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ЧЕСТВУВАНЕТО
НИК
повременно е удобен момент 
се сумират -резултатите, да 
лизира изминатия път и със бо
дро око да се погледне към бъде
щето. Тази година Деня на Репуб 
ликата чествуваме под 
един голям юбилей — четири де
сетилетия 
АВНОЮ.

на великия праз 
— Деня на Републиката, ед- АВНОЮ

на нашата 

система

но обществено-икономическо разви 
тие. Забелязаните проблеми не мо 
жем да оставим да разрешава ня
кой друг, а ще~ ги разрешават тру 
дещите се и гражданите на наша
та страна. Стабилизационните про
грами и редицата мероприятия 
имат за цел изход от съществува
щите трудности. Тези дни от ос
новните клетки на системата и на-

основаДа
се ана-

знака на

от заседанието на
татък, се води разискване по осъ
ществяване на средносрочните пла 
нови цели, когато при нови, по- 
малки материални възможности и 
при променени общи обстоятелст
ва, се утвърждават приоритетни 
задачи и се съсредоточават акции 
средства и мерки за последовател
ното им реализиране. Изтъкваме 
че централна задача е производст
во въз основа на което е възмож
но да се осъществи необходимия 

по-бързо и по-успешно 
включване в международното раз-

/
Спомняме си за тези славни дни 

отпреди 40 години, котата само 
след една година и половина бор
ба за свобода и независимост про 
тив окупатора, фашистите и дома
шните предатели, борба, която по 
веде ЮКП начело с другаря Тито, 
се създаваха освободени терито- 

. рии. Със създаването на новоосво 
бодена територия ръководството на ние. Обръщайки се към Учреди- 
Народоосвободителното движение телното събрание другарят Тито 
пристъпи и към разрешаване на го нарече СЪБРАНИЕ НА АНТИ- 
вълроса за организацията, полити ФАШИСТКО ВЕЧЕ НА НАРОД- 
ческото и организационното укреп НОТО ОСВОБОЖДЕНЕ НА ЮГО- 
ване на новата революционна СЛАВИЯ, а членовете на събра- 
власт. От самото начало на въста- нието, делегати на АВНОЮ. В про- 
нието, с освобождаването на от- дължение на речта си другарят 
делни територии и със свалянето Тито между другото каза: „Ние

създаваме

родности е ооновата за създаване 
на нова, социалистическа Югосла- износ,
вия.

деление на труда, а при това и съ- 
Основаването на Антифашистко- гласуване на обема и структура- 

то вече на народното освобожде- та на потреблението с големината 
ние на Югославия има историче- и материалната стойност на обще- 
ско значение за времето и мина- ственото възпроизводство. Настоя
лото в което се учреди, а особено щето икономическо положение 
по отношение решенията, които 
прие на Второто си заседание 
29 ноември 1943 година. Тези ре
шения бяха израз и потвърждение ша-

на окупаторската куизлинговска нямаме възможност да
необходимост- едно законно правителство, а то-

което

на изисква отговорно поведение на 
всички субекти на всички равни- 

Дванадесетият конгрес на 
на една значителна и решителна СЮК и Деветият конгрес на СКС 
фаза в освободителната борба и 
социалистическата революция. Ре 
тенията на АВНОЮ имаха голям 
отзвук в страната и дадоха елан 
на Народоосвободителното движе
ние и укрепиха решимостта на 
войската и народа в тежката бор
ба да издържи докрай, знаейки 
че са положени основите на нова 
Югославия с устройство, което по- зация. Това е присъщо сред ра- 

национално равноправие, ботниците в „Тигър”, ;,Свобода” 
братство и сговор и социалистиче АТП, „Горска секция, „Мачкати-

ца”, „Лужница” ... и то 
управителен път, приемайки и мер 

да, бързо се обновяваше опустоше 1ште на дърЖавците органи за по- 
войната страна. Създаваха

власт, изникваше
та от създаване на нова, партизан- ва ще рече, правителство, 
ска народоосвободителна власт да бъде признато от страната 
която да бъде способи а да разре съюзниците”, защото не ни позво- 
шава всички текущи въпроси и дяват това международните отно-
проблеми' на отрядите, пък и по- шения- Но ние имаме право

тт ... елно. а това е: в тези трудни оо
требите на народа. Чрез създаване стоятелства да създадем едно по-

един

на

критически изтъкнаха задачите, ко 
ито стоят пред Съюза на комунис 
тите и останалите субективни си
ли във всекидневната активност 
на трудещите се и трудовите орга 
иизации за осъществяване на це
лите на икономическата стабшш-

н а

то на Органи на властта започна ЛиТИческо тело, 
да се осъществява социалистичес- Ки орган, който да обедини всич- 
ката революция. Народоосвободи- ки народни маси, който ще обеди- 
телните отбори, относно, първите “ ашата Народоосвободи-

на властта, по всичко се телна аойска в по-нататъшните
които ще бъдат твърде 
На заседанието доклад нз- 

Моша Пияде, който цялостно 
обяс-

политичес-

органи
различаваха от старата власт, към борби, 
която сред народа владееше нена- 

беше се компромети-

те- чива на
жки 
несе
информира и аргументирано 
ни как трябва да се организира 

общоюгославско тя- дВНОЮ и за съдържанието на не 
говата работа. А в другия доклад 
Веселин Маслеша говори за значе 

НОБ и АВНОЮ. В разм- 
участие 14 дцле- 

единодушно би

ло само-ска правдивост.
След с кръв заплатената свобо-вист, която

Всичко това налагаше да серала.
създаде едно
ло, което да прокарва път на

революционни проме

ната от ускорено преодоляване на трудно
стите.

по- се материални основи за изграж- 
соцпалистическо об- Великият празник е удобен мо-нататъшните

ни до 
ние

дане на ново
щество. С новата Конституция и мент трудещите се и гражданите 
Закона за сдружения труд, офор- да сумират резултатите между два 
михме целокупна система на со- празника на Републиката, които 
циалистическо самоуправление ка- наистина са големи и хубави, ко- 

изграждане 11ТО задължават и са добра оонова 
отношения на всички рав за нови успехи, 
области на живота. И се- очакваме,

как с пълно ангажиране се по- 
големи трудови победи.

освобожде- нието на
скванията взеха

окончателното
на страната. Създаването на 

тяло пред-
органи ват. приети 

зацията на

гати, а след товаобщоюгославско
избиране на

: Резолюция за органи- 
АВНОЮ и Възванис

това
шествуваше 
—

АВНОЮ, който в действителност 
днешния ден, относ" представлява първото наше пра-ви- 

1942 годи- телств0 Тава велико историческо 
Бихач на в0СНЖМ1ОЛитаческо събитие от

то твърда основа за 
на нови

Вина Югославия. 
Изпълнителен отбор на които с право 

показвайки с примерани на 
на територия. нища и

га жизнеността и способността на 
системата доказваме в разрешава
нето на усложнените стопански про 

обезпечаването на стабил

си
Тъкмо на

26 и 27 ноември 
босненското градче 
Уна се събраха 54 делегати,

Учредителното събра- историята

стигат
но на 
на в Борис КОСТАДИНОВ

блеми, впашите народи и нарека
членове на



ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ И МАДРИД
ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКАСТАМБОЛИЧ ПОСЕТИ ГЕРМАНСКАТАПЕТЪР Блоково твърлоглавмеТито е име ио иошото свобода и независимост

тържество и 
името на нашия нрс_ председателят на Председателството "«СФРЮ на

училите в Берлин, което получи
предложените от Да 

14 амапдмани, отнася- 
се до проекта на за

ключителния документ, ав 
койт о са иеобвър-

кррп я 
ния

I! началото на третата 
седмица и работата на Кон 

по енропей-
едно политехническо

ЙОС11П Броз Тито.
По покана на председа

теля на Държавния съвет 
Хонекср, 

на Прсдсс- 
СФРЮ Пе нат!-напред

М11Иферонцпята 
ска сигурност л сътрудни
чество с настъпила атмо
сфера, която от иеобиърза 
пито и неутралните страни 
се оценява като благопри
ятна за преговори. Но те
зи ерапц' предупреждават 
блоковете, че е неотстъп

на бло

зидент сегатнте н към което ипадпщето получи името 
нашия президент 
Броз Тито. Говорейки на 

Стамболич 
гоило бжьгода-

И 001 ш стремим.
За много народи 

та Тнтопото име е олицет- 
най-благород-

тори на 
замито и неутралните страв све-

ГДР Ернх 
председателят
ДЛТ'’Стамболич пребивава ри на домакините си за 

официално приятелско хубавите думи за Тшо и 
посещение в Германската за приятелските чувства 
делюкратична република към нашата сфана, а след 
ОТ 22 до 24 ноември.

