тези
факти, считам че по-уеко
репото развитие на тази
се
трябва да
община
осъществява чрез полага
нс па усилия от страна на
републиката, региона и
преди всичко от самата
нея- Развитието пък тря
бва да се обосновава вър
ху ползуваието на природ
условия и ресрси.
ните
селското
Имам предвид
стопанство .особено живо
тновъдството, за което е
шанс Проектът ,,Морава
II" — подчертава Митич.
През настоящия период
тази община ще бъде на
пълно
електрофидирана.
Ще се разширят съществу
ващите и ще бъдат изгра
Дени нови мощности. Ус
лови# и възможности за
това има в дървообрабо
твателната промишленост,
а в изграждане е обект за
преработка и сушене на
лечебни билки. Ще бъде
изградена и фабрика за
производство на чорапи, а
носител е „Зеле Велькович" от Лесковац. Вършат
се подготовки за изграж
дане на фабрика за прера

ботка на картофи. Средст
ва има, обаче няма валути
за съоръжения. Чрез съвме
стно ангажиране на обще
ствено-политическите сили
в общината, региона и ре
публиката, търсят се въз
можности за откриване на
малки мощности от обла
стта на текстилната и ме
талпа промишленост.
Босилеградска община
изобилствува е минерални
суровини. Ще продължат
изследванията на волфрам,
желязо, злато и кварц. Но
до края на 1985 год. не
може да се очаква експло
атация
на тези залежи,
освен на кварцовите,
а
ще се вършат подготовки
за експлоатация на фосфо
ритите, графита, оловото
и цинка. С това ще се тър
сят и решения за обезпеча
ване на огромните необ
ходими средства, не само
на регионалното и републиканско равнище, но и
в по-широкото общество,
понеже експлоатацията на
тези суровини е от обще
ствен интерес. — каза на
края на разговора друга
рят Митич.
Васко БОЖИЛОВ

Босилеградека община
пред празника на
Републиката

И тази година, както ви
наги досега, Денят на Ре
публиката — 29 ноември
в Бооилегр адска община
ще бъде чествуван тържес
твено. Вече се провеждат
празнични спортни мани
фестации. Отбори на арме
йците, учениците и младежите се състезават по
волейбол, тенис на маса
и шахмат.
Централното тържество
по повод великия празник
на всички наши народи и
народности ще се състои
навечерието . на празни
ка в голямата зала на До
ма на културата. Очаква
се на тържественото съб
рание да говори Лазар
Стаменков, председател на
°*на ССТН. Учениците
ОТ Образователния център

и основното училище, съв
местно <; граничарите, ще
изнесат разнообразна кул
турнозабавна
програма,
посветена на празника и
40-годишния юбилей на на
шата революция.
Тържества ще се състо
ят и в районните центро
ве, където учениците от
районните училища, съв
местно със средношколци
и селската младеж, ще се
представят с тържествени
културно-забавни програ
ми.
Най-Щастливи от всички
ще бъдат първолачетата,
които ще дадат пионерс
ка клетва и по тържест
вен начин ще бъдат прие
ти в пионерската органи
зация.
М. Я.
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ОВШСТВВНО -

ИКОНОМИЧЕСКО ЕЛЗВЯТИ. НАВДМИТРОВГГ
АДСКА

ОБЩИНА

ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ
Четиридесетгодишнияата
на въстанието й револю
цията на народите и на
родностите в
Югославия
е благоприятна възмож
ност ;\а сс хвърли поглед
върху извървяния път на
обществено - икономичес
кото развитие на Димит
ровградска община. Този
път с пълен с проблеми
и трудности, но винаги е
вървял към по-високо рав
цище на развитие, без ог
лед на някои застои и ба
вно движение, и даде до
ста дебри резултати.
Трудно е жизнените про
цеси и изменения в съзна
нието и схващанията да
се сведат в тесните- рам
ки на бройки и статисти
ка, понеже качеството на
живота не може с тях да
се измерва- Могат да се
мерят материалните богат
ства, с които разполагат
трудещите се и граждани
те на Димитровградска об
щина (и за тях главно ще
става
дума), но съвсем
не по-маловажна е и об

шване, Нбаогатство°Тсвс^да
и равноправие.
Димитровградска общи
на със сегашните си селдаца може да се похвали
с интензивно общественоикономическо
развитие,
осъществено след освобо
ждението.
По големината си тя е
една от най-просторните
общини (481 км2), но има
малък брой жители —
15123. Според броя
на
населението е била и поголяма, обаче условията
довеждат до ускорено из
селване на част от населе
нието, понеже по това
време е била аграрно пре
населена. Постоянното по
добряване на живота и
труда през последните то
дини успя да спре мигра
цията.

ботшшица „В. И. Циле".
Резолюцията на ИБ наиася големи вреди и се
отразява върху стопанско
то развитие на общината,
но въпреки тези труднос
ти, усилията дадоха резул
и винаги се крачи на
пред макар и бавно.
пача лото на 60-те годи
ни е прелом в развитиеоТО на общината. В сто
панството на общината,
която осъществява само
милиона динара обще
ствен продукт и в което
работят само 570 работни
ка, е внесен значителен
импулс
с изграждането
на гумарската фабрика,
която днес представлява
основата на стопанството
на общината.
Само за следващите пет
години общественият про
дукт номинално е увели
чен с 11 пъти, за следва
щите 10
двадесет пъти,
а до края на миналата го
дина 22 пъти. В този пе
рнод броят
р'°д
ор°ят на
“а заетите
заетите е
е
увеличен СЪС 7 Пъти.
Тези данни показват, че

стопаиството ряз^°

мени

структурата си. Осъщест
веният степен на индустриализация създава от
проселскостопанския
мишлен работник. За съисаление селското стопан
ство не следи общото раз
внтие на общината и то
днес е в такова състоя
ние, че изисква големи
усилия за неговото разви
тце, но и представлява
шанс за по-нататъшното
развитие на общината ка
то цяло.
Последният петгодишен
период не .може да
се
отмине, поради някои спе
цифичности. Това е един

V*

»Г™ГШНИТе периоди

регион

се изразходват 1,3 мили-

дашарТЯн°Т 340 МШШОНа

с™иЯ'подДеаеГ^

трудовите ^>ра на^общ-7

но в^ом^е™ст?га

”обУщ„енТтаВ Ра”

милиона), а една част в
селското стопанство (70
милиона). Трябва . да се
сполгеие, че през този пе
риод е построен водопро
вод, най-крупна инвести' ДИя в. инфраструктурата,
интензивната ающя по
електрификация до края
на сегашния петгодишен
период ще допринесе вси
чки селища в общината
да бъдат електрифицира
ни. Основната характерис
тика на този период е
реконструкцията и модер
лизацията на мощностите
л внасяне на качествени
елементи на стопанисване.
'-Промишлеността стана
промишлеността стана

Без оглед на съществуващите трудности, общи
пата постави амбициозен
план на обществено-ико
номическо развитие, кой
то като краен резултат
трябва да даде увеличение
на заетостта в стопанството на общината за да
се ползуват природните
възможности, които обек
тивно съществуват. Като
общо мерило на по-нататъшното развитие На об
шината е утвърдена целта:
общината да се развива
за една трета по-бързо от
развитието на СР Сърбия,
По-нататъшен
стремеж,
К0ЙТ°
твърде
Успешно
се реализира, е сдружава

ството3 наОЛоабшинатаТНПаНс
66»/»
участие
йб
участие ^
в обшестве
обществе
-нпяпродукт въвежда об
щпната в кръга на проми
шлено средно-развнтитеоб
щинп. Със
закръгляване
па промишлените капацитети, развитие на инфраструктурата и агрокомпле
КСа'и?обсЩГШаТа КЪМ Края
на 1985 година вероятно
ще получи третман
на
средно-развнта община.
икономическо
Такова
развитие се съпътствуваи
от ускореното обществено
развитие. Няколко сведе
ния показват това: граж
даните в общината прите
жават над 1000 автомоби
;та, 4100 телевизионни и
радиоапарати. По стандар
тйте на обзаведеиост на
долговете общината е на

>,еТ°
ТРУДа И средства
Та
С колективите
из страната,
което навред
е гара„ЦИя, че СдруЖеН11ят
труд на производителите
щС бъДе
икономически
по-силен и ло-стабилен, а
особено ще укрепва брат
ството и единството на
иа1Ш1те иароди „ народно
сти- -Инвестиционнага ак
тнвност е адекватна на
поставените цели. За раз
витиетс на общината ще

“~Г3=

Край Погаиовски манастир

което и досега все
странно правеха.
Ио-нататъшното внима
ние в развитието на об
щината трябва да бъде
върху развитието на ня
кои сектори на обществе
ния стандарт, изграждане
то на
инфраструктурни
обекти, а преди всичко в
областта на селското сто
гшаство.
в предстоящия период
тази област е на първо мя
сто по предимство. С ра
звитието и съответно насо
чване на труда и средства
та възможно е да се из
ползуват широките прост
ранства за селскостопан
ско производство, преди
всичко във Висока и Забърдието. Но лошата въз
растова структура
на насе
лението
е обективен
фактор, който търси нови ре
шения Кои са тези нови
решения е трудно да се
каже но вероятно наско
ро с помощта на наука
Та и студиозен
подход
Към този проблем ще бъ
де даден отговор и на то
зи въпрос,
Петър ТАСЕВ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В БОСИЛЕ
ГРАД ПРИЕ СТАТУТАРНОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА
СК В СЪРБИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ
- НАМ ОРГАН НА СН
Изхождайки от заключе
нието на ЦК па СК на Съ
рбия, членовете на Общнн
ската конференция на Съ
юза на комунистите в Бо
силеград, па проведеното
неотдавна заседание прне
ха предложените измене
ния и допълнения на Ус
тава на Съюза на комуни
стпте па СР Сърбия. С
предложението в бъдеще,
като най-внеш политнчес
кн орган се утвърждава
съществуване на Общинс
ка изборна конференция,
е мандат от четири годнни.

В края на 1947 година
Димитровградска община
йма обущарска коопера
ция с 22 обущари, пети
ма работника и 6 учени
ка, к^оячка кооперация с
16 шивачи и 4 ученика,
хлебопекарска кооперация
с 11 работници и 4 учени
ка, кооперации за достав
ка и покупка и повече за
наятчийски работилници.
От стопански мощно
сти имала е една гостил
организация,
ничарска
цех за керемиди в Потя
ново и хидроцентрала. Ос
ловният поминък на насе
лението е било селското
стопанство, което между
Другото е имало 57 874 ов
не, 7550 кови, 1458 коне и
Друг добитък. Накратко,
това е икономическата ба
за, с която се започва. Ве
че през следващата годи
на започва с работа руд
мик ,,3абърдие", строител
на организация „Гребен
планина" и столарска ра

4 място в Нишки

Вместо
досегашната
конференция,
Общинска
нейната роля и задачи за
напред щй изпълнява Об
щинският комитет също
с мандат от четири годи
ни. Като изпълнителен ор
ган на Комитета в бъде
ще се утвърждава Пред
седателство,
с
.мандат
от четири години.
Според приетото реше
ние иа Общинската кон
ференция, ОИК в Босиле

градска община ще набро
ява 89 членове и ще бъ
дат застъпени всички пар
тийни организации, помалките с едни член, а поголемите и с по два члена.
Членовете на ОИК на
СК избират, от редовете
на Съюза на комунистите
в общината, членове за
Общинския комитет, кой
то ще наброява 35 члена.
Съ'но така ОИК избира и
делегати за висшите пар
тийни организации и ор
гаап на региона, републи
ката п СЮК.
От редовете на Общнн
ския комитет, този изпъл
шпелен орган се избира
Председателство
от' 9
члена н председател с ман
дат от една година.
На заседанието членове
те на ОК на СК също та
ка приеха изборните доку
менти и уточниха срокове
те на изборите със заклю
чение да сс предлагат по
вече кандидати за опреде
лени функции в Съюза на
комунистите.
М. Я.
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ИЗ ДЕЛЕГАТСКАТА ПРАКТИКА В БОСИЛЕГ
РАДСКА ОБЩИНА

ПОВОДИ И РАЗГОВОРИ

Занапред о епуошма и .
началния период

Д-р АЛЕКСАНДЪР — АЦА СТОЯНЧОВ СТАНА
ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ

ВИНАГИ Ш БОРБА
I

КОГАТО човек проведе над 20
години на трудовия сн пост и кога
то гол кова години се бори за живо
тите на хората, от конто над 15 за
по-щастлив' живот на най-малки
те, тогава има за какво да се радва
и да бъде доволен. Когато пък наред
с това толкова години участвува в не
прекъснатото изграждане на социа
листическото ни общество и вслед
ствие на това направи равносметка
на трудовите си усилия и резулта
ти, с удоволствие ще констатира, че
животът му е съдържателен, успе
шен и не само негов.

Д-р Аца Стоянчов има причини
да направи тази равносметка. С име
то му, от преди две седмици Детска
к та клиника на Ншнкия университет,
I югославската и световна детска меди
цина получиха още един Доктор на
медицинските науки. Преди толко
ва време в препълнил амфитеатър
на Деканата на Медицинския факул
тет в Белград пред комисията в със
тав на: академик д-р проф. Станое
Стефанович, проф. д-р Емилия Стой
мирович и проф. д-р Мария Янчич
той успешно отбранява дисертация
та си „Приложение към проучаване
то на проблемите на придобитите
коагулопатити е различни инфекции
на детската възраст”. С това, прино
сът му в областта на хематологията,
т. е. кървните болести блести сред
най-достойните имена и творци на
съвременната детска медицина. Та
зи пък остава удивена пред задълбо
чените му научни идеи, изследвания
[ и доказателства, изпреварили досега
шните трудности в лекуването на
съсиряването на кръвта при децата.
Роден е през 1932 година в с.
Брестница. Гимназия завършава в
Босилеград, а медицински факул
тет в Скопие. Известно време рабо
ти в Куманово и Скопие, а през
1965 год. идва в Детската клиника
в Ниш. След пет години издържа
' специалистически изпит и става ръ
ководител на отдела за кървни бо
> лести на клиниката. През 1977 год.
■ завършава постдипломните студии
из ооластта на хематологията. СЪЩевременно развива и разширява
службата за кръвните болести при
децата. Формира лаборатория за из
следване на нарушенията на лебубу
следване на нарушенията на съсиря
ването, които се срещат при найтежките заболявания на децата (ка
квито са токсичните диарии, сепси
те и лр.).