Срещата ма другарите 
Стамболпч «и Хонекер бе 
ше твърде сърдечна и при
ятелска, а разговорите — 
плодовите, конструктивни 
и взаимнополезни. В раз
мяната на мнения ио акту 
алните световни въпроси 
доминираха проблемите на 
европейската сигурност и 
сътрудничество, разоръжа 
ването, подкрепата на стре 

• межите към разведряване

на тържеството ни.иорснис на 
ни те стремежи на човечее 

— към мир, разбира
Изток прием а преговори 

пън връзка с предложени
те амандмагги, като изтък
ва, че съществува необхо
димост от усъвършеяству- 
ване съдържанието на про 
ектодокумеита, но реши-

тар тпото
тслство, приятелство и рап 
нопрапно сътрудничество 
между всички страни и на

ни
чмното защищаваме 
копито ои позиции създа
ват неизвестност във връз-

това каза:
роди.

Тъкмо затова вашето 
има многократ

Югославия„За нас в 
името на йосип Броз Ти
то е име на нашата свобо 
да и независимост, на на
шия път в соцналнстичсс-

телно отхвърля преговори 
за вече съгласуваните ча
сти на документа, и за 
амандманите, които не са 
приемливи за отделни ев
ропейски страни.

ка с изхода «на Конферен
цията, която най-вероятно 
щс продължи да работи и 
к 1983 г.

Именно, западната стра-

внимапне 
но значение и нредставля-

ирия- 
чувства, които

ва свидетелство за 
телските 
са взаимни, .за двустранна
та готовност да се сближа-

кото строителство, на на
шата вяра в необвързана
та политика и движение. 
То е символ на всичко, 
за което се борихме в на- 
родоосвободнтелната бор 
ба и социалистическата ре 

на волюция, което осъществи
хме под ръководството на 
Тито и Съюза на комунис-

на почти единодушно подиаме, да сътрудничим и да
развикаме
ннита си по принципите за 

уважаване и раз 
бирателство, основите 
конто положиха президен
тът Тито и нашият уважа
ем домакин, 
ят Хонекср.14

взаимоотноше-
ПОЛШАвзаимно

иа Нови формули за 

споразумяване
и мирно разрешаване 
световните спорни въпро 
си, както политическите, 
така и икономическата 
сфера. Тъкмо поради голе 
мите усилия на Югосла
вия и Германска ДР за 
опазване и усъвършенству- 
ване на световния мир, раз 
говорите между Стамбо- 
лич и Хонекер се оценяват 
като твърде - важни и ка
то конкретен принос за 
усилията, насочени към 
усъвършенствуване на от
ношенията между европей 
ските страни.

председател-

Г
НР БЪЛГАРИЯ

Злоупотреби е 
стопанството

Години наред със стра
ната ръководи сама пар
тията. Това се завърши 
през август 1980. В работ
ническата стачка се роди 
„Солидарност", кОято же 
лаеше да бъде единстве
ният творец на обществе
ния живот, пренебрегвай
ки властта и силите на 
партията. И това се завър 
ши на 13 декември 1981, 
когато беше провъзгласе
но военното положение. От 
тогава, под военния чадър, 
властта действува с увере 
пост, че ще изведе страна
та от кризата. Но и това 
не се случи и наскоро се 
очаква премахване на 
военното положение. Из
глежда, в Полша е настъ- 

всич- 
едни без

Съгласно с това позна
ние се видоизменя и фор
мулата за национално спо
разумяване, което според 
Ярузелски е „историческа 
необходимост". Все повече 
укрепва тезата за споразу 
мяване .между всички, кои 
то виждат различни пъти- 
ша до една и съща цел: 
укрепване на демократи- 

с оциал и с тическа 
Полша. Все по-малко се 
споменава контрареволю- 
ция, все по-многобройни 
са идеите за плурализъм. 
Един вид плурализъм ве
че се осъществява в Патри 
отичното движение за на
ционално възрождение, ос 
новано от ПУРП и католи
ческата организация-

Органът на БКП „Работническо дело" тези 
дни се застъпил за „остро и справедливо нака
зване на всички ръководители в българското 
стопанство, които грубо нарушават законите". , 
Вестникът пише, че все още има безотговорно 
и престъпно отношение иа отговорни лица към 
народното имущество, и подчертава, че става 
дума за „големи, злоупотреби и щети”.

Повод за една такава уводна статия в „Ра
ботническо дело" безспорно са последните кру
пни кражби, извършени от отговорни лица в 
държавната система „Интерхотели", след това 
в комбината „Софий

Диалогът на най-високо 
равнище беше използу
ван за заздърбочен анализ 
на двустранното сътрудни
чество и за обогатяването 
му, оообено в областта на 
икономическите отноше
ния.

ческа

ско пиво", държавното 
предприятие „Петрол" и в някои други стопан
ски организации. Генералният директор на „Ин
терхотели" е осъден на 18 години затвор, а ос
таналите лица, обвинени за големи кражби и 
злоупотреби — от две до 17 години затвор.

По време на посещение 
то на Стамболич в ГДР в 
едно. политехническо 
лище в Берлин се състоя 
тържество, на което учи

учи пил момент, когато 
ки мислят, че . 
други не могат".,Г

® На Първото заседание в Бихач АВ- 
НОЮ не се декларира като правителство на 
нова Югославия, но след заседанието започ- 
да изпълнява всички правителствени работи

КЪМ 40-ГОДИШНИНАТА ОТ ПЪРВОТО ЗА 
СЕДАНИЕ НА АВНОЮ В БИХАЧ

Първата революционна скупщина на на
родите на Югославия, на която присъству- 
ваха 54 представители на НОД от 
покрайнини на Югославия (освен Словения 
и Македония, чиито делегати не можаха да 
пристигнат), се проведе в Бихач на 26 и 27 
ноември 1942 година. Тогава беше учредено 
Антифашисткото вече на народното освобо
ждение на Югославия (АВНОЮ).

всички

(3) шщшшш тгш

В този исторически
от Крайна и Лука в народни носии' 

преминаваха пеш и по 30 до 40 километра, 
за да присъствуват на това велико събрание. 
Народът пееше 
пред сграДата, в която 
Пееше се

ден хиляди мъже
и жениЙНР

по улиците, събираше се 
заседаваше Вечето. 

и се аплодираше на Върховния 
щаб, на другаря Тито, на Комунистическата 
партия на Югославия и на храбрата Наро- 
доосвободителна войска.

Откривайки Първото заседание на Анти
фашисткотоПЪТЯТ

вече
ние на Югославия на народното освобожде- 

другарят Тито между дру-на нова 

Югоспавня
гота каза:

„В резултат от прбдълижтелна, тежка и 
кървава оорба — неравна борба, защото ние 
в борбата влезохше почти голоръки — в ре
зултат, на тази борба е това че ние днте 
имаме възможност тук да се срещнем 
създадем един орган, едно тяло, което заед- 

',5 ,„^рховнНя “шб на Народоосвободител- 
ната войска и партизанските отряди на Юго 
славия, заедно с народоосвобода?елнюеЮ 
оори, ще дава подкрепа на нашата борба 
Ще организира тила, ще организира натятя 
политически и икономически разорена стра

да
На втория ден от Първото заседание на АВНОЮ 

в Бичах на 27 ноември 1942 година

от-
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ОТ заседанието нд стопанската камара к НИШ

3» укрепване на общите интереси
ЦИИ В НИШКИ РЕГИОН . РКАгг^Тл°^СКИТЕ орГАНИЗА- 
РАТ В СЕРИОЗНО ЗАТРУТГ^гЖ КОЛЕКТИВИ СЕ НАМИ-

з^ноГп™““™^"Й«ЯЗ!
в НИШКИ РЕГИОН Е 1зб?а™о^СТЛЕЛКОВИК.1ТА

ТтСЪСТОЯЛОТО ^ На 18 «ОеМ-
Г,- за?ВДание на Стопанската 
камара в Нишки регион на дне
вен ред се намериха няколко 
Де важни

Ргнпм?РиА°Т.?..ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУОБЩИНСКАТАРЕНЦИЯ НА ССМ В НИШКИ РЕГИОН
КОНФЕ

Със запретнати ръкави в 

реализацията на задачите
• Избрано е Председателството от 23 члена, а за председател 

на редседателството на МОК на ССМ е избран Драган Огнянович
ВдХ»»?-у\ , 

Н|ттап'^0ВеД кНОТ° ВъВ ВТ°РНИК В та алтернатива е да запретнем ръ- 
м , “б°РН0 заседание на кавите зад машините, по-добре да

ду щииската конференция учим и по-ефикасно да следваме, 
а ъюза на социалистическата ■ по-добре да обработваме земята, 

младеж в Нишки регион бе пот- Това е Фронт ;на хода на нашата 
рдена готовността и последова революция в настоящия момент, 

телиостта на младите да носят част Ние това можем и искаме — из- 
от бремето в по-,нататъшния праг- тътена Живанович. 
рее на обществото. С приемането 
на отчета за двегодишната работа 
на МОК на ССМ и 1нейните органи, 
акцион н о-п о л итическата 
на Конференцията

средствата върху доходни 
заеме по-важно място в 
ската дейност на организациите на 
сдружения труд.