I

;

— При такива болести идва до
ЙНтерваскуларно т.е. вътресъдово
съсиряване на кръвта и до изразход
ване на факторите, които спречават
съсиряването на кръвта У здравия

В началния етан на внедряването на де
легатската система, делегатите в Общинската
скупщина започнаха изказванията си обикнове
но с „но тря въпрос моята делегаЦИ* е на ста
новище.. Л или „моята делегация ме задължи
да повдигна този въпрос....... Но с времето тези девизи все повече се заместваха с ,,аз мис
ля", „аз предлагам...".

Хематологията все още има
тайни: Д-р А. Стояпчов
организъм. Второ, тръгнах в изслсд
ванс и на онези кървонзлняния при
децата, които вследствие на микро
бкш токсини и други неблагоприятни
промени на клетките в организма
създават материи, конто „разбиват”
нормалните фактори па сьенряпане
то (прнмарна фнбрнногенолнза) и съ
що така довеждат до тежки драма
тнчни кървонзлняния и смъртни слу
чай, — казва новият доктор на меди
цинските науки.
Имайки предвид, че всеки кли
ничен случай поставя отделни нроб
леми, д-р Стончов, както той самият
да
казва, си е поставил задача
направи граница между тези две,
на пръв поглед, същи болести. В ди
сертацията и на практика той поста
вя ясна граница между тях и успеш
но ги лекува. На въпрос къде е тай
ната той казва:
— Съществуват успешни лекар
ства за лекуване на тези болести.
Но,' те никак не смеят да се дават
без сериозни изследвания, и без точ
на диагноза, а пък тя не е една и
съща. По точно, доколкото не се
постави точна диагноза, лекарствата
срещу тези две опасни болести на
съсиряването на кръвта имат проти
воположни ефекти — често
като
последица и смърт. Ето, тайната е в
диагнозата, т.е. до различаването на
едното от другото заболяване.
Със научния си труд, на практи
ка той постави началото на сигурно
лекуване на тези болести при деца
та. Но не само и при тях. Сега ко
гато е на върхната точка «а досегаш
ната си научна дейност, няма, както
самия той подчертава намерение да
прави дълги почивки. Защото хема
толошята все още има тайни и тър
си отговори.
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За него и сега е творческо вся
ко денонощие. Във всяко от тях се
изразява сигурният му опит и всеот
дайността в работата, общуването с
' децата, доверието на родителите и
колегите. .Казваме денонощие поне
(
же той самият не знае кога има сво
бодно време. За това, че почти нязма
свободно време казват и в клиника
та.
— Да, но за по-щастливо дет ство и живот — казва той — никога
и нищо не е много.
•.
Васко Божилов
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Намираме сс пред избо
ритс в делегациите и дсле
гатските скушцини — зада
на от най-голямо знаусние за демократизация на
решаването в системата
на социалистическото са
моуправленис. Затова Съ
шзът. на комунистите, Со
циалистичсският съ»з и
общественоостаналите
политически организации,
делегатските тела и скуп
щнни, трябва да мобилизират и себе си, и всич
ки трудещи се и гражда
пи, за възможно
най-ус
нешпо изпълняване на та
ни задача. За целта
от
особено знаечние е обекппшо и аналитично да се
оценят постиженията и
положителните опити, про
пуските и трудностите в
дейността на делегациите
през изтеклия период, В
тази статия ще стане ду
ма за дейността на делега
цните в местните общнос
ти.
Комисията за делегат
ската система при ОК на
ССТН в Босилеград оцен
ява, че делегациите в мест
ните общности се потвър
диха като фактор на ре
шаването на
трудещите
се и гражданите по всич
ки въпроси от развитието
на общината. Делегатска
та система съответствува
на демократичните стре
межи на населението и
все повече заляга в осно
вата на обществено-поли
тическия живот.
Особе
но са ценни опитите
в
работата на делегациите
в началния етап от внедр
яването на делегатската
система, когато делегати
те в Общинската скупщи
на и останалите делегатоки скупщини започваха
разискванията си обикно
вено с „по този въпрос
моято делегация е на ста
новище..или „моята де
легация ми наложи да пов
дигна този въпрос...,,. Оба
че с времето тези девизи
все повече се заместваха
с ,,аз мисля- -„аз пред
лагам..
което ясно по
казва, че в действуването
ма делегациите и делега
тите има доста слабости,
д също така: и доста труд
пости,
Напускането на села
та за временна работа
във вътрешността на стра
ната сериозно намалява
дейността на
делегациите, особено на онези, в
които тези хора предста
вляват мнозинство.
Тъй
като „печалбата” е обекти

:

впа нужда и явление, ь
предстоящите избори тряб
па да сс избират хора, ко
ито по-голяма част от го
дината си прекарват в
местната общност, за да
може делегацията да се'
събира всеки път, когато
с необходимо.
Активността на всички
членове на делегацията е
предпоставка за успешна
дейност. Обаче оказа се,
че в делегациите са изби
рани и хора/ които малко
се интересуват от общес
твеиа работа,
Изнасянето на собстве
1Ш мнения, становища и
предложения от страна
на делегатите вероятно е
последица на две причи
ни: или делегациите не
заемат становища, или
пък са предоставили на
делегата сам да „изграж
да” становища по въпро
си, върху който се разис
ква в скупщините. Освен
това, случва се председа
телите на делегациите да
вършат подбор на въпро
сите и свикват делегаци
ята, само когато има въп
роси, засягащи непосред
ствените интереси на гра
жданнте в местната общ
ност. Забравя се, че все
ки въпрос, назлиращ
се
на дневен ред в скупщи
ннте, е от интерес на
всички трудещи се и гра
ждани.
Обемистите
материали
писани
на
неподходящ
стил сериозно затрудняват работата на делегаци
ите в местните общности
на село. Налице е потре
бата някои материали про
фесионално да бъдат обо
сновани пред делегациите,
а кадри, които да изпъл
нят тази задача има мал
ко в местните общности...
Следователно,
делегации
те се нуждаят от помощ
при разглеждането на ня
кои твърде важни въпро
си. Много по-добре работ
ят онези делегации, в. ко
&то членуват учители, по
стоянно живещи на село,
и пенсионери.
Развитието на социални
етическите самоуправите
лни отношения в Босилег
радска община изисква
^о-съдържателна дейност
^1а делегациите, делегати
те и делегатските скуп
щини. Затова е необходи
мо всички субекти на об
ществено-политическия жй
вот максимално да се ан'
гажират, за да осъществ
ят докрай .целите и зада
чите на делегатската си
стема.
Иван АНДОНОВ
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ЗА ДВАМА ПРИМЕРНИ

РАБОТНИЦИ ОТ „УСЛУГА”

За да има вода за всички...
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«Зк

да в Димитровград, когато сПк ™ ^ Н,? работи само да му
ложило Да се отклони дефект на
работното време, ами се
регионалния
Водопровод ВпеЛ *руди да направи някое нововъве
то било много студио и нГгже Д®?Ие' внася’ както се казва твор
ки може да издържи.’.
чество в работата си.
— Навярно, така беше __
1 акъв съм си още от малък
зва Стеван. Дефектът бет<»
малко на шега казва Таса Ьо
зей, мраз голям! Нможи се няло
когато го посетихме в с.
денонощие, без пвек™и„ рЦ
Желюша.
ботим там. При такива условщГ сне ООСТ Г°т6 н^арало да напУ
не всеки може да издържи... Г™
Услуга”? ”
ЪР и Да отиде в
да-’която тръгна да изпълни ГаУ
^ Честите
дачата — издържа докрай.
честите повреди и недоим
Стеван Рангелов вече 14 годи ък на вода в новопостроения во
ни работи в „Услуга", ООСТ Ко допровод бяха един вид „преди
звикателство" и за мене — казва
муналац . Полагал
леми усилия Диметювгош“» ™ ?°*КОВ' °свен това, много добре
таналите селища пол??™,™
™ сътрудничим с другарите Стеван
да от региона?™
Щ
Рангелов и Свободан Манов. А
иматТ жГстаттз1но1Яхм^Х^>ПрОВОД Да 663 сътрудничество, знание и раз
“е Ш
У аВа ВОДа за бирателство и работата не спори
__ пп_________ __
— Ето — продължава Т. Бо
не ни вървете1 __ здсстно време жков — със Стеван положихме го
Първо и 'пт.ппп иг.Х!?ЗВа ^теван леми усилия, докато да разрешим
вопопровоп Ъ е °Д новопостРосният въпроса с разливането на водата.
Сл°а™ п™
Дефекти. Сега помпите за Димитровград ра
Пъртопопинци никак ботят салю 8 часа и има 30 на сто
„ •'
вървим към Раде- повече вода а по-рано работеха
1ша и се разливаше. Търбнте че- денонощно, а водата недостигаше.
сто пръскаха, поради некачестве
Направихме уред, с който се поно поставяне.. И тук в каптажа не добри изтласкването на водата за
всичко е в ред... Таванът на сгра селата в Забърдие,
разрешихме
дата е нупакан.
С тези и ред проблема с хлоринатора, защото
други задачи не бше лесно да се след като помпите За Димитров
справим. Но от юни месец, когато град не работят, се явява прина
в „Услуга дойде електротехникът хлоризиране на водата, която оти
Таса Божков, под ръководство на ва по мрежата в Забърдие...
Свободан Манов, направихме план
— Големи са заслугите на Сте
за премахване на тези дефекти.
ван Ренгелов и Таса Божков за
Речено-сторено.
млад колектив
казва
нашия
— С опитния електротехник отговорният ръководител на ООСТ
Божков и с цялата бригада, се „Комуналац” към „Услуга" Свобо
натоварихме с тази важна и от дан Манов. Премахнати са вече
говорна задача. Първо намерихме „съмненията", че е несполучливо
решение за дефекта на вододел решението с новия регионален во
ната линия над Пъртопопинци. Та допровод. Наистина,,той има още
са и аз конструирахме уред, кой дефекти, но вярвам, че с трудо
то чрез пин-понг топчица, взима любието и опитността на Рангеловцялото количество вода и го пре и Божков и останалите им друга
праща по-нататък по регионалния ри, те ще бъдат преодоляни.
— Освен, че сега водата стига
водопровод
к^м Димитровград.
Сега вече вода не се излива, а до всички, осъществени са и гопомпите имат време и за „почив леми спестявания. Само поради из

Ново раопиоаип на рейсовете
за Т. Ороровца
Основната организация
На „Ниш-експрес” в Дими
тровград тези дни напра
ви ново разписание
на
рейсовете за Трънски Одо
ровци. От Димитровград
— за Трънски Одоровци
всеки ден има по четири
‘рейса и то с тръгване в
530, в 10, в 14,10 и в 18,15
часа.
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Регионалният водопровод и Стеван Рангелов (горе) и Таса Божков
(доле)
разходване на по-малко ток
се
спестяват на месеца по 70
до успешно ще се справим с тази
100 000 динара. В групата по по отговорна задача. Впрочем, бих
ддържане на водопровода сега ос казал, че целият този млад колек
тава дял един месечен личен до тив заслужава похвала, защото и
ход, който може да се използва останалите следват примера на Сте
за стимул. Вместо 9000 — сега ван Рангелов и Таса Божков.
за бензин изразходваме само по
Надявам се, че ще намерим раз
2000 динара. Регионалният водо
провод сега има 2/3 повече вода- бирателство и сред населението .
при извършването на реконструк
— Разбира се, има още много
и много да се направи, докато ция и поправка на водопроводната
цялата мрежа се доведе в пълен мрежа, защото някои потребители
ред — казва Манов. Обаче благо имат застарели водоизмерителни
дарение знанието и усърдието на уреди, които довеждат под въпрос
групата заедно с другарите Ран хигиената.
гелов и Божков, аз се надявам, че
Матея АНДОНОВ

Започна с работа политическата школа
• ТРЕТИЯ ВИПУСК НА ПОЛИТИЧЕСКА
ТА ШКОЛА НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА
СКС В БАБУШНИЦА СЪЧИНЯВАТ 35 КУРСИ
СТИ • В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПЕТ МЕСЕЦА
ЩЕ БЪДАТ ОБРАБОТЕНИ 80 ТЕМИ ОТ ШЕСТ
ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ А МЛАДЕЖКИ ПО
ЛИТИЧЕСКИ ШКОЛИ В БАБУШНИЦА, ЗВОН
ЦИ И ВЕЛИКО БОНИНЦЕ.