основи
стопан-

твър
въпроса: сдружаването 

на труда и средствата в стопанст
вото на Нишки регион и пробле- 
лгите по снабдяването с възпреиз- 
водствени материали, резултатите 
'на стопанската дейност за девет
те месеца на текущата година, ка- 
кто и информация . за загуб 
през този период в стопанството. 
Делегатите . разгледаха и проекто
резолюцията на обществения 
по развитие на СР Сърбия за иду- 
щата година, а бе избран и 
председател на Стопанската

Един от проблемите, с който се 
срещат младите в региона 

програма още голямото число на незаетите 
за предстоящите млади и квалифицирани 

две години и с приемането «а док 
лада за по-нататъшните задачи на 
ССМ в Нишки регион в развитие- н°-политачески и самоуправителни 
то на обществено-икономическите сили, ССМ трябва още по-дейно 
отношения и социалистическата са да се 
моуправителна система; изнесен от 
Лале Живкович, досегашния 
седател на Председателството на 
МОК на ССМ, както и

е все
ите

кадри.
Съвместно с останалите обществен

план

нов
кама- включи в решаването на то

зи въпрос. Председателят на МОК 
на СКС в Нишки регион Алексан- 
дар йованович, който от името на

ра.
В пред^ разискванията се изтъкна не

обходимостта от по-голямо сдру
жаване на труда и средствата, 
неже приходите 
тази основа възлизат едва на 8,1 
на сто (през 1981 година) от об- 
тция приход на стопанството в ре
гиона. Все още

в разисква
нията ясно се изтъкнаха чувству- регионалните обществено-полити- 
ващите се досега слабости в акци- 1 чески организации 
онно-организационното оспособява

по-
осъществени «а

прпиветствува 
делегатите подчерта, че заемането 
на младите 
без отсрочаване да се решава. То-

не на младите, но и решеността им 
още по-силно да сбият редовете 
си в осъществяването политиката 
на СЮК и дадените си към дру
гаря Тито обети.

трябва най-спешно и
недостатъчно 

чувствува взаимното влияние вър
ху деловата и развойната полити
ка, не поема се съвместен риск 
и не обезпечава съвместна отгово-

се
ва още повече ако се има пред
вид, че от над 37-те хиляди незае
ти в региона повече са млади.

Д-р Миомир Лекович, досега
шен директор на „Млинпек” 
(СООСТ „Агрокомбинат” — Ниш) 
е изтъкнат стопански деец в Ни
шки регион. Благодарейки на до
верието той изтъкна, че с колек
тивна работа на Председателствате 
на камарата следва да се окаже 
по-голяма и по-действена помош 
за осъществяване целите на иконе 
мическата стабилизация — основ
на задача на стопанските органи 
зации през идущата (1983) година

рност за разширяване на матери
алните основи на труда.

Стопанските организации в Ни
шки регион са изправени пред про 
блема за редовно снабдяване със 
суровини и възпроизводствени ма
териали. Още по-неблагоприятно е, 
че се проявява всякакъв вид за
тваряне в общински, регионални, 
републикански и други рамки и 
че занапред трябва по-смело да се 
създават възпроизводствени цяло
сти — от производството на суро
вини до пласмента на готови про
изведения на домашния и чужде
странния пазар. А това ще може 
да се постигне единствено, ако за
напред сдружаването на труда и

Изхождайки от икономически
те трудности и задачите на млади
те Живанович в доклада си под
черта, че младите са разбрали че 
живеем и работим в твърде сло
жни икономически процеси. Но, 
нашата стопанска, т.е. икономиче
ска криза не предизвика и полити
ческа криза, което потвърждава 
жизнеността на социалистическа
та самоуправителна система сама 
да се революционизира съгласно 
интересите на работническата кла 
са. Обаче с цел да не се дойде до 
по-трудно положение единствена

»Ч-:\

Новата МОК на ССМ, наброява
ща 79 делегати, избра председате
ли на повечето комисии на Кон
ференцията и Председателство от 
23 члена. За нов председател на 
Председателството е избран Дра
ган Огнянович, студент от Ниш. Де 
легатите и гостите от заседанието 
изпратиха поздравителна телегра
ма до Председателството на СФРЮ 
и Председателството на ЦК на 
СЮК и Конференцията на ССМ на 
Югославия.

На заседанието бяха изнесени 
мнения и приети забележки по раз 
войната резолюция на СР Сърбия 
за идущата година. Делегатите из 
браха йов председател на Стопан
ската камара в Нишки регион — 
д-р Миомир Лекович. В. Б.

щаб и на Върховния комендант йосип Броз 
Тито за постигнатите успехи в освободител
ната войска. В нея по принципа на правител
ство с избран Изпълнителен съвет на АВ
НОЮ в състав: д-р Иван Рибар, председа
тел, д-р Павле Савич и Нурия Поздерац — 
подпредседатели, и членове: Мил е Перуни- 

(за общи работи), Иван Милутиновцч (за 
Сима Милошевич

такива обстоятел- нациопално и общопартийно представителст
во на
славил- В Резолюцията е внесено:

„ ... Представителите на всички земи на
Бихач,

на — доколкото това при 
ства може да се направи, за да можем тази 

борба да доведем до победен край . .. 
.. . Ние нямаме възможност да създава

ме едно законна правителство, защото меж- 
отношения и обстоятелства

Иародоосвободителната борба в Юго-
тежка

Югославия, събрани в освободения 
решават да се учредят в Антифашистко вече 

народното освобождение на Югославия 
като най-в и сш политически израз на създа- 

твърдо единство на народите па Юго-

недународните 
ни позволяват това. Но ние имаме право на 

това е следното: при настоящите тру- 
обст-оятелства да създадем едно лолити- 

политически орган, който 
да обедини всички народни маси, които ще 
обединят нашия народ и ще го Поведат

нашата геройска войска в по-нататъ- 
нас, а които

4114
стопански въпроси), д-р 
(за здравно дело), Влада Зечевич (за вероиз
поведание), д-р Младей Ивекович (за соци
ални въпроси) и Веселин, Маслеша (за про
паганда).

Веднага след заседанието Изпълнител
ният съвет на АВНОЮ и Върховният щаб 
на Иародоосвободителната войска и парти
занските отряди на Югославия отправиха до 
правителствата на съюзническите страни об
ща нота, в кодто протестираха срещу пре- 
дателската дейност на емигрантското прави
телство. Същевременно направиха 
декларация4 за целите на НОД и политичес
ката платформа, върху кояо се основава то

па
едно, а 
дни
ческо тяло, един

депото
славия, израз на тяхната иесломпма воля за 
победа пад окупаторите и 
слуги и сътрудници, като тело, което още 

да развива и обединява усилията "" 
И а родо освобод и те .1 ш ите отбор и 
други народни масови антифашистки органи
зации в освободените и още неосвободеиите 

на нашата страна . .

всички негови
за-

наповечеедно с
шиите борби, които стоят пред 

бъдат твърде тежки ..
След речта на Тито последваха поздрав- 

ления и разисквания «а съветниците 
АВНОЮ приветствуваха Цана Бабович <и 
името на майките и жените, а Иво Лола 1 и- 
бар от името на младежта. Веселин Масле- 
ша изнесе доклад: „Иародоосвободителната 
борба и създаването на Антифашисткото вече 
на народното освобождение на Югославия а 
Моша Пияде ,3а организацията на АВНОЮ • 
Думага сетне'поискаха множество засодате-
ли: Павао Кърце - селянин от Синт Радо 
лан Мишкович - адвокат от Уб Ягош Си 

свещеник, Стоян Церович иро 
— бивш сенатор от

и ма всички

ще
части

Във възваняето АВНОЮ се обръща към 
народи на Югославия като подкан- 

продължат съвместно борбата за
съвместнавцички 

ва да 
бода:

„... Нашата победа ще бъде пълна само 
тогава, когато - народите в освободената стра- 

започнат да се чувствуват като на своя 
земя, когато сами могат посредством паро* 
доосвободмтелните отбори, които те са избра 
ли, със солидарния труд на всички, както и 
с организацията на всички отрасли на наше
то народно стопанство, сс обединят всички 
условия за един строй, който ще им даде 
възможност да осъществят истинска демо- 

да изградят една свободна, иезави- 
братска общност" ...

Скупщината отдаде признание на
както м на Върховния

сво-

ва движение.
Изпълнителният комитет на АВНОЮ в 

Бцхач се декларира като правителство на но
ва Югославия, защото съюзническите нрави- 

тота ва още не бяха готови да го

па

телства
признаят, но Изпълнителният съвет в по-на
татъшната си работа изпълняваше правнтел-

новамович
фесор, Нурия Поздерац 
Цазин и мнозина други.

На края на работата беше приета 
люЩмГ за^създаването на АВНОЮ « Резолю- 
пия за организирането на АВНОЮ,а до на 
ролите на Югославия беше отправено нъзва- 
ние. Според тези документи АВНОЮ е оощо

работи. Пътят за създаване пастисни
Югославия беше прокаран.

Резо- Край
Подготви: Драгиша РАДОВАНОВИЧ 
(Преведе от сърбохърватски:
Матся Андонов)

крация и
си м а и ЮКП
за ръководната роля,
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на Южномо-Бранно Цакич, председател на Скупщината 

равска междуобщинска регионална общностБеседа с

СЪЩЕСТВУВАТ НАЛИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

ЗА П0-УСК0РЕН0 РАЗВИТИЕ
на ЦК на СЮК и Вто-пие

по'|'о и Четвърто заседа
ние на ЦК на СКС, че в 
областта на селското 
панство трябва последова
телно

В Южноморавски реш- 
от икономически • В обществения развоен план на Южноморавски Ре™он

наТСРЧОьрбия.ПнГ<пснф1>1й1многобройннтсог|^иитава1ци0фактори^ П^™™н°в

ната политика на републиканско равнище, преди всичко чрез 1,0,1 
средствата, конто отпуска Републиканският фонд за насърчаване Ра-* 
на икономически изостаналите краища С такава политика и с ■ < _
то ннтсресш-е на съдружието, които положително се манифестират, разоир
^™™6”ВподЧерта’БГш"коНМч председател нГску^штта на Ю*« 

Междуобщинска регионална общност, който по молба на редак

ОН, едтш 
най-нзостаналитте в Сг <_ър 
бия.от година на 
се полагат уоилия да се 
избави из кръга на нераз- 

Географското по

ето-
година да се реализират

л лаковете.
В по-нататъшното разпивитите.

ложение с разполагаемите 
суровини на метали и не- 
метали, минерално-термал 
ните «извори, минаването 
на главната магистрала на 
пътни и железопътни съоб-

остис регионът няма да 
тано без помощта на по- 
широкото общество. Но, 

както това вечене може, 
всички схващаме, да очак 
ван.ге само помощ от стра
ни, а в работата трябва да 
внасяме повече самоиницч 
ативи и инициативи за раз 
вигие на определен край, 
да се утвърди предимство 
на развитието, да се напу
скат частичните 
на, организациите на сдру
жения труд и общините и 
чрез по-широките 
стлени интереси да се обез 
печават и интересите на 

обществено- 
цял ости,

моравската 
цнята ни, сподели по ндколко въпроси.щения, климатичните усло 

вия и работноспособната 
трудова ръка и нейнагга 
традиция ® развитие на от 
делни стопански дейности ПОЛОЖИТЕЛНИ НАЧИ- 
и останалите благоприят- НАНИЯ В СДРУЖАВАНЕ- 
НИ тенденции обезпечават ТО НА ТРУД И СРЕД- 
условия за по-ускорено и СТВА 
по-всестранно обществе- - -
но^икономическо разви
тие. Положителните развой През изтеклия период 
ни тенденции и стопански — подчертава Цакич — 

- резултати повлияха, напри особена характеристика 
мер националният доход представляваха усилията 
на глава от населението и резултатите в изнамира 
да се увеличи от 10 524 ди нето на съвместни реше- 
нара (1975 година) на ния, относно на солидар- 
35 069 динара през 1980 го ността и съдружието в 
дина. Същевременно, този развитието на най-^неразви 
доход «в СР Сърбия се е тите. В този смисъл осо- 
увеличил от 19 266 на бено е начинанието на 
56 819, но средният годи- сдружаването на труда и 
шен ръст в региона е по- средства на по-развитите с 
голям от този в регтубли- изостаналите общини. В 
ката и същият в региона рамките на това особен 

. възлиза на 27,2 а в СРС принос даде и дава осъ- 
на 24,1 на сто. ществяването на общопри

ха все още не са обра* 
Сотват. Както подчерта
ва той значителен принос 
в развитието на селскосто
панската дейност ше ДЗДС 
реализирането на проекта 
„Морава Н".

Всичко това подразбира, 
а изхождайки преди всич
ко от целите на икономи
ческата стабилизация и 
становищата, обосновава- 
ващи се отделно на заклю 
ченията на Третото заседа

„Здравйе”, също 
Лесковац. В тази об-

т лстрои 
ка от

. щина се очаква и изграж-
интереси

обше

ко-тесните 
икономически 
сподели Цакич.

Разговора води: 
Борис КОСТАДИНОВ

Особен потенциал за по-ускорено развитие 
на региона — изтъква председателят на Скуп
щината на Южноморавска междуобщинска 
регионална общност — представляват разпола
гаемите минерални суровини и руди: олово, 
цинк,, молибден, мед, волфрам, злато, фосфат, 
гранит, кварц, тресет и пр. През изтеклия пе
риод значителна активност бе посветена на въз
можностите за активизиране на находището на 
фосфати в Лисина. Носител на активността бе 
РБТ от Бор. Резервите са утвърдени, а пона
стоящем се изучава технологическото им при
ложение.

I '
Бранко Цакич

дането на постройка за 
дробене на кварц, какго 
и продължението на гео
ложките проучвания — ка 
зва Цакич.

■ етите определения, спо- 
'Значително повече от- ред които носителите на 

колкбто по-рано дойде до развитието в недостатъчно 
изява политиката на анга- развитие краища и грани- 
жиране на средства и от чните общини са трудови 
други източници, а яе са- организации от иконом и че- 
мо от Фонда за насърчава- ски по-наиредналите общи 
не развитието на икономи- ни в региона и извън не- 
чески недостатъчно разви- го. „ 
тите краища. Обезпечава
ните средства и от Репуб- зултати са постигнати в 
ликанския бюджет, репу стопанството на Сурдулн 
бликанските и регионални шка община, в която и 
самоуправителни общно- най-много се увеличава на 
сти на интересите, делови 
те банки «и от други из
точници ооигуриха пю-доб-

КЪМ ПРОГРЕСА И СЪС 
СОБСТВЕНИ СИЛИ В РАМКИТЕ НА КРАЙГРАНИЧНОТО СЪТРУД 

НИЧЕСТВО
— Най значителни ре-

Лукавица посрещна гости 
от Гинци (НРБ)

В структурата на стопаи 
ството в региона, която
предимно е преработвател
на, водещо място ймат тек 

ционалният доход по гла- стилната, химическата и
ва на населението. Същият „металната промишленост, 
тук годишно се увелича- Особено първите две до
ва с 31,1 на сто и през гол51ма степен зависят от
1980 година възлизаше на 
31 199 динара по жител. В 

община е. изготвена 
и развойна програма на
повечето организации на трябва да се обосновавана
сдружения труд, обоснова
ваща се върху сдружаване 
то на труду и средства с

производствени ското стопанство,
системи в региона и по-

Провеждайки в дело до
говореното 
сътрудничество между об- 

Димитровград 
(СФРЮ) и Годеч и Драго
ман от НР България, на 
20 ноември в село Лукави 
ца бяха гости жители и са 
модейците от село Гинци 
край Годеч в НР Бълга-

Гостите бяха сърдечно 
посрещнати от лукавичани. 
Вечерта, гостите от Гинци 
— НРБ изнесоха пред сво 
ите

крайгранично
ри материални условия за 
по-ускорено развитие на 
стопанската инфраструк
тура, пътното стопанство 
горското дело, водното сто

щмнитевноса на суровини и въз- 
нроизводствени 
ли. В по-нататъшното раз
витие на същите, което

домакини подбрана 
програма, в която взеха 
участие танцов състав и

материа-
тази

оркестър и група жени, из 
пълняващи народни пеони 
от годечкия край.