От Трънски
Одоровци
за Димитровград рейсове
те тръгват: в 6,00, 8,00
12,00 и в 16,45 часа.
Поради
изграждането
на пътя Суково — Ракита
стават чести прекъсвания
ва движението.
Поради
това е необходимо да се
“равят необходимите спра
вки в
автогарата (тел.
*1-158) на „Ниш-експрес
■ Димитровград.
М. А.
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Д. Донков: Композиция

На 20 ноември започна
с работа
политическата
школа на Общинския ко
митет на Съюза на кому
пистите
в
Бабушница.
Третия випуск на
тази
школа съчиняват 35 кур
снети. Обучението ще се
провежда един път седми
чно по 4 часа, а в про
дължение на пет месеца
ще бъдат обработени 80
темп от областта на мар
ксическата теория, обще
ствс1 ю-и кономическите от
пощения,
политическата
система, водещата роля
па С10К, културата, нау
ката и образованието, как
то н от областта на меж
дународните
отношения.
Организацията на рабо
тата на
политическата
школа, както и досега е
доверена ма народния уни
перситет. С навременна и
всестранна подготовка се
създадоха всички необхо
дими
условия за успеш
па реализация на заплану

ваната програма. Засега,
до известна степен е от
крит въпроса за литерату
рата, която ще ползуват
курсистите и лекторите,
но в най-скоро време и
този въпрос ще бъде уре
ден.
Народният университет
ще организира в декември
в Баубшница и младежка
политическа шкла с 30
курсисти. Курсистите ще
бъдат избрани от редове
тс на учениците в Образо
вателния център „Вук Ка
раджич”. През януари и
февруари 1982 година и
и Звонци и Велико Бонин
це ще работят младежки
политически школи с по
25 курсисти.
С този вид идейно-поли
тпческа подготовка и мар
кснческо
образование в
Бабушнишка община ще
бъдат обхванати към 120
членове на СК и младежи
и девойки.
Тома АНДРЕЕВИЧ
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ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ НА

актрисата кол ица рангелова

На сцената, както и в живота
' ВИНАГИ Е СПЕЧЕЛ

*етя“0<я
КОЛИЦА РАНГЕЛОВА прштд-иа телевизии изобщо нямаше. Осо
лежи към по-възрастните театралвбено деен
‘голина Под
Щ1 самодейци от Димитровград.! моден пост Ос от 1951 юдпна. под
Любителите на театралното пзкус! ^отвихме едновременно но яко тво в града са имали възможност! ко пиеси, състезавахме се на око
по-отблизо да запознаят тази та-Тлийски и републикански театрал
лантлива изпълнителка на много- I ни прегледи. И високо се класи
бройни роли. И винаги по пописа ! рахме. защото всички до един ра
но правило тя им е поднасяла тъл ботехме с преданост.
куване на богати образи.
» По-иататък Колица Раш
Любовта й към театралното из разказа, че от всеки постановчик
куство датира от ранна възраст, с учила много: от Мики Нейков,
Огначал® юима по-малки роли, Истатко Станулов, Стоян Касало
но бързо се проявява с талантли вич, Любнша Джорджевич ... Па
вето си изпълнение, така че й Д° скоро що изпълнява ролята «а ми
веряват т. н. „носещи” роли.
ннетершата в пиесата „Госпожа
_ Не няма малки или големи Министершата” от Браппслав Ну
роли. Всяка роля изисква пълно шнч. Постановчик па същата е
ангажиране. Дори епизодннте ро- Слободаи Алекснч, едни от по-мла
ли до известна степен е по-труд- дите самодейци, който съШо е из
но да се'изпълняват. Защото с растнал в самодейния театър „Хрп
малко думи. Понякога с десетина сто Ботев'.
реплки трябва да се разкрие дуВсе пак на по-налбюдатолшпе
шевността на тозн образ, заявява не е убягнало, че Колица Ранге
Колица Рангелова.
лова твърде успешно пресъздава
През тридесетгодишния си пе- образи, взети напрано от живота,
рнод на самодейност тя с охота Образът на Свекървата в едноиси спомня всички самодейци, с менната пиеса на А. Страишмнров
конто е работила:
е пресъздадена с особена внушите
— Струва ми се, че преди има лност. Цялата вътрешна гама от
ше по-голямо другарство, просто преживявания са изнесени на сце
всички живеехме един колектив- ната твърде убедително, пълнува
ен живот. Разбира се, тогава и ра що.
диоапаратът беше луксозна стока,
— Дали един образ ще бъде

Димитровград бе първи
Преди 19 години основ краища на нашата хуба
но училище „Моша Пия ва страна.
Последните срещи, кон
де” в Димитровград раз
движи едно полезно начи то се състояха в края на
нание — среща на пионе ноември тази година във
ри, ученици и младежи Витомирица в Социалисти
от основните училища в ческа автономна покрай
Социалистическа републи нина Косово, още един
ка Сърбия- Това беше
път потвърдиха, че дело
първата практическа кра то, започнато преди 19 го
чка в осъществяване
и дини, с успех продължава
тачене на братството и да се развива. Това ведно
единството сред най-мла е и признание на Димит
дите в нашата република- ровград, откъдето именно
Днес свободна може да „братското хоро” тръгна.
кажем, че хорото расте
Димитровградчани са
и става все по-голямо и горди с това.
по-голямо, че с успех раз
вива и' внедрява светлите
Те се радват, че. идната
традиции от славната ни 1982 година, когато навър
Народоосвободителна бор шват две десетилетия от
ба. и революцията, както основаването на „Братско
от година на година се
хоро” ще бъдат домакини
обогатява с ново съдържа на срещите.
ние и нови форми.
В тази хубава манифес
В „Братското хоро", ка
тапия днес са включени кто се очаква, ще вземат
16 училища — представи участие пионери от сръб
тели на всички народи и ския народ, унгарска,
народности в СР Сърбия хърватска, черногорска,
с двете покрайнини. В те българска, албанска, мюс
зи братски пионерски сре юлманска, русинска, сло
щи за непълни две десети вашка, румънска и българ
летия са минали и били ска народност. Над 500 пи
ангажирани 4 към 10 000 онери с техните препода
ученици и преподаватели,
ватели ще гостуват на
обхващащи около 150 000 роднйя Димитровград в
ученици, учители, родите навечерието на Дванадесе
ли, обществено-политичес тия конгрес на Съюза на
ки организации... С право -югославските
комунисти
можем да кажем, че тази и Деветия конгрес на СКС
полезна манифестация иг и чествуването на 40-годи
рае голяма роля в тачене шнината от Първото засе
то на братството и един
дание на АВНОЮ и 40-го
ството.
дишнината от създаването
Чрез срещите младите на пионерската организа
от училищата на всички ция у нас и 90-годишнина
народи и народности са та от рождението на на
се запознавали, завръзвашия най-велик вожд и
ли приятелства, обменяли
учител др. Тито.
опит, като при това са
Кирил ТРАЙКОВ
опознавали и различни
СТРАНИЦА 8

“"'^"амси от целия е-ь
стан по и от лицето, което пспос
ши,
диалог е тебе. До
Редозапочне да греши,
се
кшп ото ш ^ ^ ,т за1|0чваш да
тестис
,
1ШЙ.малко проявиш
грешиш, №1 ' исмущ0НИе „с сс
“УЩепие. Л .сьс^ с у
Той п о с да сс изредят вей
конто с тълкувала Ко
щш о1*РаЗИ'лова Изпълнявала е
лица Раигслов •
шгослав
роли в редица пиеси
ог ю-осл
световни
писатс|
ски, български любов и еднаква
ли. С еднакла ■
. май1СИ се
непосредственост
р
,
|Ш
да действува каю жш
Р
сцената,В самодейността — осмои
—
ми
мото е любовта- кт.м- театъра,
,1ГИ години
сля, че тази любов дългипа сцена
Мп‘ “С' ™Гп мс покани
та. Винаги ,
‘
попи
лн да изпълнявам
«синки до
приемала съм, въпреки всички до
машпи задълженияТрябва накрая да1 кажем, чс
това усърдие, тази прелзпосг ми
Колица Рангелова о с останала
незабелязана. Още през
Д
па спечелва I рамота па с-ъюза а
културно-просветните пруже
,
относно на Втория репуб
преглед па самодейните
р .

Колица Рангелова
През 1975 Колица Рангелова е на
градена със Септемврийска награ
да на Димитровградска община
за извънредни, дългогодишни ус
пехи в театралната самодейност.
В тридесетгодишния й юбилей лю
бителите на театъра очакват от
нея още много роли и високи по
стижения.
Ст. Н.

НОВИ КНИГИ
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За пръв път у нас
(Миодраг МилиЬ: ГЬубица ИвошевнК-Димитров, „4 .|уя”, Београд, 1981,
197 стр.)'
ТЕЗИ ДНИ във витрините на наши
те книжарници се появи за пръв път
у нас книга за пролетарската поете
са и революпионерка Любнца Ивошевич—Димитрова. Известна и в
сръбското и българското работниче
ско движение, близка съратница и
съпруга на Георги Димитров, Люби
ца Ивошевич отдаде целия си жи
вот на борбата за по-добро бъдеще
на работническата класа.
Още в предговора на книгата-ски
ца за биографията на Любица Иво
шевич —Драгомир Милоевич отбеля
зва, че Любица и до днес остава не
достатъчно известна в нашата стра
на. Нейните пламенни стихотворе
ния, печатани в различни работниче
оки вестници у нас, не бяха достъп

ни на хората. Затова книгата на Ми
лич, в която са отпечатани много
стихотворения и прозаични пронзве
дения и направен хронологичен прег
лед на живота на Любица Ивошевич-Димитрова, дава цялостна преде
тава за революционния път и твор
чество на поетесата-революционерка.
Авторът дава и обстановката в ра
ботннческото движение в Сърбия,
‘описва, нейното село Сараново край
Смедеревска паланка, запознава ни
със семейството и нейните родите
ли. и по-нататък ни води от Смеде
ревска паланка до Белград, Виена и
София.
Специално внимание е обърнато на
дружбата между Георги Димитров
и Любица Ивошевич. В книгата са
поместени няколко писма, които да
ват на читателя, подробна и задъдбо
чена представа за тяхното сътрудни
чество и съвместната революционна
дейност.
Говорейки за Любица Ивошевич,
авторът ни запознава и с положение
то в сръбското и българското рабо
тническо движение, със сътрудничес
твото между двете авангардни пар
тии на това движение — Сръбската
и Българската социалдемократичес
ка партия в началото на двадесетия
век, като същевременно подчертава
приноса на Любица Ивошевич за
взаимното им запознаване И сътруд
ничество.

!

!
Любица Ивошевич _ Димитров

Книгата е илюстрирана с много
фотографии из живота на Любица
Ивошевич н Георги Димитров и тех
нически добре оформена. Затова я
препоръчваме на всички ония, кои
то тачат нейното велико . дело.
Б. Николов
БРАТСТВО ф 27 ноември 1981
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КОт®^И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

***

Брой 1191
Година ХХХТШ
27 ноември 1981
Белград

Централният комитет на СЮК на 22 заседание прие Политическата платформа за акция та на СЮК в Косово
фотография: Никола янчич

Израз на последователността
;
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Г ъКмо приетата Политическа платфор
ма за Косово и относително обширното и
съдържателно обсъждане на 22 заседание
на Централния комитет на Съюза на югос
лавските комунисти при приемането на съ
щата представляват цялостен и сигурен из
раз на последователността на програмните
определения и политиката на нашата партая-И в опазването и таченето на братство
то и единството на нашите народи и народ
нооги, и в самоуправителното социалистиче
ско преобразование на нашето общество, и
в отношенията със съседните и другите народи и страни.
Тази последователност, на самото за
седание на най-висшето партийно ръковод
ство на страната, се изяви в острата крити
ка на неприличните и анахронни явления и
дей
отношения, която в отделни моменти
_
ствуваше и като самокритика, тъй както с
навлизането в причините на контрареволюцията в Косово все повече се открива, че за
това^гето стана и което става в тази наша
покрайнина отговорност поемат ие рамо чл^
новете на Съюза на комунист
' й . ват
живеят, работят и политически ^твуваг,
но и други, особено онези в ръководствата
най-напред в партийното ръководство на СК
на Сърбия и ЮгославияАко се бихме опитали от целокупни
инто
те тези, критически и самокритически
ог участ
нирани разисквания, КОИТО някои
насърчение
ииците оквалифицираха
и увод в същински идеен и политически ана
лиз а причините на контрареволюД я
главната
Косово, да разберем и
този
болка, която още не е стихнала,
_
случай това би бил опортюнизмът. Това
явление, всъщноог е общ
нение и причина за много ДРУ т
в миналото и в настоящето. С нея, на при
мер, се обяснява това, че г ДР
манифестираме на контрареволюцияга били
изненадени и хората пред чиито очи са ко

вани (и осъществявани) националистически
те и иредентистките планове., защото, те,
тези хора са били, а някои са и сега на
места, от които е можапо (и трябвало) да се
види и чуе онова, което дори и публично
или полупублнчно е проповядано и подготвя
но. Още повече, както се показва, изтъкна
тате националисти пред очите и с благо
слова на някои партийни и държавни офи
циални личности, доживявали несполуки и
с това спечелвали по-добри условия за под
ривна и субверзивна дейност.
Нито днес, когато целите. на прдрив
ната, субверзивната, т.е. контрареволюцион
ната дейност излезнаха на видело и опитате на иредеитизма са осуетени, благода
рение на комбинираното прилагане на съот
ветните мерки, опортюнизмът не отстъпва,
Той е, пак, основната причина за бавността
в демаскирането на врага и консолидиране
то на състоянието в покрайнината. Острота
та на партийните и политическите мерки
към онези, които отговаряха за станалото в
Косово е в обратна пропорция с техните от
говорноста. Колкото по-голяма отговорност—
толкова по — по-малка мерка!
Опортюнизмът,
като тема която не
може да се изостави, не е ограничен само
на партийно-политическите институции на
личностите в тях, нито в Косово. На 22 засе
дание на ЦК на СЮК, чухме твърде убеди
телни критически обсервации за това, как
в Косово с години, ако не'е с десетилетия,
със средства на цялата югославска общност,
са строени великолепни сдания, с внушител
ни кубета и други атрибути на това време
луксоз дори и за много по-богати национал
ии икономики, вместо да бъдат предимно
изграждани такива фабрики и да бъде по
добрявано селското стопанство, та да неми
рат работа по-голям брой от онези, които с
години чакат работа и обективно стават
подложки на влиянието на всевъзможните
идейни и Политически тенденции и четения.
При цялото уважаване и нарезкостта на

V■

сегашната критика, не може да не се пита
ме: защо не е могло (и трябвало) поне не
що от това да се каже и по-рано, когато е
бивало съвсем очевидно, че средствата във
всичко не се използуват рационално. Това
е било и право и длъжност на' членовете
на Съюза на комунистите и в Косово, и в
републиката и във федерацията, защото в
новите обекти в тази покрайнина влагаха и
влагат част от своя труд хората от цяла
Югославия,
Констатацията, също така на заседа- ;
нието на ЦК на СЮК, че за разширеното
възпроизводство в Косово не са решавали
работниците, но политическите
фактори
(както впрочем и другаде), не е нито утеха
нито добро политическо обяснение. Това,
че политическите фактори в покрайнината
взели да решават всичко, което и по-важно
с очевадното убеждение, че така по-успеш
но ще отговарят на едноименните центрове
на политическата и икономическата мощ в
другите части на страната, много е допри
насяло да се раздухват националистически
ге страсти, лидерството и останалите нузпродукти на една наопаки поставена и за
хората в Косово погубна идейна и полита
ческа организация.
<
Но както и. да е, остава щото изра
зите на последователност, които чухме и на
22 заседание на Централния комитет на Съюза на югославските комунисти по повод
приемането на Политическата платформа за
Косово, да се потвърдят в практиката. За
това ще бъдат необходими много повече
труд и работа на всички членове на Съюза
на комунистите й останалите хора, преди
всичко те?и от Косово, но и другаде. Няма
съмнение, че в това партийните ръководства
ще бъдат в челните редици, така както са Т
на челно място в политическите квалификацни и скицирането иа причините за явле
нието, което всички ни така огорчи.
Мирослав Кораксич