домашни ресурси една ог 
главните развойни перспек 
1 мви на региона е в ссл-

пан ство, жилищно- кому
налната дейност,- електри
фицирането на неелектри- 
фицираните селища и про
чие. Ускори се и развитие широко. Подобно нещо, ма

кар че все още е в нача на 
лен етап през последните 
години се чувствува и в 

разованието, детската и Босилеррадска 
социална защита, култура
та и физическата култура 
и т.н. Същевременно с то
ва, казва Цакич се обезпе-

А. Т.по-силни
Тази перспектива е още 

по-значителна и т>сигур- 
подчертава Цакйч 

— ако се има предвид, че
то на обществените дейно
сти — здравното дело, об- за развитието на селското 

община, стопанство, преди всичко 
Имено, в тази община на- на животновъдството и 
скоро ще бъдат откритй овощарството, както и за 
две нови производствени събиране на горски плодо- 
мощности: фабрика за про ве и лековити билки съще 
изводство на чорапи, чий- ствуват твърде благоприят 
то носител на изграждане не е условия-' От целокупна 

териални и други условия е Текстилният комбинат та повърхнина, в региона, 
„Зеле Велкович" от Леско възлизаща на 6292 км2 57 
вац и фабриката за прера- на сто може да се обра
ботка на зеленчуци, овощ- богва. Но, обработваеми

те площи възлизат на 41,4 
по- на сто, а около 19 хиляди

чаваха и обезпечават ма

за ангажиране на квалифи 
цирани кадри, относно по-4 
добрени са жизнените ус
ловия.

ия, горски плодове и ле
ковити билки, която
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делова група на ЦК НА СКС ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАД

В решителна борба срещу 

субективните слабости
Тържествено ще се 

чествува Денят на 
Републиката

ТИЧРГГмГи"а Любисав Лил«ч И л,обица Миле
ва, местна 'общност ЖГоТл^Г *

За акцията «а Съюза на 
комунистите в Сърбия, 
сочена към стабилизация 
на^ обществен о-икон
ческата

ДИМИТРОВГРАД

Ознаменуването на 29 
ноември — Деня на репуб 
ликата, тази година в Ди ров” на Центъра за култу 
митровград ще мине под 
знака на отбелязването на 

. 90-тдишнината 
нието на
провеждането в дело ре
шенията на Конгресите на 
СКС и СЮК, както и ре
шенията на Конгресите на 
синдикатите. Организатор 
на чествуването 
листическият съюз. По по 
вод празника ще бъде ор
ганизирано
събрание на 26 ноември, 
на което за значението на 
празника ще говори пред
седателя на Общинската 
конференция на социали 
етическия съюз в Димит
ровград Младен Димов. В 
подбраната програма по то 
зи повод ще вземат учас
тие учениците от основно 
внето училище „Моша Пи 
яде” в Димитровград и 
танцовият състав при Кул

БОСИЛЕГРАД:

И тази година — 29 но
ември — Деня на Републи 
ката в Босилеградска об- за 
щина ще бъде чествуван 
весело
Всъщност чествуването ве на. 
че започна още през сре 
дата на седмицата с пред 
празнични спортни състе
зания по футбол, волей
бол, шахмат \и други ма
нифестации. Учениците от 
Средношколския образо
вателен център „Иван Ка 
раиванов” съвместно с 
учениците от основното 
училище „Георги Димит
ров” и армейците подгот
вят ,съвместна културно- 
художествена програма, с 
която ще сс представят 
на централното тържест
во, което ще сс проведе в 
навечерието на празника 
в Културния дом. Тук на 
тържеството което ще бъ
де посветено на юбилеите 
па нашата революция и 
90-годишнилата от рожде

■ната, лентяйството, лошо
то ръководене ... Затова' 
разговорът естествено при 
ключи със заключение, че 
стабилизацията трябва да 
започне веднага и че чле
новете на СК трябва да 
поведат колектива си на 
борба срещу субективните 
грешки.

Откровени и критически 
бяха и разговорите в Дол
но Глъмиио и Здравния 
дом. И тук беше посоче
но, че и в местните об
щности, както и в здрав
ното дело съществуват ббе 
кгивни трудности и че по
вишеното ангажиране на 
субективните сили е' основ 
ният път за смекчаването 
на тези трудности. Засега 
обаче това ангажиране не 
е на нужното равнище, да
же субективните пропуски 
сериозно забавят разреша
ването на жизнените и дру 
ги проблеми на население
то в общината.

турно-художественото дру 
жество „Георги Димит-

ваха в Босилеградска' 
щина, където водиха раз
говори с комунистите и 
Фудовитге хора' в Автотраи 
спорта, местна 'общност 
Долно Тлъмино и Здрав
ния дом.

Масово

об ра. Същия ден, на тържес , 
твен начин, най-възрастни
те пионери ще получат 
членски книжки на Оью-

на-

от рожде- 
другаря Тито и

оми-
и политическата 

обстановка в Републиката 
твърде важно 
знае как се реализират 
практика конгресните ре 
шения, Заключенията на 
Третото заседание на ЦК 
На 9?“^ и Становищата 
на Четвъртото 
на ЦК

да на социалистическата 
младеж. В събота на 27 
ноември, първолаците тър 
жествено ще станат чле
нове «а пионерската орга
низация, която тази годит 
на чествува своята 40-годи 
щнина.

е да се
на присъствие на 

трудещите се и откровена 
работническа е Социадума - 
ва са двете най-силни 
ч а тленния от разговорите в 
Автотранспорта. Този 
лектив е западнал в серио
зно положение. Многобро
ния са обективни

то-
впе-

заседание 
на СКС. Разбира 

се, най-достоверен отговор 
на въпроса се получава в 
базата, където тази 
ност трябва да бъде и най- 
иптензивна, и най-конкрет
на. Ръководейки се от то
зи аксиом в партийната 
работа, изпълнителният се
кретар на Председателст
вото на ЦК на СКС Люби 
сав Лилич и членът на ЦК 
на СКС Любйца Милетич

тържественохо-
По повод Деня на Репуб 

ликата Общинската кон
ференция на-Съюза на со 
циалистическата младеж 
в Димитровград, на 27 то
зи месец организира шах . 
матни и състезания по те
нис на маса между орга 
иизациите на Социалисти
ческата младеж ов община 
та. В състезанията ще взе 
мат участие и съответни 
армейски отбори.

труднос
ти: скъпо гориво и авточа
сти, недостиг на автогуми, 
лоши пътища, отдалечено
ст от магистралите... Ра
ботниците обаче считат, че 
това не са основните при
чини за тежкото положе
ние. Без „косъм на езика” 
бяха разкритикувани субе 
ктнвните слабости: нездра 
вите отношения, груповщи

актив-

миналата седмица пребива к. Г. — М. Я.

нието на другаря ТИТО, 
ще бъде изнесен доклад 

обществено-икономиче 
ското развитие на страна 
та и Босилеградска общи

ОТ СЪВЕЩАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ КОМИТЕ 
ТИ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Селското стопанство — основна опора 

на стабилизацията
тържествено.■и .

Подобни тържества Ще 
се проведат и в районни
те центрове, в основните 
училища и местните общ
ности.

Както и друга 
така и сега, по повод Ден
ят на републиката първо
лачетата ще дадат пионер
ска клетва и по-тържест- 
вен начин ще бъдат прие 
ти в пионерската 
зация.

ческото и стопанско разви във връзка със сеитбата, 
тие на Южноморавски ре- жътвата и изкупуването

Съгласно уточената про
грама за работа на Между 
общинската конференция 
•на Съюза на комунистите 
в Южноморавски регион, 
на 16 ноември т.г. в Боси
леград се проведе съвеща
ние на председателите на 
председателствата на об
щинските комитети на Съ 
юза на комунистите в 13- 
те общини в региона. Съ 

председател-

година.
Тион, където ежедневно се на пазарните излишеци, ка 
води упорита борба за по- ' кто и рационалното изпол 
бързо преодоляване на изо зуване на обработваемата 

Констатирано площ. Обща констатация 
е, че в тези общини са из- 

обществено- готвени акционни програ
ми по сеитба, обезпечени 

да бъде насочена към по- са достатъчни колшюства 
нататъшното развитие на семена, а полагат се уси- 
селското стопанство, за ко лия и за обезпечаване на 
ето в региона съществуват изкуствени торове, 
извънредни условия. Забе
лежителни резултати в то-

станалостта. 
бе, че занапред активност
та на всички 
политически сили трябва

органи

По повод празника в се
ло Милевци ще бъде пре
дадена на употреба сграда 
та предназначена за сел
ски магазин, в село Гло- 
жие ще бъде пуснат елек- 
трпчен ток, а в Назърица 
здравна амбулатория.

вещанието, 
ствувано от председателя 

„ Председателството 
МОК на СКС в Лесковац 
Радисав Станоевич, имаше 
делови характер, а в рабо- 

му участвуваха и пре 
на обществено-

Освен това председате
лите на ОК на 

ва отношение мотат да се Южноморавски регион об- 
очакват след реализацията съдиха и досегашната ак 
на проекта „Морава И".В тноност .на комунистите от 

„попи- региона в осъществяване- 
този проект, чия о р т0 на конгресните становн
зиране е в ход, в Южномо закЛючепията ма Трс-
равски регион ще се израз гото заседание на ЦК на 
ходват около 7 милиарди СЮК и Становищата 
динара и ще бъдат обхва- Четвъртото заседание на 
нати над 10 000 селскосто- ЦК на СКС, както и дсЙ- 
пански семейства. ността «а политическите

школи при общинскитб ко 
митети.

СКС вна■на

М. Я.

тата
д-чтгавители
политическите
„„„ Общинската скупщи
Ц Босилеград.

ЛЕСКОВАЦ
организа- Продължава да се омасовява 

Тйтовш фонд
па

на от
обителите на

комитети обсъди 
проси във връ 
чшо-икономи-

Председ 
щинските ) 
ха повече въ 
зка с общесть

Неотдавна в Лесковац беше ознаменува
на Тнто-

вниманиеС не по-малко 
бяха обсъдени .и въпроси на десетгодишиината от създаването 

вия фонд в Южноморавски регион.
В ТИТОВИЯ фонд са зачленени 

160 трудови организации с над 40 000 тру- 
гражданп и ученици от

Оценено бе, че в нзосгре 
ната обществепочжономц 
ческа и стопанска обста
новка, комунистите съвме
стно с останалите органи
зирани сили трябва да се 
борят за пълно осъществя
ване мерките по икономи- 

стабилизация, за

ВОДОЦЕНТРАЛИ насоченотодещи се,
образование. През изтеклите десет години са 
обезпечени 36 000 000 динара за стнпендиране 
на ученици и студенти, конто сс школуват. До
сега стипендия са получили 841 работник, сту
дент и работник.

На тържественото заседание, на което 
нрнсъствуваха представители на общинските 
координационни отбори па Титовня фонд гово
ри Богдан Трпвунпч, председател на Репгонал 
ния координационен отбор на Титовня фонд, 
който между другото изтъкна необходимостта 

масовизиране на (фонда със 
нови ООСТ и трудещи се.

власиДрдИ™йц-»В
;Я ТЧЕСТИТ

ч©оката 
повишаване производител 
ността на труда, и срещу

несамоуправител- 
ни и н е со ци ал ис ти ч ес к и

Деня!9:°г5— ВСИЧКИ

прояви, срещу всичко оно
ва, което тегли назад и

НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА
ОБЩИНАТА И СТРАНА М С "0^пьШЕСТВЯВЛНЕ-

ЖЙК.‘вНт«.К»г“'«-'

несъвместимо с 
ма Съюза на 

Констигу- 
сдру-

което е 
политиката 
комунистите, 
цията и Закона на 
женил труд.

от по-нататъшно
зачленяване на

С подбрана културно,забавна програма 
пред гостите и нрпсъстауващнте се представиха
някогашни стипендианти на Титовня фонд.

Ь. К.
М. Я.
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Спиш ДИМИТРОВ:

Изостаналите да 

се свързват с 

по-напредналите
С износ нъм
по-сигурно
производство

Саша Димитров председател па Об- динихме с „Тигър в Пирот, койIо спо- 
„Ц.шскш с“з па синдикатите в Дими- могна изграждането т такава фабршо:. 
лхштраи беше делегат на Деветия кон- Земеделска кооперация „Сточар с 
пресяна4синдикатите в Югославия, кой- години „аре« раавива у^шно и^ез 
то се проведе от 11 до 13 ноември в по сътрудничество с „Инекс в Белград. 
Белград. Той участвува в работата на В резултат от това сътрудничество Ди- 
Ком-исията за сдружаване иа труд и митровградска община получи сред- 

доходните отно- стла за изграждане на модерна овце- 
на ферма.

• Въпреки наличните трудности, застой в про
изводство няма, • Полагат се усилия за ново про
никване на чуждестранния пазар

Набелязаните задачи по 
икономическата стабилцза 
ция в ООСТ „Лисца" в,
Бабушница, макар и при 
затруднени условия, дос
та успешно се осъществя 
ват. 215-те работници, от 
които почти всички са же 
ни, постоянно се стремят 
към нови подеми в произ
водството на сутиени и на 
друга дамска галантерия.
При това подобряването 
на качеството на изделия- ствата за укрепване на ма
та и увеличението на про териалната база на 26,51 
изводствою и дохода е на сто. Колко сериозно 
главната цел, която все се отнасят към стопанисва- 
по-често е на дневен ред нето свидетелствува и фак 
в работата на обществе- тът, че няма превишение 
но-политическите органи- в изплащането на лични- 
зации и самоуправителния те доходи, 
орган.

основа на труда и за резср 
вите са отделили 7,1 ми
лион динара. Характерно 
то в разпределението на 
чистия доход е в това, че 
вместо заплануваната про 
порция от 86 иа сто за 
лично и съвместно иотре 
бление, а 14 на сто за раз 
ширенне на материалната 
основа на труда и за резер 
вите са увеличили процен
та на участието на оред-

срсдства, развитие на 
щения, създаване и разпределение 
дохода и чистия 'доход и разпределе
нието па чистия доход и средствата за ната трудова 
лични доходи. В своето разискване той прос е хубаво. Благодарение на този 

значението па свързването на голям ггревозник у нас, Димитровград
има линии до почти всички районни цен

И сътрудничеството с автотранспорт- 
организация „Ниш-екс-

говори за
стопанството, стопанството в изостана
лите общини ю организациите па сдру- тровс в общината, а и се свърза с всич

общи- ки по-големи градове у нас с рейсовижения труд .в по-напредналите 
ни в региона, 
републики.

републиката и другите линии.
Конфекция „Свобода" сътрудничи с 

„Първи май" в Пирот и така нататък. 
— Считам, че основна поръка от Де- 

конгрес на синдикатите в К>гос-
— Димитровград е един от градове

те — подчерта Димитров — където 
сдружаването на труд и средства се ви- лавия може да гласи така: дълг на все-

изостана- ки трудещ се у нас занапред е да се 
бори последователно за претворяване 
в живота на стабилизационните мерки. 

Преди няколко години, тъй като не Из основи трябва да меним отношение
то си към труда.

в ветия

жда изход от стопанската 
лост.

бяхме в състояние да обезпечим сами
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛА 
НА ЗАВИСИ ОТ СУРОВИ 
НИТЕ

средства за изграждане надостатъчно 
фабрика за голи гумени нишки, се обе-Новият- подход в произ 

водството на сутиените 
трасира и нов път, както 
на домашния, така и на 
чуждестранните пазари. 
Запаси от готови произве
дения ® организацията ня
ма. Трудещите в организа 
цията разбраха, че в ико 
номическата стабилизация • 
ключът на прелома към по-

Милорад ЯНКОВИЧ—Рота

„ИЗГРАДНЯ" ИЗДЪРЖА ЗРЕЛОСТНИЯ ИЗПИТ...Трудещите се, съвместно 
с обществено-политически 
те сили в организацията 
основателно поставят уда
рението върху увеличе
нието на износа. 30 на 
сто от целокупното произ 
водство намира мястото 

сигурно производство е уве на чуждестранни пазари, 
личение на износа. В тези През деветмесечието са 
високи цели, макар че все изнесени стоки на стой- 
още не са доволни от пости ност от над 14 милиона 
гнатото, те имат известни динара, а 20 на сто от

тези средства са на кон
вертируемия пазар. Има 
йки предвид, че 65 на 
сто от суровините са от 
внос, както и това че из
носът не покрива вноса, в 
организацията се полагат 
усилия и търсят пътища 
за увеличение на износа.