2 Комунист
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ПОДГОТОВКИ НА ФРЕНСКИТЕ

КОМУНИСТИ ЗЛ 24

КОНГРЕС

Скъпо заплатено „закъснение"
г-гтп и за социалистическите ггро
конто се осъществиха във Фрап бишг в страната е и техната пар
ция, „за пръв път социализмът се ТИЯ (кеято в правителството пое
своята част от отговорността) фре
нскитс комунисти считат, че ста
па дума за ПнеИбяхааиоЧщЗДСИИ от
изпълняване
решава мпогобройпи трудности.
Де Гол
Илюзии и нещо повече

Бранна СТАНИШИЧ

Я5ЯУГЛЯК'-? «гаг ГУГЯ8МК

ИгятеЗгЗв ря ЛЯ585Я5■
та история на Франция, ко1аго
след 23-годишно владеене на дес
социалистическоаНаТправт(^тствП(Г,
в което участвуват и техни мини
стри, френските комунисти се
та"собствената"стратепщ' и“
тика в по-дълъг исторически период да намерят действителните
причини за настоящото изостава
не. Проектът на конгресната резо
публикуван през средата
ЛЮЦИЯ.
на миналия месец в партийния
орган „Юманите" и намиращ се
от 9 ноември на публично обсъ
ждане е проникнат със стремежи
за критическо преразглеждане, с
цел да се извадят заключения, ко
ито ше дадат възможност на ФКП
да
още по-ефикасна в револ
юдионната борба.
„Уроците от последните
летия"

десети-

В първата част, заемаща поч
ти една трета от Проекторезолюцията под название „Уроците от
последните десетилетия" понятие
то „закъснение" ( на миналия кон
грес само отбелязано) е разработе
но докрай- „С времето и практи
ката стана ясно", обяснява Гастон
Плисоние, член на Политбюро на
ФКП, ,,че анализите, правени през
последните десетилетия не навлез
наха в същината на основните про
блеми". Защо?
В историческия период, върху
който се спира Проекторезолюци
ята (1956 — 1981), ФКП играеше
роля с голямо политическо значе
ние в борбата за мир, против ко
лониализма и империализма, а за
национална независимост, защита
на гражданските права и свободи
и преди всичко за защита на инте
ресите на работническата класа.
Но обременена с Историческото
запрещение в международното
комунистическо движение, тя не
успяваше в решителните момей
ти да хване в ?\од всички обществе
ни промени, и затова в този мо
мент и не можеше да предложи
по-бързо и по близки отговори на
въпроса какъв социализъм е ну
жен на Франция. „По това време
в международното комунистиче
ско движение все още преоблада
ваше концепцията за „модела" на
един път в социализъм, включвай
ки и въоръжена борба, на единна
партия и диктатура на пролетари
ата".
Изхождайки от констатацията,
че още 20 конгрес на КПСС, като
осъди култа на личността на Ста
лин и грешките на сталинизма,
„раздвижи отново в международ
движение
ното комунистическо
размишлението за различни наци
онални пътища в социализъм",
ФКП отбелязва, че тази идея не е
й била неизвестна и тогава, но в
разработката на същата се е ос
танало само на принципите. С го
дините, които настъпиха след то
ва и политическите перспективи,

изменени основи постави
ооко
въпроса за властта на най-висше
способността на ФКП
1Ж* оригинален Ф ренски
път в социализъм „от
I>ренски
вид .
Като се опитва критически да
оценява отговорите, които тогава
е предлагала и да обясни закъсие
нието от 1956 година" ФКП е на
ясно, че за глобален и съответен
отговор на този решителен въпрос
са й били необходими 20 години
— до 22 конгрес през 1976 годи
на. Това доведе до мното грешки
с немалка вреда след 1958, а осо
бено след 1968, за което свидетел
сс
ствуват и промените, които
извършиха в партията между 1960
и 1970 година, не успявайки да ги
овладее по-задълбочено. ,,Затворе
ни дълго време в една, по същи
ната си стара визия и нашите
най-възвишени пробиви частично
оставаха недеятелни”. Без да мис
лят, че поради това са „минали
край историята", още повече, че
всред онези, които дадоха найпълен принос за промената на вла

Под влиянието на изостряне
то в света, обществените промени
в страната и изострящата се кри
за, все по масово се търсят дъд
боки промени. В безопош^дната
идеологическа борба, сбита меж
ду десницата и социалдсмокраци
ята. левицата дълго издирваше ал
тернатива, която да прделожи на
френски» народ като изход. Така
по примера на ,съюза на Народ
ння Фронт се създаде съюз на
левицата. ФКП счи’га, че дългото
дишната борба за сък>з на левица
та и самата Съвместна програма,
приета 1972 година съшо въздей
нееп
ствува върху целокупния
ход.
Оценявайки, че
програмата
на левицата оказа положително
въздействие, чиито отделни точки
и днес представляват опора на
нейната борба, ФКП счита, че
тази програма имаше и отрицател
лии ефекти, „защото уточни стре
межите към промени,, но против
но на съзнанието за техното съ
държание и условията". Съвмест
мата програма пося илюзии в една
част на левица, че с подписването
й нещата са решени сами по себе

!

„че е осществеиа задачата на
си и
обединените народни сили във
вр1)ЗКа с най-висшите цели. като
че ли и самата СК е придобита за
цели”. (...) „Това подействува да бъде подценена делови
тата роля на работниците". С дру
ги думи. Съвместната програма
пося илюзии, които парализираха
инициативите на работническата
класа. Понеже имаше трансформа
торско съдържание, тази програ
ма изличи разликите между соци
алистите и комунистите, което —
според ФКП — фаворизира напре
дъка на левицата за нейна сметка.
Понятието „закъснение" даде
нова окраска и насоки на разискванията, които се водят във
ФКП след разкъсването на Съвме
стната програма 1977 година. Пон
яКъде тълкувано злонамерено или
тясно схванато като желание на
сегашното ръководство да се осво
боди от отговорността за изборно
то поражение, понятието за исто
рическото изоставане е много по
вече от опит за нехванатата исто
рическа крачка да се обвинят
други относно бившите лидери >Мо
рис Торес и Валдек Роше. Без
Да намалява техния огромен при
нос, но и без да отминава онова,
което не е осъществено или пък
не е могло да се осъществи (но и
без да раздвижи въпроса за отго
ворността на сегашното ръковод
ство (за политиката през послед
ното десетилетие) и - с желание
възможно по-сръчно да анализира
същината на своите несполуки,
за да даде нови отговори на но
вите проблеми, ФКП остава верна на своя революционен курс.
Днес, когато социалистите, шест
месеца след идването си на власт
се срещат със сериозни пробле
ми, ФКП като революционна пар
тня на работническата класа нска, опирайки се върху подкрепата
на най-широките народни маси.
да даде нови импулси на акцията
за премахване на властта на капи
тала и всички условия, които би
могли отново да върнат десница
та. Съгласно това, в новата обета
новка ФКП трябва да определи и
нови задачи. Като оценява, че с на
пускането на понятитето „дикта- .
тура на пролетариата" 22 конгрес
положи, а 23 конгрес укрепи основите на новата стратегия, ФКП
счита, че с това е открила собств
ен път на революционната идея
за демократичен напредък към со
циализма по самоуправителен на
чин. В издирването на отговор на
въпроса какъв социализъм е необ
ходим на Франция, новото идейно
битие на ФКП, доколкото зажи
вее в практиката, може да открои
нови. по-сигурни перспективи на
напредъка на френския народ.

Комунист 3
СПОРАЗУМЯВАНЕТО

Трудностите
като
насърчение
Бранислав Радивойша

МОДЕЛ НА ОТНОШЕНИЕ

ната си акумулация, колективът общината трябва храна. Това е
би бил принуден да намали про работнически край.. който живее
В „Комунист" преди един меОттам, всъщност идва иници
дукцията, което пък би се отрази от заплати и когато дойде до пър
сец бе публикуван коментар („Споативата за споразумяването като ло и на стопанисването на прера вите недостизи на хранителни сто
разумение или трампа) по поводключ за по-нататъшното успешно
ботвателите. За Бор това е круп ки, търговията в Бор се отнесе до
подписването на самоуправителноразвитие
на този колектив. Каза- но начинание. След пет—шест го своя традиционен снабдител, зрен
споразумение между колективите ное, изтъква Шаинович, че югос дини лутания в развойните про Янинския комбинат „Серво Миот Бор и Прахово — от една, и лавските и преработватели на мед’ грами, окончателно знаем как да хал". Въз основа на това, направе„Серво Михал” от Зренянин — от не можеда търсят доставки въз стопанисваме а при това същест ни са споразумения, в които важ
друга страна. С този документ —основа на някакво си естествено вено да не нарушаваме отношени но място получава производителят
бе казано в коментара — се пред право. Тъй както суровината е ята в първичното разпределение, на минерални торове от Прахово,
вижда размяна на селсктопански евтина било заключено, че фина нито да търсим помощ от държа Този колектив, според полугодиш
ния баланс, има загуба от 430 ми
произведения за минерални торо- листите трябва да участвуват в вата.
Обаче, с това практически се лиона динара. Производителите на
ве, което в ерата на недостизите, производствените разходи,
може би мирише на обикновена
Томица Раичевич, подпредседа премахва пазара на медта в Юго минерални торове са принудени
трампа, оформена в рухото на са тел на Деловия отбор на Минно- славия. Понастоящем — така са да внасят суров фосфат, което им
моуправителни отношениялеярния басейн обяснава какво^ е осведомени в Бор, — в Дувно се отнема огромни средства. Прахово
Коментарът, обаче, е добър направено по-нататък. В Бор би- явяьа нов преработвател. Как и може да изнася своята стока, коя
повод да се каже нещо повече за . ла изработена една студия (.„пер той Да има суровини? Тук зая то е значително по-скъпа на чуж
опита на Бор в споразумяването, спентивите на развитието на ру вяват, че кръгът на подписалите дия пазар, но това пък не е в инте
не е затворен' А- рее на селското стопанство. — Та
който опит не завършва на сътру дарството до 2000 година), от коя споразумението
излезе, че на Дувно трябва ка се стигнало до това споразуме
дничество със зренянинския про то_се вижда, че на басейна за го ко
мед, при съответни капиталовло ние, което наистина прилича на
изводител. Нцкола Шаинович, пре дишна доставка от
производството може да трампа, ако нямаме предвид, че то
дседател на Общинската конфе- яди тона мед* до 1985 година са жения,
се увеличи.
,
ва е единственото решение и за
ренция на СК дава обяснение, че необходими пет милиарда и ^
Бор. и за Прахово — обяснава
е имало причини за критика, ако милиона (нови) динара- Оче ид
Казваме
на
нашите
събеседни
Звонко
Стоянович, председател на
Бор е подписал споразумение са- е, че колективът не може да № ци, че с това се създава един вид Изпълнителния
съвет на Скупщи
мос-кс Серво Михал". Тогава на- бере толкова пари. На заседани монопол. То може да се договорят ната в Бор.
игтоня бм^гогло па се говори за ето на новоформирания обществен с преработвателите за цените, ко
добре" обмислена
съв„ за
«а басейна ито ще диктуват на пазара- Раи
Питаме Стоянович: нима това
т\/к е по-шипок особено когато в които има представители
чевич порича това. Той зярява: не ® опит за създаване на моно
се^касае за Мш,„^леярния басе„Съществуват общности за цени пол- Със споразумението се оси
по-добро снабдяване на на
МЛБ от собствената и други органи, които трябва да гурява
което ще рече, че Зре
Известно е, например, че тази Ри™к™улация да отдели 57, а пре верифицират нашите предложе селението,
нянин
няма интерес, пък и въз
община в Тимошка Крайна съз работвателите 43 на сто от сред ния”.
Обаче, ние не можем —доба можност, да доставя стоката, да
дава осемдесет на сто от дохода ^вата Това практически значи,
си от експлоатацията ипреработ ^ Севойно („Слободан Пенезич вят хората от Бор — вече още се кажем, на Бабушница, като на
га
да
навлизаме във всички подро изостанала община,
ката на мед. Когато в 1974 година _ Кърш/н”) Светозарево (Инду
цената на този метал рязко падна
за проводници), Нови Сад бности «а новите отношения, -кои
— Това е така на пръв поглед
на световния пазар, от тогава,
Новкабел”). Загреб („Елка") и то тъкмо са установени. Подписа
пък може да се каже, все до днес ^арибор ( .Ливарна”) в предстоя хме споразумания и формирахме — казва председателят на Изпъл
съвместни
самоуправителни
орга
нителиия
съвет — но може й Ба
настъпиха черни дни за този суро
и пет годшш ще заплатят на
винен гигант. „Нямама вече нито ^ и Майданпек два милиарда и ни, които ще следят провеждане бушница, според своите възмож
то на договореното. Ако тепърва пости и потреби, да. отдели сред
държава, «ито механизъм на пър 270 милио„а динара,
вичното разпределение, които ои
Въ3 основа „а един такъв до възникват някои проблеми, тези ства и да се приключи към това
ха насърчавали по-нататъшното говор са съчинени самоуправител тела трябва веднага да реагират.
• или някое друго споразумение.
развитие на басейна — заявява т споразумения с всички пар- I
Шаинович. В Бор от време на вре тньори Имало и различни реапи
Следователно, обяснават събе
ДИЛЕМИ
И
РЕШЕНИЯ
ме нямало пари за купуване на
[Шя 'на предложенията. Злите
седниците ни, сега не размисляме
нови машини и съоръжения, зае рзици официално и неофициално,
Припомняме на нашите събе за по-широките нмпликации на
трашени били- личните доходи на и покрай възможността да се за
миньорите и МЛБ започнал да ста познаяТ с елаборатите, твърдили, седници. че е още рамо за опти споразумяването./В настоящия мо
мизъм.
В Белград, например, вен
гнира в развитието си.
че Севойно, например, всъщност
чки които участвуват в пронзвод меит, когато с цените не можем
През 1979 година в Бор я Май ^щаТГ борсГ™"мишоря""" егвото на трактори също така са Да решаваме нашите проблеми, в
данпок окончателно започнали ра тем подобни. Все пак, споразуме- подписали споразумения, обаче из твърдите договори намерихме поч
зговори, чиято цел била нещо да нията са приети цялостно (в Нови глежда днес иикаде няма по-голе ти едштетвеиата реална основа за
се променим в икономическото по Сад заетите се изяснили чрез ре ми недоразумения отколкото в та
ложение на басейна. Тук се чува ферснДуМ)1 а последното от тях зи „репроцялост". Раичевич каз по-нататъшното успешно развитие.
ли тонове в стила: .дайте ни два е подписано на- 22 октомври ла па, че това тук не би трябвало да Разбира се, тук е вложена голяма
ма виновници, пък сме решили стоящата годинасе повтори. Точно, в нюанс, се енергия и ако към тази практика
всички проблеми , казва
^ това окончателно заггьр знае какви са задълженията на нма резерви, трябва да се пред
вяч
но все ПЪК -надделял тре , г,т,V,,,.
част от оаботата — Бор до 1985 година и какво тпяб ложи нещо ново. Така. ако само
звият политически и ик.?Н.^пата казва Шаинович, — Сега предстои ва да направят преработвателите. наблягаме върху недостатъците на
ки анализ. През ноември същ
провеждане на записаното. В спо Ако, който и да е, и къдсто п ла
година бива проведено за^Др
разуменията е прецизирано колко я потърси, съшествура готовност предложенията, с това малко мо
зНаан^муС„иститеТо^о тук а™ басейнът достав^ медД точно в ла поразговаояме за всичко. Впро же да се постигне. В басейна ра
ботят 24 хиляди работници. Техшг
ч1в!т ^тоУ“шю°На заседани
задъЛЖе,,ИяТа ™ чем, това е съвместен интерес.
Какво става по-нататък? В ят колектив не може без развой
ето било заключенб, че са гкхгреб ПР Р
„
ни промени в начина «а органи
Стигнахме
казват в Бор
Бор, видели че по този начин мО На перспектива, а семействата им
зираяе на МЛБ (оттам сегашните до един модел на отношение в же
пет, вместо една сложна органи новите условия и за нас гова бс мм. ТраСдщРесеанТждасШот "много *рябва Да -бъДат добРе снабдени.
запия) «о че с това не се решава единственият начин за решаване въгДшда и вече подобни споразу чРез споразуменията, това се и
проблемът за по-нататъшното раз на сегашните проблеми. Ако се мения са подписани с мините в постига. Без тях, перспективите бн
витие.
бяхме ограничили само на собстве Тимошка Крайна. След това, на били минимални.

4 Комунист
ИЗБОРИТЕ В СЬЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

Бариера за кариеризма
БРЕМЕТО НА ТОВА ВРЕМЕ НЕ МОЖЕ ДЛ НОСЯТ

^А 'р лгптЛТ Л С \о И Т 0 ^ Л ^ В И КН АЛ И ДА ЧЛ

—*» ГлМГмл»КтЕх^То,ДА 1Жикор»„„ТЕ°лслАисч!,ил- си и*
КАТ
РА
Мнрко Арсич
В ход е (пред) изборната актив
ност в първичните организации на
Съюза на комунистите. Важно е,
—а .за това все по-често се говори
— да се внимава щото в тази де
лнкатна работа да не се промък
нат неща. конто почти всекнднев
но критикуваме. За разлика от та
ка' нар. комбинаторика, която ви
наги води към деформатпвни про
цеси и явления, принцнпналната
кадрова политика може да влияе
върху прогреса на обществото.
Сега е време на критика, преиз
шггване и в много неща характер
но изправяне на обществото пред
себе си. Бремето на едно такова
време не може да носят хора. кон
то са склонни към импровизация
и повърхностни „решения”, чидто
главна цел е горе долу да върви ор
тата, онези конто са свикнали да
чакат до следващия мандат, хора
които нямат сили и смелост да
раздвижат същинските въпроси в
съответното време. Също така,
днес не са ни потребни полити
чески авантюристи, без оглед на
това как се наричат те.
Това време търси хора, които
знаят да откриват нарасналите
проблеми в обществото, и които
мане мислят за възможните
кар че същите са и отрицателни
— последици на комунистическото
ангажиране. Такива хора има във
всички наши среди, във всички
първични организации на Съюза
на комунистите. Да кажем и това
в настоящия момент, кариеристи
те и опортюнистите не може да
направят нищо по стабилизиране
то на (усложнените) обществени
течения.
Комунистите имат отговорната
задача да изберат хора, които не
са инертни и които са против то
ва важните работи да се завърш
ват рутинна, чиновнически. Тряб
ва да се избират морално чисти,
способни и авторитетни* комунис
ти. Защото само такива хора ще
отговорят на задачите на авангар
да в днешните условия на развити
ето на нашето общество. Опитът,

конто умеят да мислят и които са
който в това отношение спечели —
последователни. Компромиссри
нашето комунистическо дпижепие трябвало би да сепнат ведко- „ те от различни багри ще създават
само пови проблеми.
то.
Оттам и голямата работа пред
С други .думи, нс бива да се по първичните и общинските органи
зволи до „властта” да се доберат задни па Съюза па комунистите.
хора, конто я обичат п конто вепч
ко ще подчинят на личната си ка
Постоянно сс говори за слаба
рнера, на онези чпято единствена та работа и бездейпостта па пър
(по-хубаво)
място
в
общест
вичните
организации на Съюза на
нсл 0 йерархия. Такива хора ог
комунистите. Искаме да имаме и
вената
хвърля нашата обществена нрак- по-храбри и принциниалии члено
тика. Днешните деформатшпш те ве на Съюза па комунистите. Ако
Вденцни сс свързват и с такива бъдем- последователно в това свое
кадрови решения.
искане, тогава постоянно трябва
На нашето общество са пеобхо да имаме предвид мисълта: ,Да
дими творчески личности, хора да стане промяна,. нещо трябва

да се промени”. Изборите не мо
же да се сведат на проста „смяна" на кадрите и заради това за
щото от амбициозността и любоз
пателността на новите хора в пър
вичните организации до голяма
степен ще зависи подготовката за
конгресите на Съюза на комунис
тите.

думи и ДЕЛА

От упоритостта има полза
През изтеклите дни, на мно
жество публични събрания на ко
ито се разискваше за актуалните
икономически процеси, много по
вече се говереше за отрицателни
те неща, а значително по-малко
за положителното и което пред
ставлява принос за осъществяване
на договорената политика по ико
номическата стабилизация. В съ
щинския порой на оплаквания
поради влошаването на външнотъ
рговския баланс, .,плуващия" курс
на динара, недостига на репрома
териал и суровини, инвестицио
нните надвишавания, нарушаване
то на самоуправителните споразу
мания и договори, нарушаването
на единството на югославския па
зар и така нататък, почти незабе
Лязана мина информацията,
че
през изтеклите месеци на настоя
щата година текстилната промиш
леност е успешно стопанисвала.
Между сведенията, които послу
жиха като аргументи за такава
оценка, отделно се изтъква, че
увеличението на производството
в сравнение със същото от мина

лата година, е по-голямо с около
пет процента, че износът е поч
ти удвоен, макар че вносът е на
равнището на същия от миналата
година.
Тези резултати, няма съмне
ние, заслужават много по-голямо
внимание, преди всичко, защото
дини почти бяха отчислили. Поса постигнати в стопанската годи
на, която мнозина преди повече го
право, средносрочните развойни
планове за периода от 1976 до 1980
година на текстилната промишле
ност не предвиждаха и най-малко
розово бъдеще. Оставиха й възмо
жността само да живурка, и понататък да се бори с овехтялнте
си съоръжения с не така богати
те фондове,, ниските лични дохо
ди, слабата кадрова структура
женската работна ръка, голямото
число отсъствуване от работа и
така нататък. Цялата обществена
грижа, а с това и финасовите сре
дства, бяха насочени към приори
тешите дейности каквито са енергетикагга, производство на храна
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почти двойно е по-голям от мина
лбгодишния износ, и че при това
вносът остана на същото, минало
годишното равнище.
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и суровините. Следователно,
преостана им единствено сами да
решават за съдбата си.
А те тъкмо това и правеха.
Например, тази годин^ текстилни
те работници, за разлика от мно
го други работници, докрай зачи
таха обществения договор за раз
пределението на дохода, пък лич
ннте им доходи се увеличаваха
само толкова, колкото се увелича
ваше и производителността
на
трудаМежду другото трябва да се
изтъкне,, че работниците от текстн
лната промишленост навреме раз
браха, че на югославския пазар
са много, пък ако искат да сьще
ствуват тряова значително повече
да изнасят. Тъй като това увели
чение на износа същевременно
значеше и по-високо качество на
продукцията, при множество коле
ктиви увеличението на износа се
бавно осъществяваше, но все пак
не се отстъпваше от тази цел. Ре
зултати на тази упоритост едвам
днес са видими, пък тогава никой
не трябва да се чуди, че тази го

Издатеаска трудова

организация „Кому.

Печата са на сърбохърватски. относно хърватскосръбски (кирилица и латиница), на словенски, маке
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С указ на нразнданта на Републиката от 22 дакемари 1*64 година. „Комунист" е отннчан с Ордан на
родно освобождение, а с указ от 22 докамари 1*74
с ордан братство н единство със знатен аеиац.

Следователно, текстилната про
мишленост деловите си резулта
ти не е осъществила с помощта на
някое вълшебно решение. Преди
всичко, те последователно спазва
ха договорените пропорции в раз
пределението на дохода, а също
толкова бяха упорити колкото е
възможно повече от продукцията
си да изнесат на чуждите паза
ри. Няма съмнение, че ако този
рецепт бяха приложили и остана
лите, значително по-малко би има
ло оплаквания поради влошаване
гго на външнотърговския баланс,
„плуващия” курс на динара, недо
стига на репроматераали, сурови
ни, нарушаване на самоуправител
ните споразумения...
Р. йоветич

ДИМИТРОВГРАДСКИЯТ СПОРТ — ВЧЕРА И ДНЕС

БОГАТА ИСТОРИЯ, ДОБРА ПЕРСПЕКТИВА

Обединяването на вс
ички спортни клубове и
Димитровград в едно спо
ртно дружество „Асен Бал
кански” е предпоставка з
а по-нататъшното успешно
развитие на спорта в гра
да.
Спортът в Димитровград
има дълга традиция и бо
гата история- Отвинаги то
зи град беше разсадник
на талантливи спортисти,
които с постиженията си
обезпечиха място в истори
ята-на спортния живот на
града и служат за пример
на подрастващите поколе
ния. Не е малък броят на
димитровградчани, които
с успех играеха с много
отбори в страната и репу
бликата, а някои от тях
носеха фланелките на от
бори, състезаващи се в съ
юзни дивизии.
Най-дълга
традиция и
ма футболът. В периода
след НОБ в Димитровград
съществуваха два футбол
ни отбора — „Асен Бал
кански” и „Работник”. Покъсно от тези два отбора
бе създаден един под име
то „Спортист”, който покъсно промени името си
в .Деен Балкански”.
В досегашния период ди
митровградският футболен
отбор се състезава в диви
зии от най-низко до меж
дурегионално равнище. Ос
новни причини за тази „ра
зходка” из футболните ра
нгове . бяха или слабото
класиране или преустрой
ството на футболната °Р
Тази година
ганизация.
„А. Балкански” се състеза
ва в междурегионалната
дивизия Ниш — Пирот —
Заечар. След две пораже
ния и една победа в пър
вите три кръга, димитров
градските футболисти от
белязаха няколко поредни
победи, които ги издигна

ха за кандидати за шампи
опеката титла. Обаче по
следните няколко неусг.е
Ха
отдалечаха тази цел.
От футбо. ветите сега
се очакват г о-големи ус
гхехи, понеже съставът е
подмладен, засилена епро
фесионалната работа,
а
новото ръководство, съста
ьсно главно от бивши фут
болисти, „изправи” клуба
на здрави крака, и сега
той е най-организираното
спортно дружество в гра

лис ги водеха оспорвана
борба със силните отбори
на „Дървена звезда”, „Ко
мбинат" и други. Днес ба
скетболният отбор
„Сво
бода” се състезава в регио
иална дивизия.
Шахматният
отбор от
/Димитровград също се съ
стезава в решонална диви
зия и постига значителни
успехи. Това е примерен
колектив с добре органи
зирана дейност.
Една толкова ботата и
Да.
разнообразна спортна дей
През
шестдесетите го
ност в една малка среда,
дини в Димитровград висо кавато е Димитровград/
ка изява получи хандба безспорно свидетелствува
лът. Хандбалният отбор
за голямата наклонност на
се намери пред вратата димитровградската
мла
на Втора
съюзна диви- деж към спорта, за гото
зия, но не успя да „пре
вността й и чрез спортува
броди”
квалификациите.
не да развива другарски
Дълги години след това
връзки, братството и еди
този клуб беше примерен
нството с младежта от дру
спортен колектив. Разту ги краища на република
ри се поради липсата на та и страната.
наисови средства.
В Димитровград всекид
11редн няколко години
невно се подобряват усло
отново беше сформиран
вията за спортуване. И все
хандбален отбор, който се
по-голям е броят на жите
състезаваше в Трета сръб лите, които спортуват. Вся
ска дивизия. Повече от
ка година се провеждат
хандбалистите бяха учени
работнически спортни иг
ци в Образо щтелния цзн ри,
многобройни’ са мла
тьр „йосип Броз Тито” и
дежките турнири по фут
след
завръшването
на бол на малки врата, про
средното училище отидо- веждат
се редица спорт
ха да следват в по-големи ' ни манифестации по повод
ге градове. Така се случи държавните
празници и
хандбалният отбор отново
юбелеите, спортните сре
Вече щи на младежта и армей
Да бъде разтурен,
съществува
две години
ците са традиционни, ор
'женски хандбален отбор
ганизират се нощни над
„Асен Балкански”. Талан
бягвания, пробези и други
тливите за хандбал сред
състезанияношколки, водени от своя
Спортът в Димитровград
преподавател по физкулту
ра Миладин Симов успеш има хубави перспективи.
но се състезават във Вто
И сега са многобройни та
ра сръбска дивизия.
и
лантливите спортисти
освобождението
След
спортните ентусиасти. И
Димитровград имаше един
условията ще бъдат още
от най-силните баскетбол
ни отбори в страната. То подобри,
ва беше време, когата ди
Димитър СТАВРОВ
митровградските баскетбо

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ
■ •ш

ЗА АСЕН ИЛИЕВ ни
казаха още в Босилеград,
че е един <хг по-добрите
селскостопански произво
дители в Рибраци. „Има
доста добитък, пък и с
другото 1не е зле".
Срещнахме се в една ко
рия край махала „Падинье". Беше се качил висо
ко в една дъбица и каст
реше шума за немалкото
си стадо говеда. Когато
му казахме защо сме до
шли, той слезе и седна
на тревата.
— Истина е, имам доби
тък/ Отглеждам 14 говеда
и Над 40 овце. Имам още
над 30 кокошки и
три
свине. Нали е дом — от
всичко трябва да има.
Нашият интерес се ласо
чи към това как смогва
Да се справи с цялата та
зи работа.
— Нашето семейство е
Наистина
четиричленно,
единият син е на постоял
на работа в Ниш, а дру
гият следва в Скопие, но

И пари си имам ..