Майсторите^знаят занаята си
За новосъздадена трудо

ва организация нито еп,ин 
период не е по-съдбовен 
от първите няколко годи
ни. За ООСТ „Изградил" 
от Босилеград първите ня
колко години бяха не са
мо съдбовни. Това беше 
период на голяма отговор
ност на строителите за 
възхода на неразвитата об
щина.

Е периода от 1978 до 
1982 родина в Бооилеград- 
ска община трябваше да

'1

гив?
„Изградил” наистина бе- 

ше млад колектив, но опи 
тни бяха строителите й. 
Занаята си бяха изпекли 

ветровитите фронтове 
иа строителните обекти на 
вред по страната. Като пе 
чалбари си бяха завоюва
ли славата на прочути май 
стори. И сега, като работ 
ници в сдружения труд, 
не изневериха на занаята 
си. Израсхнаха .много кра
сиви обекти. Два промиш
лени цеха, в които се съ
зира хубавният утрешен 
ден на общината, модерен 
интернат в Долна Любата, 
две жилищни сгради, съ
временна митница в Рибар 
ци, амбулатория в Назъри 
ца, г-оша в Горна Лиоина, 
пег мостове, телевизионен 
и радио препредавател — 
това е делото на усърдни
те майстори . на „Изград- 
ня”. Сега само ще 
нем многобройните 
леи з Словения, Белград, 
Требинье и Сараево, на 
които се изяви 
рията” им.

Но пътят на „Изградая” 
не беше само славен. Има 
ше и редица субективни 
слабости. Ще трябват мно
го сили да укрепне отго
ворността и самоуправле
нието, да се повиши тру
довата дисциплина. Обаче 
колектив, който 
толкова много съвременни 
обекти ще набере 
изгради и самоуправигел- 
ното си битие.

се построят няколко десет
ки стопански, здравни, жи 
лищни, учебни, комунални 
и други обекти. Все съв
ременни и скъпи обекти. 
Качеството на построяване 
то, спазването на срокове
те и заплануваните сред
ства — основни стабилиза 
ционни звена. А „Изград- 
ня" се беше наела да по
строи 20 такива обекта. 
Мнозина си задаваха въ
проса: не е ли това голям 
залък за младия колек-

НО

резултати.

УКРЕПВА МАТЕРИАЛНА 
ТА ОСНОВА НА ТРУДА

Въпреки трудностите в 
обезпечаването на сурови
ни, а почти 65 на сто от 
тях са от внос, през девет 
месечието на годината са 
постигнати положителни 
делови' резултати. Общият 
доход, възлизащ на 53 303 
117 динара по отношение 
на миналогодишния по съ
щото време е увеличен с 
24,3 на сто. Същевременно, 
доходът възлезе на 36 354, 
а чистият доход на 26 733 
798 динара.

През този период за ли
чни доходи са изразходва
ни 13 982 799 динара, а 
средният личен доход, за 
разлика от миналогодиш
ното деветмесечие, кога- 
то възлизаше на 7111, е. 
увеличен на 8398 динара.

В стопанисването на тази 
организация има едно ха
рактерно начинание, с кое
то трудещите се застъпват 
да укрепват материална
та основа на труда. За раз 
ширение на материалната

Както изтъкват в органи
зацията за осъществяване 
на тази цел големи надеж 
ди се полагат в мероприя
тията на Съюзния изпълни
телен съвет.

Деловите резултати би 
били още по-значителни, 
ако не се чувствуваха тру
дностите в обезпечаването 
на суровини и ако работе
ха всички мощности. Те
зи трудности и сега се 
чувствуват, но застой в 
производството няма. От 
редовното пък обезпечава
не на суровините зависи 
дали до края на годината 
ще бъде реализиран годи
шния план на производст
вото, който трябва да въз 
лезе на 94 милиона дина-

споме-
отрое-

„майсго-

построи

ра си ли да

Васко БОЖИЛОВ Интернатът в Д. Любата и Цехът за чорапи К. Георгиев
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НАШИ СЕЛА ИНТЕГРАЦИИТЕ В ДЕЙСТВИЕ

ЛУКДВИЦД „БАЛКАН“: ТРИ ПЪТИ 

ПО-СИЛНИ С „КОМПАС“
Стара истина е, че обединението прави 

силата. Примерът на гостилничарското пред
приятие „Балкан" от Димитровград,

Новите фасади 
Лукавица което от

януари т.г. се обедини с известната организа
ция по туризъм и гостилничарство „Компас" 
от Любляна, красноречиво потвърждава това. 
Дълги години преди това „Балкан" стопанисваше 
на ръба на рентабилността и с незначително на
трупване на акумулация. С много труд и себеот
рицание заетите в „Балкан" успяваха да свърз
ват краища.

1

Лукавица е Димитровград 
Долна Невля, е асфалти 

средствата 
самооблагане. Б 

само -

налнияразположе
на покрай шосето за Дол
на Невля, като 
къщи. Едните

път програма за крайгранич
ното сътрудничество.

За активностите 
стната общност и ССТН ни. 
осведоми Славча Алексов, 
председател на Социалис
тическия съюз. Активности 
има доста. Всички 
са дело на

рана 
местното

два реда 
стиснати ме 

ЖДУ реката и шосето, и 
другите над него

със и а на ме-
момента е въведено 
облаганев каме

нистия баир. Лукавица е 
без ^„телевизионен ;
Ред” в света, понеже 
ли може да се види обра
за на телевизорите. Лоши 
ят прием на телевизионна 
та програма е въпрос кой 
то тревожи лукавчани още 
от първия донесен тук те
левизор. Местоположение

от два на 
вьрху личните доходи. От 
тези

сто
Пред тази организация основни организации на 

сдружения труд в обедин
ението „Компас", която

средства лукавчани 
поправят културния 
те са предназначени и за 
изграждането на басейн и 
игрища за малки спорто
ве. Лукавчани имат здра
ва питейна врда от соб
ствен водопровод. Изготвя 
се правилник за правилно 
то ползуване на водата, а 
също и за подържането на 
културния дом. Тук се съ
бират и стари, и млади. В 
него е и единственият ма
газин в селото. Лукавица 
няма културно-художестве 
но дружество, но има мла-

прозог
едва

се откри значително по-до 
бра перспектива след 
шението на трудещите се работи твърде добре. Но- 
да построят туристически 
комплекс на гранично-про

акциидом, а ре-ръководствата 
или една част от тях, до- 
като .липсва масовост. Пра 
вят се усилия повече хора 
да се включват във всич
ки акции, за да бъдат по- 
успешни. Младежката ор
ганизация доста 
работи.

Лукавица има 
(от първи до

вият обект край „Гради
ни" е огромен принос за

активното не позволява да се пол
зва препредавателят на Ко 
зарица, а този край от 
пирстския препредавател 
също е много далеч. Лукав 
чани сами това не могат 
да решат. И така „пред
градието” на 'Димитров
град, както обичат да ка
жат за своето село, е по
чти без телевизионна про
грама. От последните къ
щи на Димитровград ги де 
ли само трасето на между 
народния път Ниш — юго 
славско-българската 
ница, което на едно ниво 
се кръстосва с пътя за Лу 
кавица. Това представлява 
опасност, нарочно през ля
тото, когато движението 
на моторизираните турис
ти е голямо. Но както и 
за телевизията, и тук дру-

училище 
четвърти 

клас) без изгледи да бъде 
скоро закрито, понеже тук 
деца има достатъчно.

Лукавица днес 
е само двк

вече не 
реда къщи 

край шосето за Невля. 
Край международния път 
и край Джонин мост из
никва нс-ва Лукавица.

Алекса ТАШКОВ

дежи, които са готови ви
наги да оформят група, 
която да подготви подходя 
ща програма. Такъв е слу
чаят и сега, когато готвят

Туристическо-гостилничерският комплекс при Градини

пусквателния пункт „Гра
дини”. Ценна помощ за 
построяването на обекта 
оказват Белградската бан 
ка — Основна банка Пи
рот, която отпуска 23,55 
милиона динара, фондът 
за насърчаване развитие
то на изоставащите кра
ища в СР Сърбия — 10,8 
милиона динара, строител
ната трудова организация 
„Градня” — 4 милиона ди 
нара, ЗОИЛ „Македония", 
Общинската скупщина в 
Димитровград, „Джервин” 
от Княжевац, Ягодинска 
пивара и други делови при 
ятели на „Балкан”. Сами
ят „Балкан”, въпреки 
скромните си възможнос
ти, отдели 800 хиляди ди
нара.

развитието на туризма в 
нашата община, а има и 
по-широко значение — спо 
деля директорът на ООСТ 
„Балкан" Илия Петров.