през лятото идват и пома
гат. А почти всичко
си
произвеждаме сами:
та
зи година събрахме 1500 кг
ръж, 1000 кг желъд- Се
но също има достатъчно...
По-нататък
петдесетго
* ......•
дишният бай Асен каза,
че селският труд с тю посилен, но че в сегашните
условия, когато па пазара
все повече се търси хра
от селското стопан
на
ство могат да се получат
добри приходи.
— Тази пролет прода
дох агнетата в Божица и
за тях взех над 120 хиля
ди динара. Наскоро
щс
преполовя и едрия доби
тък и очаквам и от тях
да взема към 150 хиляди
динара. При мен
идват
А. Илиев
чак от
Скопие да
им
продам теле, свиня, или
изядат. А месото иа доби
овца, плащат ми го по це тъка, който аз отглеждам
иите па пазара в Скопие.
е вкусно, понеже и хра
А купуват за себе си. Гла
ната, с която ги храня е
Ано това са мои роднини
естествена.
Бай Асен Илиев почната
или близки. Просто искат
хората да знаят какво «це тък разказа, чс със земе
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БОСИЛЕГРАДСКИТЕ СРЕДНОШКОЛЦИ
НИЗИРАНИ И ПО-ДЕЙНИ

ПО-ОРГА

С ПО-СИЛЕН РАЗМАХ
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Организацията на Съюза на социалистичес
ката младеж в Образователния център „Иван
Караиванов” в Босилеград тази учебна година
действува много по-организирано и по-успешно.
Това е мнението и на директора на училище
то, но този факт лесно се з абелдзва и от първото
,щадникване” в живота на тази многолюдна ор
ганизация.
Училищната
конферен
ция и 19 първични младе
жки организации в Обра
зователния център в Боси
леград насочват усилията
си за по-успешно овладя
ване на образователно-въз
питателната програма, ра
звитие на самоуправителните отношения в учили
щето, внедряване на рефо
рмата, към културната и
спортната самодейност и
производствения труд. С
тези въпроси средношкал
ците се занимават органи
зирано и континуирано,при пълна помощ на учи
телския коликтив.
Ето какво казва за дей
ността на средношколска
та младеж председателят
на Училищната конферен
ция на ССМ Владимир
Стойнев:
— Нашата активност не
се свежда на тясно схва
натото
понятие
учене.
Чрез своите делегати в
самоуправителните органи
на училището съществено
участвуваме в уреждане
то на всичеси въпроси във
връзка с възпитателно-об
разователния процес в Це
нтъра. Творчески развива
ме и ученичеокото самоуп
равление в класовите об
щности. Младелеките орга
низации посвещават найголямо внимание на обу
на успеха и
чението
дисциплината. Откровено
и критически се обсъждат
причините за слабия ус
пех и носителите на вред
ни явления- При това по
сочваме за пример добри

те, а помагаме на слабите
ученици. Дисциплината по
стоянно е на дневен ред.
Благодарение на едно та
кова ангажиране на всич
ки средношколци се забе
лязват видими подобрения
и в успеха и в дисципли
ната.
С високо съзнание и чув
ство на велик дълг средно
школците тачат револю
от
ционните традиции
НОБ и социалистическата
революция- В чест на вси
чки празници и тържества
средншколците са носите
ли на най-голяма дейност,
винаги подготвят култур
но-забавни програми и ор
ганизират различни мани
фестации. Организират по
ходи до Кин-стан, Буков
рвд и други паметни мес
та. И тази година актив
но участвуваха в акцията
,,Нщцо не бива да ни из
ненада”, и изпълняват пое
тавените задачи за укреп
ване системата на всена
родната отбрана и общес
твената самозащита.
Доброволният младежки
труд и тук е синоним на
младежката
активност.
Най-нова успешна трудо
ва акция те проведоха на
Рамни дел, където копае
ха канал за гръмоотвод
на радиоусилвателя- Пред
виждат да проведат акции
по уреждане на училищ
ния двор, спортно-рекреа
тивния център, улиците на
града, акции по залесява
не -. -

не
делската кооперация
е установил особени ко
оперативно- произвдетвени
отношения, но че вината
не е само негова, а и хо
рата от кооперацията не
проявяват интерес. Не мо
же интересът на коопе
рацията да се
изчерпва
само с изкупуването на
някоя глава добитък,
а
че трябва да се създадат
трайни отношения.

ред все
повече ще се
търси, затуй и държа до
битък. Има определена
печалба. Па затуй и пари
си имам. Едно е лошото:
младите ни напускат. А
ако вземеш да изчислиш
— на пръсти така да се
каже — ще се убедиш, че
неоснователно
селокото
стопанство е изоставен
отрасъл.
Накрая на въпроса да
ли ще разширява
стадо
то, като ползува средства
та на проекта
„Морава
И” каза:
— Само доколкото ви
дя, чс има сметка. И раз
бира се, ако ни се окаже
необходимата помощ. На
шият трудов век е
при
края си, аз имам сили, но
трябва да се помисли и
за по-късно.
Разделихме се с този
здравеняк — планинец с
убеждението, че коренът,
който го крепи върху' те
зи ридища е дълбок и ни
що нс може да разклати
здравите му схващания.

— Ето например говори
се за ново семе ечемик.
А някой ще трябва не са
мо да ни каже дали мо
же да го засяваме, или не,
но и да ни докаже, че
ако го засеем ще добием
по-високи добиви... И ре
дица други неща.
А всъщност бай Асен е
решил да засее новото се
ме. Той не води книга, но
п главата си държи всич
ко: от кое има и колко
голяма е ползата, колко
труд е погълнала определе
на работа има ли сметка
в пея, или не.
— В добитъка има смет
ка — каза накрая. Занап

(

Манол ЯНЕВ
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Убийство на поятата
БЕШЕ време за обяд. Дра- и посредством други познати
едш^кафене^в града^^^отправл вЛ

и “ ®
д.да

' **' *'’

-впягег-«»«
'е= *дяа."
“
явгта-* лгггв
«л? —ггДй
рора? Иска спешно да отидем до
Радинцн и да изучим случая със

Виучката на дядо Слави Мира много го обичала и му била
привързана, осъждайки постъпки
■ге на майка си. Често спала при
дядо си на поятата. Но селото се
говори, че през тази нощ, на мис
тото, където се намират иоятите
се чул кучешки лай, като че ли
НЯКОЙ идва там. Кучетата не биха
лаели ни Димитър и Слани. Пред
полата се, че Димитър, или Някой
друг за негова сметка, е убил дя
до Слави, по настояване на снаха
та Жилана.
Косато Драган завърши чете
пето погледа към Иван, а сете
добави:
— Впрочем, това би проверил
по-добре, не може би бързо, от
канцеларията като аз, но сигурно
с повече подробности, поне кол
кото ос касае до интимните дано
шения между Димитър и Живана.
Като не схвана веднага наме
кя на Иван, Драган понита:
— Защо мислиш, че аз бих
направил по-добре? ...
— Затуй задното Мира сигур
но ще ти каже, че нарочно отива
от
къщи да спи при дядо си на
ла
поятата, или същия ден се завръ
ща в града без да пренощува, за
да не пречи на Димитър да идва
при майка йДраган не обърна внимание
на тази закачка, но попита:
— Какво мислиш, ще трябва
ли да се върши обдукация на тру
па?
— Не зная, ще отида довече
ра до селото ... да проверя още
нещо, а сетне, примигвайки, доба
ви — защо не тръгнеш и ти, бър
зо ще ое върнем.
— Дадено, отиваме — отгово
ри Драган.

свидетели па все
ио-изострепа Д<- при
" ч„0
написан
вражеска дейност па ония отвъд ми *“^Ш|^еЯдокладъТ на Иван
гласеше така:
Д° "Смъртта на дядо Слави е за
НАТИСК ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ
от
гадъчиа. Най-голямата част
живота си той прекара иа поята
Освен пълната икономическа блокада, неприятелското стано
та, където пазеше стадо от сто
вище към Югославия се демонстрираше н в дипломатическите отно
типа овце. В селото му живее
шения, сетне в организирането на шпионски действия, преследване
шс снахата Живаиа е дъщеря еи
то на числяши се към югославски национални малцинства хора в
Мира, гимназистка в града. Синът
някои съседни страни, както и в предприемането на разни мерки
падна като боец на
па дядо Слави
1
от военен характер.
Сремския фронт през 1944 година.
На границите на Югославия се водеше същинска ,.малка воП
Отношенията между Слави и спа
на” всекидневно ставаха инциденти н нападки срещу шшш гражда
ха му Живаиа никога не са били
нн и граничари, а рез границата нелегално се отправяха така нарс
добри, а особено през последните
чени „здрави сили”, конто е оръжие и взрив настояваха да внесат
години, откакто тя започна да се
неспокойствие и предизвикат суматоха.
дружи със съседа им Димитър.
Руски дивизии от Унгария и България демонстрираха сила и
Димитър имаше пояга наблизо до
търсеха" повод за разплата с Югославия.
поятата на Слави, той една сутрин
От юнн 1948 до 1954 година на границата на Югославия са ре
беше съобщил, че е намерил ста
тнетриранн 7877 инциденти, предизвикани от гранични органи и от
реца умрял. Някои хора, които
други служебни лица в ннформбюровскнте страни.
вндялн трупа, казали че Слави
В същия период в Югославия бяха прехвърлени 599 днверсан
имал синьо петно около врата.
тн и агенти и бяха предизвикани 142 въоръжени стълкновения, в
По-късно снахата го прекрила с
конто паднаха убити няколко десетки граничари и числящи се към
чаршаф и прекрила петното. Ста
Службата по сигурност.
рецът все още бил с добро здра
„Сталин считаше, че с показването на малкия си пръст ще мо
ве и никога не се оплаквал от бол (В следващия брой-' „ГРАНИЦА
же да ликвидира Югославия н да смени нейното ръководство —
ТА НЕ Е ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА)
КП Р сърцето.
каза по-късно Хрушчов на конгреса на СКП(б) — но не постигна
нн когато мръдна всичките си десет пръста и когато задвижи огром
ната машннерня не само в Съветския съюз, но и в страните с на
....
<-■
-;-т.
ШЧ
родна демокрация”...
-

смъртта на дядо Слави. Казва, че
предполага, че е убит.
— Виждам, че много бързаш
— отговори Драган — седиш си в
канцеларията и водиш следствие.
Драган и Иван бяха добри
приятели. Иван, като местен чо
век, много добре познаваше хора
та в града и в околността му и
беше от голяма полза на Драган
при опознаването на хората, по
могна му да ги разбере и да се
сдружи с тях, да бъде приет без
резерва, която особено през първа
та година на пребиваването му в
града, ми се струваше, че е нали
це. Посредством Иван, а по-късно

Методи
Петров:
ПЕЙСАЖ
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границата. Всекидневно слушаха
от избягалите от оная страна на
границата за съсредоточаването
на войска към нашата граница.
Пропагандистката дейност също
беше голяма. Край границата бя
ха поставени вискоговорители, ко
ито гръмко се чуваха на наша те
ритория, а в предаванията, специ
ално подготвени за нашите граж
дани, се изнасяха заплахи, че тех
ни войски ще навлезат, правеха
се нападки срещу нашето ръко
водство.
Драган, знаеше, че Иван е
съвестен работник и сега го очу
дваше защо не много сериозно

? :к

■

■'

СЛАВИНЯ (масло)

Ток за
празника
В навечерието на празника на 29 ноември
Деня на републиката на жителите в село
Паскашия по тържествен начин ще бъде предаден на ползуване ■ новопостроеният трафопост.
Значи и в паскашийските къщи на 29 ноември
ще светнат електрически крушки. За построя
ването на електрическата мрежа, в дължина от
4 километра са вложени парични средства на
стойност от около 1 милион и 600 хиляди дина
ра
предимно обезпечени от фонда за подтик
недостатъчно развитите краища.
Все пак най-голяма заслуга за това, без съм
пение имат числящите се към ЮНА, които от
началото на построяването на електропровода
До окончателното му предаване на употреба,
шпрекъснато работеха заедно с работниците
от електроразпределителната организация в Ди
митровград.

т. п.
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УЧИЛИЩЕ

25 май“
в

БОЖИ

ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

„ЛУЖНИЦА"

Ц А

БАБУШНИЦА

ЧЕСТИ Т И

29 ноември
НА УЧЕНИЦИТЕ

Деня на Републиката
СИ,

ЧЕСТИТИ

ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖПДННтп
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА УСПЕХИД НИТЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКО
СИЕХИ в ПО-НАТАТЪШНОТО
ИЗГРАЖДАНЕ У НАС

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

„Велко Влахович“
БИСТЪР
ГРАЖДАНИ4 «ТЕпсИ И ВСИЧКИ ТРУДОВИ
ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

Деня на Републиката
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ В
ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУП
РАВЛЕНИЕ И ИЗДИГАНЕТО НА МАТЕРИАЛНОТО БЛА
ГОСЪСТОЯНИЕ НА . ХОРАТА,
„ЛУЖНИЦА" ПРОИЗВЕЖДА:

ХОРА И

ЧЕСТИТИ

Деня н

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ

Републиката

Я^ОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ В
ИЗГРАЖДАНЕТО НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО У НАС

— ШПРИЦОВАНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ ПОСТИРОЛ, ПО
ЛИЕСТЕР, ПОЛИМЕР АЦЕТАТИ,
— ОВАЛНИ ПЛОЧИ ОТ ПОЛИЕСТЕР,
— ЧАСТИ НА САНИТАРНИ УРЕДИ
— ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТЪКАНИ И ЧУВАЛИ, ГЪВКА
ВИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ,
— ЛУПЕКС-ПЛОЧИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ОТ МЕТА
КРИЛАТИ

САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ в Босилеград

ГО „БОСИЛЕГРАД"
С ОСНОВНИТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ
ТРУД:

НА УЧЕНИЦИТЕ, ТРУДЕЩИТЕ СЕ В ОБРАЗОВА
НИЕТО, ТРУДОВИТЕ ХОРА И ГРАЖДАНИ В ОБЩИНА
ТА И СТРАНАТА
ЧЕСТИТИ

29 ноември — Деня на Републиката

„СЛОГА” — за търговия
„УСЛУГА" - за комунална дейност
„ИЗГРАДНЯ"
за строителство
„НАПРЕДЪК" — за селскрстопанска дейност и изкупува
не и
ОБЩАТА

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ В ОБРАЗОВА
НИЕТО И СОЦИАЛИСТИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА СЛУЖБА

„УСЛУГА“

НА РАБОТНИЦИТЕ СИ, ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИ
ТЕ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА И ДЕЛОВИТЕ СИ ПРИЯ
ТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ
ЧЕСТИТИ

Деня на Републиката
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ ТРУДОВИ ЗАВО
ЕВАНИЯ И УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРАВИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ

ВЕТЕРИНАРНА СТАНЦИЯ
В

ДИМИТРОВГРАД
С ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД:
— ООСТ „8 МАЙ"
— ООСТ „КОМУНАЛАЦ"
— ООСТ „ПЕКАРА”
ЧЕСТИТИ

29 ноември — Деня на Републиката
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ, КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСО
КИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ЗАВОЕВАНИЯ В ИЗГРАЖДАНЕ
ТО НА САМОУПРАВИТЕЛНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО
ОБЩЕСТВО.
„УСЛУГА” ПРЕДЛАГА НАЙ-РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ УСЛУ
ГИ.™™, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ И ДРУГИ УС
МАГАЗИНИТЕ НА „УСЛУГА" ВИНАГИ СА СНАБДЕНИ С
НАИ-ЕВГИНИ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ.

БОСИЛЕГРАД
СРЕДНОШКОЛСКИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН

НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ, ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ
ЧЕСТИТИ

29 ноември — Деня на Републиката
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ В
ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКО САМОУПРА
ВЛЕНИЕ

ЦЕНТЪР

„Иван Караиванов“
и Босшнерад
НА УЧЕНИЦИТЕ СИ, ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ
В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА
ЧЕСТИТИ

29 ноември — Деня на Републиката
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВСЕОБЩ НАПРЕДЪК И ВСЕСТРА
ННО РАЗВИТИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИТЕ САМО УПРАВИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

БРАТСТВО ф 27 ноември 1981
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СЬС СВОИТЕ ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУНИ
СТИТЕ
НА СОЦИАЛИСТИЧЕС
ОБЩИ ИСКАТ А КОНФЕ РЕНЦИЯ
КИЯ съюз
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖ

ния ТРУД

ТА

Трудова организация „СТ0ЧАК"
Димитровград

ЧЕСТ И 'Г И

шяийпни^”*ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
КАТО ИМ ПОЖЕЛА ОЩЕ МНОГО ТРУДОВИ ПОБЕДИ
И ВСЕСТРАНЕН ПРОГРЕС В РАЗВИТИЕТО НА СТРАНА
ТА.

НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ

ЯЯ»Н СЪВЕТ
В БАБУШНИЦА

И ТРУДЕЩИ СЕ В НАШАТА
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ
СТРАНА

ЧЕСТИТИ
21 Н0ЕМВМ-ДН1Я НД РЕ0УБПН1ДТД
УСПЕХИ В СОЦИА
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА 01ЦЕ ПО-ГОЛЕМИ„.„«посп
ЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО ЗАНАПРЕД

САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ
ПО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В ДИМИТРОВГРАД
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ ОТ ОБ
ЩИНАТА И СТРАНАТА
ЧЕСТИТИ

САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА в Босилеград

ДЕНЯ НА
РЕПУБЛИКАТА
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ В ПО-НАТАТЪШНО
ТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО САМОУПРАВИТЕЛНО РАЗВИ
ТИЕ

ЧЕСТИТИ

29 Н0ЕМВРН-ДН1Я НА РШ МИНАТА
НА ПИОНЕРИТЕ, УЧЕНИЦИТЕ, МЛАДЕЖИТЕ, ТРУДЕ
ЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ПО
НАТАТЪШНИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗ
ГРАЖДАНЕ НА ПОЛЕТО НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУ
РА И СПОРТА

ТУРИСТИЧЕСКО-ГОСТИЛНИЧАРСКАТА ТРУДОВА ОРГА
НИЗАЦИЯ

„Балкан“
В ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НД РЕПУБЛИКАТА
НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ, КЛИЕНТИ, ДЕЛОВИ
: ПРИЯТЕЛИ, ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ В ОБЩИНА
ТА И СТРАНАТА
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВСЕСТРАНЕН ПРОГРЕС В СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

Кожара „Братство“
ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТИ
НА ВСИЧКИ СВОИ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ РАБОТНИЦИ
ТЕ СИ, ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНА
ТА И СТРАНАТА

Културният център
„Мипентм Половин“
Леоиовац
ПИРВЕТСТВУВА
ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ С ПРАЗНИ
КА НА СВОБОДАТА 29 НОЕМВРИ
И ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО УСПЕХИ В ПО-НАТАТЪШНАТА РАБОТА

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА ОРЦАНИЗАЦИя
В ДИМИТРОВГРАД
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ В ОБЩИНА
ТА И СТРАНАТА
/
ЧЕСТИТИ

Деня на Републиката

Деня на Репубпината

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ВСЕСТРАНЕН ПРОГРЕС НА СТРАНА
ТА НИ.

ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ ВСЕОБЩ НАПРЕДЪК И РАЗЦВЕТНА РЕПУБЛИКАТА НИ
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__________ Димитровград

ООУР

^

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС
ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СУБНОР
В

С ОСНОВНИТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУД
- ''будучност“ ->дА

НА' СДРУЖЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

т|лЙРиДпотребитииЧ^ЪтеДЕЛОВИТЕ прия
НИТЕ

В

ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

И ГРАЖДА

ЧЕСТИТИ

ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТЯТ

29 ноември—Деня иа Републиката
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ В ОБЩИНА
ТА И СТРАНАТА, КАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ УСПЕХИ ВЪВ
ВСЕСТРАННОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО
Й НЕОБВЪРЗАНАТА ПОЛИТИКА НА РОДИНАТА НИ

29 ноември — Деня на Републиката
ХИВ ИЗГРаЖнЕТО НА0СО1ш1пмгтИ ОБЩИ УСПЕ
УПРАВИТЕЛНАИ

НЕОБВЪРЗАНА'ЛИ(=ТИЧЕСКА САМО
ЮГОСЛАВИЯ

к8НдЕамХско ХиВОдЖоП^5да модно

Образователният център „МОША ПИЯДЕ" в Сурдулица
ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

29 иеемврв—Деня на Републиката
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

Власинските водоцентрали
Сурдулица
:ж

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
БОСИЛЕГРАД
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИ
НАТА И ЦЯЛАТА СТРАНА

ЧЕСТИТЯТ

29 ноември—Деня на
Републиката
НА ВСИЧКИ

ГРАЖДАНИ

И ТРУДЕЩИ СЕ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОМОУПРАВЛЕНИЕ

ЧЕСТИТИ

29 ноември— Деня не Републиката
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВСЕОБЩ НАПРЕДЪК И ВСЕСТРА
ННО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО САМОУПРАВИТЕЛНО
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНАТА И СТРАНАТА ЗАДЪБОЧАВАНЕ НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО И ПРИДОБИВКИ
ТЕ ОТ НОБ И РЕВОЛЮЦИЯТА И ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ И
ВСЕСТРАННИ УСПЕХИ НА НЕОБВЪРЗАНАТА НИ СТРА
НА
ИНДУСТРИЯТА ЗА ГУМЕНИ ИЗДЕЛИЯ

Центърът по икономика в домакинст
вото „Даннца Вуисанович“
ЛЕСКОВАЦ
ЧЕСТИТИ
НА ГРАЖДАНИТЕ

И ТРУДЕЩИТЕ СЕ

29 юември—Лена иа Републиката
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОТО
«;*■____

СТРОИТЕЛСТВО

33

Тигър“ - Пирот
ООСТ „ДИМИТРОВГРАД”

НА РАБОТНИЦИТЕ СИ, ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ И ПОТ
РЕБИТЕЛИ, ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИ
НАТА И СТРАНАТА
ЧЕСТИТИ

29 ноември — Деня на Републиката
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПО
НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ
НА САМОУПРАВИТЕЛНА
ТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА СИСТЕМА

. .

„ТИГЪР” ПРОИЗВЕЖДА АВТОГУМИ, РАЗЛИЧНИ ВИДО
ВЕ ГУМЕНИ ОБУВКИ, ТЕХНИЧЕСКИ СТОКИ ОТ ГУМА
АВТОТРАНСПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
В БОСИЛЕГРАД
НА ПЪТНИЦИТЕ СИ,
ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА
И СТРАНАТА
ЧЕСТИТИ

29 ноември — Деня на Ровублииата
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВСЕОБЩ НАПРЕДЪК В СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИ
НАТА И СТРАНАТА
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ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
о
Босилеград
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА И
СТРАНАТА
|Ч Е С Т И Т И

Деня иа Републиката
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ УСПЕХИ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ

СТРАНИЦА 13

В

К0МРА5

^ ^ЦГ'© О

ЮГОСЛАВИЯ

Здравният дом
ДИМИТРОВГРАД

А V м

а
ТРУДОВА ЕДИНИЦА — ДИМИТРОВГРАД
На гостите са,
клиентите,
деловите приятели,
трудещите се и гражданите в страната

В ДИМИ!

ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИ Т И

29 ноември —Деня на Републиката
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОТО САМОУПРАВИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ
„КОМПАС" е между водещите туристнческо-го
стилннчарскн оргтшзпцнн, която едновременно
оказва и валутни услуги на минаващи през гра
нично-пропусквателння пункт ГРАДИНИ.
„КОМПАС" организира: излети: походи, госту
валия, превози до наши и световни курортни
н исторически места. Трудовата единици кран
гранично-пропусквателния пункт край ГРАДИ
НИ предлага краткотрайни почивки и богати
специалитети.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА — В БАБУШНИЦА
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ
ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В ИЗ
ГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА НИ РОДИНА

СТРОИТЕЛНА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
ДИМИТРОВГРАД

ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ
И СТРАНА IА

НА
РОВГРАДСКА ОБЩИНА

„ГРАДНЯ"

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ
ЧЕСТИТИ

Празника на Републиката —
29 ноември
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ ЗАНАПРЕД

ГОРСКАТА СЕКЦИЯ — БОСИЛЕГРАД

29 ноември — Деня на
Републиката
ЮГОСЛАВИЯ.

НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИОНАЛ
НА ОБЩНОСТ
„
ол
МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА
КОМУНИСТИТЕ
^1ГГ/АГ1,,„
МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИС
ТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
МЕЖДУОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА
БОЙЦИТЕ
МЕЖДУОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СИНДИКАТИТЕ
МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ
ЛЕСКОВА Ц
ЧЕСТИТЯТ
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ ДЕНЯ НА
РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ
ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРО
ИТЕЛСТВО

СКУПЩИНАТА

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА ЙА СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ
в Сурдулица
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ
ЧЕСТИТЯТ

29 ноември —Деня на Републиката
с пожелания за още по-хубави резултати в изграж
дането на социалистическото ни самоуправнтелно обще
ство

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА И
СТРАНАТА
ЧЕСТИТИ

ноември — Деня
на Републиката
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ ТРУДОВИ ПОБЕ
ДИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА НИ
САМОУПРАВИТЕЛНА И НЕОБВЪРЗАНА СТРАНА
Горската секция произвежда дърво за про
мишлеността, грижи се за опазване на гор
ското богатство в общината и за правил
но експлоатиране на същото, а върши и
експлоатация на кварцовите залежи.
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ЧЕСТИТИ

29 ноември — Деня на Републиката
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ХУБАВИ РЕЗУЛТАТИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ

в

ООСТ „ЦЪРНИ ВРЪХ"
Бабушница
ЧЕСТИТИ

20 ноември — Деня на Републиката
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ
с пожелания за нови успехи в
изграждане

социалистическото
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29 XI 8 часа

.
ЙГП

ВАСИЛ
ИВАНОВ
ЦИЛЕ

На 29 ноември т. г. в 8 часа
Телевизия Белград
ще излъчи по първа програма 45
минутна извънред
на програма на тема за живота и делото на револю
ционера Васил Иванов
Циле по повод 40 години
от Революцията.
Желанието да не се забрави
този исторически
народен боец изникнал от редовете на българската
народност в Югославия, въпреки оскъдните сведеНИЯ до които трудно ~се стигаше поради нелегалната и конспиративна работа
от времето на преследва
ния на всичко прогресивно __ това желание дигна
воала с опит да представим скромния образ на чове
ка, който живота си отъждестви със стремежите на
работническата класа и прогресивните хора и затова не позволи да се предаде ;кив в ръцете на врага,
В предаването е проследен пътя на Циле от Ди
митровград до Белград, активността му в Пирот и
смъртта му в Белград. Светлият образ на нашата ре
волюция със спомени обогатиха негови другари и
съратници
Истатко Станулов, Вера Пешич, Хуго
Янежич, Пера Ковачевич и Коста Василевич.
Портрета на Васил Иванов е обогатен с нови
досега неизвестни документи.
Текст: Игор Холодков и Богдан Николов
Постановка: Александър Петров
Редактор: Димитър Йотов

Следвищият брой на в.
«Братство“ излиза
на 11 декември 1981

ОВЦЕФЕРМАТА В БАЧЕВ СКО ПОЛЕ

Всред най-мощите в страната
Красива е природата в
тази част на Забърдието.
Зелени поляни и хълмчета
са се приютили в живата
си длан недалеч от Димит
ров град. И този въздух —
сякаш мед потича по гър
лото, пълни гърдите, вли* ва сили и самочувствие!
Иде ти да се провикниш,
да запееш. С една дума,
— идеална природа за от
глеждане на добитък. Впро
чем ние нищо ново не из
намираме, та нали до пре
ди двадесетина години тук
по тези същи ливади, са
пасели над 20 хиляди овци и кози. А пък сега, та
зи цифра е двойно по-мал
ка. Тук-таме могат да се
видят стада овце, на отде
лни стопани, обаче не в
онова число както преди
години. Все пак „дявола
не е черен толкоз колкото изглежда”, казва наши
ят народ, защото старите
пояти смени една нова, мо
дерна овцеферма в страна
та, тази в Бачевско поле.
Овцефермата в Бачевско
поле е най-голямата в Юго
славил — в нея в момен
та се отглеждат над 8 хи
ляди и 200 овце и 450 ко
зи.
Наистина цифра, която
кара човек да се възхища
ва, защото въпреки, че
броят на дребния добитък
намалява, богатите и прос
торни пасища в Димитров
градска община не са пус
ти. — Впрочем броят на
добитъка, който е собстве
ност на ООСТ ,,Нишава”
в Димитровград щеше да
бъде далеч по-голям, но
няма достатъчно овчари
— каза Светислав Панов,
ръководител по животно
въдство в ООСТ „Нишава”
Понастоящем в органи
зацията има към 80 овча-

Медът-лечебно вещество и храна (2)
Я С голямо съдържание
на
глюкоза (гроздова захар) медът благо
приятно действува на съдречния му
скул, спречава ненормалната рабо
та на сърцето и кръвоносните съдо
ве, а също допринася за регулация
та на кръвното налягане. Освен то
ва медът намалява стомашната кисе
лина, па поради това може да се
ползува в насърчаване лечението на
много стомашно—чревни заболява
щия- Благоприятно е и действието на
меда при лекуването на бъбрезите,
пикочните пътища, жлъчката, нерв
ната система и другите органи.
Я|В нашата страна медът е за
числен към хранителните продукти,
относно като храна, а не като лекар
ство. Обаче поради
бактерицидни
те си свойства, богатството на вита
мини, ферменти, най-важните мине
рални и други вещества, медът по
мага лекуването на много болести,
а В7,в всеки случай укрепва оргаииз
ма и по този начин допринася за
отбранителна мощ на организма.
■ Заблуда е, че медът криста
лизира, понеже е неприроден (изку
ствено направен).
Кристализацията
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на меда е природно явление. Всеки
чист, природен пчелен мед трябва
да кристализира, като при това ия
кои видове мед кристализират твър
де бързо, понякога и за един месец.
Обаче багремовият мед може да ос
тане в течно състояние и до две го
дини, па и по-дълго.
На скоростта на кристализация
най-много влияе отношението
та
межд
ду гроздовата и овощната зана
хар Аоколкото количеството
гроздовата захар е по-голяма, дотол
кова кристализацията на меда с
по-ускореиа и обратно.
Кристилизираиият мед може да
чрез
се върне в течно състояние
загряване, но медът не бива да се
температура
загрява на по-висока
от 45, а иай-мпого до 50 С градуса,
понеже в противен случай щс загу
би от сяоите стойности. По-добре е
медът да се ползува и в кристализи
рано състояние, отколкото чрез заг
ряване да се декрйстализира, както
това се прави в редица други страни.

ри, но все още личните
доходи, работното им вре
ме и условията за работа
не дават пълна сигурност
за увеличение на числото
им.
Освен овце „сточарци"
отглеждат и 4Ь0 кози, от
които през лактационния
период от една коза се
получава към 600 литра
козе мляко. Обаче наско
ро може да се очаква на
фермата броят на козите
да се увеличи на 1000, но
освен това да се получи и
нородиста коза,
която
през лактационния период
може да даде 'от 900\—•/
1000 литра мляко.
Но модерната овцеферма в страната нямаше да
бъде това, ако от остана
лите овцеферми в\ страна
та се отличаваше само по
броя на добитъка. Овцефермата в Бачевско поле,
край Димитровград, е найсъвременна и поради то
ва, че тя е единствената,
която притежава машина

за автоматично мълзене на
овце и кози. Именно гру
па техници от фирмата
„Лорен Котибър” от френ
ския град Бар ле Дук през
юли, миналата година, ус
пешно монтираха две ма
шини за автоматично мъл
зене.
машини
Монтираните
представляват, популярно,
казано, „въртележка", с
56 кабини (т. н. „боксове”)
в които влизат овцете.
Машините работят рота
ционно, а скоростта на дви
жението относно на мълзенето може да се регу
лира според млеконадоя.
Броят на измълзените
овце е 500-550 в час. Цело
купната работа на маши
ните, от мълзенето до тран
спорта, на млякото, е ав
томатична. По специални
тръби млякото отива до
ваните, в които се съби
ра, без да има допир с
въздуха.
Тодор ПЕТРОВ

Резултати от творческия
награден конкурс на
списание „Мост“
Журито в състав: Властимир Вацев, пре
дседател, д-р Сава Пенчич и Стоян Станков,
членове, като прегледа предложените творби
за награда, взе следното решение:
1. За СТИХОТВОРЕНИЕ да не се присъД
ят I и П награди.
III награда се присъжда на стихотворението
„В МЪЛЧАНИЕТО НА ДУМИТЕ”, обозначено с
шифър „Живот”, автор Стефан Манасиев.
За поощрение се предлагат стихотворени
ята: „ПОРЪКА”, обозначена с шифър „Импре
сия’', автор Биляна Цветкова; „ОПУСТЯЛО ПО
ЛЕ”, обозначено с шифър „Поезия 81" и „ЧА
КАНЕ", обозначено с шифър „Всичко мина
ва”, автор Стефан Манасиев.
2. За РАЗКАЗ I и П награди не се присъ
ждат.
Две Ш равноправни награди се присъж
дат на разказите: „ЗАВРЪЩАНЕ” обзначен с
шифър „Орел”, автор Иван Андонов и „ШИП
КОВИЯТ ТРЪН”, обозначен с шифър „Пролет”.
Авторът на този разказ в най-къс срок трябва
да докаже авторството си, понеже не е изпра
тил решението на обозначението си.
За поощрение се предлага разказа: „ПЪР
ВАТА ДЕРЕКУЛСКА БРИГАДИРКА”, обозначен
с шифър „Дрен ПГ', автор Йордан Миланов.
3. За НОВЕЛА I награда не се присъжда.
П награда се присъжда на новела „БЯГ
СТВО", обозначена с шифър „Бурел”, автор
Стефан Николов.
Ш награда не се присъжда.
4. За ЕСЕЕ не се присъжда награда.
5. За НАУЧНА СТАТИЯ се присъжда на
града на статията „УЧРЕДЯВАНЕ НА КОМУ
ПАЛНА ПРОЦЕДУРА ПО ОПАЗВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА ПРОРОДНАТА И ЖИЗ
НЕНА СРЕДА”, обозначена с шифър „Нишава”,
автор Спас Сотиров.
П и Ш награди не се присъждат.
6. За ПУБЛИЦИСТИЧНА СТАТИЯ I ти
рада не се присъжда.
П награда се присъжда на статията: СТА
НОВИЩЕТО НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
КЪМ
ВЪСТАНИЕТО В ЮГОСЛАВИЯ 1941 ГОД.", обо
чазнепа с шифър „Иван", автор Богдан Нико
лов.
Ш награда не се присъжда.
ЖУРИТО ЗА ПРЕГЛЕЖДАНЕ НА
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ТВОРБИ ЗА НАГРАДА
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Онуя вечер заеседо да пишем за весникат
ц дълго се мисли. Кво да правим — застарея
съм. А бабуту вати неква нервоза, та ме убаво наЬустрн. Манчо, що ли млатнш годе гранНе кико ветар по корию, кой вече тебе те слу
ша? За шен и укор да се бннмо у седемдесе
годни.
За мощ сречу дойде мп писмо оди Ниш.
Пшие ми Драгана Бурович ученичка у усмере
нутс чкол>у. Каже ,деда МанЧо, много ми се
допадаю твоите рабушйе. (Що црвенейеш Ста
ннйо?) Чудно тийе како цьрногорка да чети
на шопейи? Ка бео по-малецка жнвенешемо у
Димитровград. имаше си млого другари и дру
гарЬе и не беше ми тешко да научим да ора
тим кико вас. А съга ти изпращам йедън „мой
нишЬи рабуш”.
.Добро зутро Томашцо. Бог ти помого Мит
ро. Какво донесе мори? Тури сиреше, тури Щ
]а, мало пасу-Ь, ]сдва довуко, оджнршело дабогда... А] госпе, сад га разврза сиреше ми
лично, каймак му не вадим, очи да ми испадну. Краве раним све з детелвшу, да ми умре
хго) Крспшо.|е. Госпо, узми неко
не ра
шш ги кокошке с туу пус голлшу концетрат,
све са жито, давам га мумуруз и пчешщу,
мртва да се вратим ако те лажем... Пошто .1 а
]а тетка? Седемдесет банке йедно госпо. Скупо
,]е тетка. 1ес скупо, иди ги мети кокошинци с
ти] а намазани нокти, па да видиш пошто че
будне милион. Да] ми 100 ]а]а и 5 кила пасул>а, ^а^а по 5 динара, пасул» по 30 динара. Мит
ро оди вам да ме не забуши овал госпа. Не бу
ни се тетка то су нове паре. Море толка вал'да
и од нове, све што продам нема ни два кила
шеЬер да си купим и на старца ^едне подгаче, ал лако ]е за тебе индулирала си се па му
уживаш.
Нути мори Митро, узедо си 75 шьадарЬе.
Добро Томашцо, да идем ]а. уз мо^у робу ако
могу да испродам, па се вучем док ни] е ек под
не. Кад отиднем дом кокошке цркле за воду,
евин»е гвичу, краве ричу... а мо] Милорад за
ништа не мисли од зору до пола ноч жмще у
ту] пусту кавану”.
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БОРИС

ПРЕЗ 1866 година царският съд в
иия осъдил Вилхелм Либхиехт, виден работни
основоположника на
чески трибун и баща на
Германската комунистическа партия Карл Ли
бхиехт, на четири месеца затвор поради обиж
даие на неговото величество.
Група млади последователи на неговото
дело изпратили 70-тодишния Либхиехт дори до
затворената врата. На раздяла му казали:
— Не се давайте, другарю Либхиехт!
Старецът, който вече няколко пъти дото
и то
гава квартирувал" в германските затвори,
много по-дълго време, ги утешил:
— Не се бойте, момчета! Тези няколко
месеца ще преседя с — половин задник!
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Майката я боли душата
за децата, а бащата —
ръцете.
БАШКИРСКА
Почиташ ли баща си и
майка си, ще. видиш почит
и от своя син.
КИРКИЗКА
а

Сина го боли пръст,
майката — сърцето.
БЕЛОРУСКА

От челяд, по-сладко и погорчиво ляма.
БЪЛГАРСКА
Майчините ръце и когато
бият са меки.
ЧЕШКА

НЕПОЗНАТИЯТ

След второто издание на телевизионния Дневник твърдо бях решил
да спя- Обаче намерението ми осуе
ти резкият звън на външния звъ
нец. Бързо стана, отворих външната
врата и пред мен се показа непознат
човек.
— Да влезна? — попита той.
Разбира се, гостоприемството ми
не позволяваше да го върна.
— Нима не ме познавате?
— Не! — отвърнах без колеба
ние.
— Нищо чудно — каза непозна
тият. — Преди две години, когато
тръгнах нагоре, вие на бяхте сред
онези, които ме изпратиха на гара
та... Две години се борех с въпроси,
които обременяваха твоето предпри
ятие и семейството ти. Активно се
застъпвах да се повиши жизненото
равнище на семейството ти, създа
вах инструменти на демократичната
борба, борех се за спиране на инфлацията... Сега може ли да си спом
ните кой съм аз?
— Не! — пак отвърнах, без да
се колебая.
Непознатият ме погледна, у смих
на се и продължи:
— Аз не съм идвал в твоето пред
приятие, във вашата местна общ
нсот, дори не съм те виждал, но все
мислех за тебе. Аз съм твоята връз
ка с най-висшите органи на страна-

ШаЯот

Вчера се иалюпи от яй
цето, а днес го е срам от
черупката.
АРАБСКА

та. Сега сигурно си спомняте кои
съм аз?
Беше ми твърдо неудобно, но
бях принуден и по трети път да му
кажа, че не го познавам и че никога
не съм го виждал.
— Опитайте се да си спомните
— продължи непознатият, — Ние не
сме се срещнали в живота, но може
би някой път сте ме забелязали по
телевизията. Навярно, аз никога не
разисквах на заседанията, но може
би ме е „хванала” телевизионната
камера, аз винаги седя в третия ред
в средата...
— Стига! — прекъснах го аз. —
Вие сте моят републикански деле
гат!
Непознатият с удоволство пока
за златните си зъби. Беше готов да
ме разцелува, че все пак го открих.
— И сега, другарю делегат, по
каква случайност дойдохте при мен?
— На вас вече ви е известно,
че се предлага всички избиратели да
гласуват делегатите в Републикан- :
ската скупщина, а не общинските
скупщнни, както досега. И така...
аз ... ето дойдох да се запознаем...
нали делегатът и избирателят трябва (
да се познават, да разменят мнени
ята си да се допитват... Дойдох да
ме видиш... да ме имаш предвид и |
в предстоящите избори.
Б. ВОЛОКИН

Ловджийска
н, виното
'ГРОГОЯИШЛс'
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