Сега акумулацията езна 
чително по-голяма и беле
жи увеличение с 55 на сто. 
За деловия фонд са отделе 
ни над 8,5 милиона дина-, 
ра, а средният личен до
ход възлиза на 9579 и изо
бщо значително укрепна 
материалното положение 
на тази организация на 
сдружения труд.

Новият туристически 
обект едновременно е ин
формационен пункт с бю
ро за обмен на валута, ка
кто н с магазин за прода
жба на стоки. Тъй като е 
постигнато 
сътрудничество 
тап” от Зайчар и с Елект
ронната промишленост от 
Ниш, очаква се този ма
газин да прерастне във (ус
ловно казано) „фри—шоп".

. 4.1;

гра-
ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО СЛЕД ДЕ 
ВЕТ МЕСЕЦА

Три ООСТ имат загуба
ф В сравнение със същия период миналата го

дина загубата е увеличена почти три пъти.
сего решение засега не 

намира.
За Лукавица 

може да се каже, че е сс- 
сел-

едва ли
ствен личен доход от 8628 
динара (от 6002 в „Циле" 
до 13 751 динари в Елек- 
тродистрибуцията). При то 
ва броя на заетите е уве
личен от 3208.ма 3313 или 
с 3,3 па сто, и то главно
в индустрията. Поради не- ' След построяването 
съгласуваното увеличава- обекта и след цнтеграци- 
пе па личните доходи с ята с „Компас", ООСТ 

на чистия „Балкан” постига наистина 
пове- завидни резултати. Въп

реки Че п е могат да се 
сравняват данните с пре 
дншната година, (в сегаш
ното стопанисване влизат 
някои елементи, които

След девет месеци на 
година финансовите 

резултати в „Циле”, „Мла
дост” и „Комуналац са 

Загубата в

тазило, защото истински 
скостопански производи
тели има само двама-три- 
ма души. Останалите са за 
ети в
стопанство. То и обработ
ваеми площи няма много. 
И това което е било за 
обработване и е най-плодо 
родно, лукавчани са про- 

, дали за жилищно строител 
СТВО.

отрицателни, 
трите организации възлиза 
на 12 864 099 динари или 
2,9 пъти повече, отколкото 
през същия период на ми 
налага година.

Основните 
загубата в първите две ор
ганизации са трудности- 

пласмента на готова- 
„Циле” и 

години

димитровградското
съгласие за 

с „Крис-на

увеличаването 
доход, заплатени са 
чс средства на стойност от 
34 592 700 динара.

Всички трудови органи
зации, които са заплатили 
повече за лични доходи са 
длъжни до края на годи
ната да ги доведат в рам
ките на договорената по
литика.

причини за

те в
та продукция- 
„Комуналац” вече

отчитат загуби, кое
то сочи че предприетите 
мерки още не дават очак
ваните резултати.

Средно в Димитровград- 
е осъщб

Старите жители негоду* 
те не са мо 

кънш

Следва да се напомни, 
само финансовите 

говорят за
укрепването на тази орга- 

■ Чшзацня. Сега в нея рабо- 
постоянно

ват: нима и 
гли да си построят 
в нивите?

че не 
показателиназад преди не са съществува

ли) .някои данни ярко ма 
нифестират предимствата тят Ц5 души, 
от интеграцията.

160Лукавица има около 
домакинства с 420 реги
стрирани избиратели. На
селението постоянно се уве 
личава, защото има много 
случаи заетите в Димитров 
градското стопанство да 
се връщат в Лукавица, да 
си построят къща и Да се 

постоянно в 
Мнозина

заети (според базата на 
девет трудочассшете 98 души оре 

в щу 69, колкото са били за
ети през 1981 година). По
настоящем се върши раз
мяна на кадри в обедине
нието с цел да се усъвър-

А. Т. През изтеклите 
меерца общият доход 
„Балкан" възлиза на над 
526 милиона динара сре- 

23,7 милиона дп-

ского стопанство

СЪВЕТ ЩУ над
нара, осъществен през съ- 

\ щия период 'на миналата 
| година, доходът 
! 28 милиона динара

10 милиона, а чмю- 
над 20,3 мили-

-ОИШНСетПШНДИКДЛЕН

ХОРА И ГРАЖДАНИ
шенствуват в оказването 

над на турПстическо-информа- 
оре- тпвни и гостилничарски ус 

луги.

Внастаняват за 
„предградието".
идват и от други 
бено от Бурела. Строят се 

къщи, попра- 
Лукавица бър 

си. Заетите

ГЙГи СТРАНАТА 
ЧЕСТИТИ

Рождения ден на Републиката 
_ 29 ноемврц

г ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ ПО
БЕДИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА С ГАБШЛИ- 
оА ПИЯ И В РАЗВИТИЕТО НА СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКИТЕ САМОУПРАВИТВЛНИ 
ОТНОШЕНИЯ

села, осо щу над 
тият доход

срещу над 7,4 милио-
Този обект всъщност 

представлява началото на 
динара в сравнение със . По-задълбочено развитие 

на туризма в Димитров
градска община, който за- 

общия доход «на об- 
участвува с 8 на

о.и а 
- на

същия период на миналата
много нови 
вят старите.
20 мени лика
з димитровградското
наиство са главните 

този виден

година.
сто- — След обединяването 

„Компас” вече
за сравнителни 
за стопанисване'
от шестнадесетте

сега в ' 
нс щ ината 

сто.
носи-

на-
Главна-

■ни с
говорим 
данни, а 
па една

| %
тели на 
предък 
та и 
ца, която е

Стефан НИКОЛОВщ.
на селото.

почти единствена ули 
част от регио-
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в акцията „нищо не енва да ни изненада" ДОБРИЦА ЕРИЧ ПРЕД ДИМИТРОВГРАДСКА 
ТА ПУБЛИКАнКан децата изпревариха „врага Невовтерма срешавсяко счупело клонче има 

значение за усърдните из- 
шгдницч. Не минава 
го време, а на картата п 
щаба са вписани граници
те па „окупираната тери- 

” Изпидниците да-

само първият 
етап на учението в рамки
те на акцията „Нищо не 

им изненада". 
Свръшва е пълен успех, но 
няма време за хвалби и т;а 
моуопокоение.' 
много задачи за малките, 
но храбри защитници. То
зи ден за тях е военен, по
ложението е военно.

Това еРазузнавателната служ
ба на всенародната отбра
на и обществената самоза
щита навреме открива вра 
жеоквгге намерения срещу 
обекта на основно учили
ще „Георги Димитров" в 
Босилеград и уведомява 
органите по защита в учи
лището. Врагът действува 
с цялата си коварност — 
със скрита, темпирана бом 
ба възнамерява да разру
ши този жизнен обект, не 
щадейки животите на сто
тици деца.

МНО-
Ознаменувайки „Месеца на книгата , Цен

търът за култура „25 май” в Димитровград ор- 
гостуване на известния поет Добри-

село

бива да
ганизира
аа Ерич. Този особен поет, поникнал на 
(той самия казва че е поет за селото), изказа 
желание да бъде гост в някое наше село. Из
пълнявайки желанието му, домакините го отве
доха в село Трънски Одоровци. Триестината 
ученици бяха въодушевени от срещата. Лос
тът също, йаядото такава среща не става всеки 
ден. Ехо какво ни каза Добрица Ерич накрая 

пребиваване в Димитров-

Има още тория .
ват и най-точни оведения 

път наза най-сигурния 
изтеглянето. По този 
е проверена всека педя, 
всеки мост, всеки крайпъ
тен обект.

1То успехът не е самс! на 
изиидниците. Със съ’Ца хра 
брост и високо съзнание 
в изпълняването на задачи 
те им ст,действуват без
страшните куриерчета. Не 
веднъж този деца са се 
възхищавали от находчи
востта и героичните дела 
на прославените партизан 
ски куриери и сега не из
пуснаха шанса да бъдат 
храбри куриери на храбра 
та защита. Промъкваха се

път

Сговориото многолюдно 
училищно семейство тряб
ва да се изтегли на сигур
но място на свободна те
ритория, но от главния щаб 
на всенародната отбрана и 
териториалната 
пристига ново предупреж
дение: известни територии 
на града са временно оку
пирани от врага. В бързо 
и точно действие стъпват 
нзвидницпте. С голямо умо 
нцб и храброст, незабеля
зани от- вражеските паза
чи, изиидниците откриват 
позиците на врага. Не ос
тава незабелязана нито ед
на вражеска следа, в щаба 
се занасят предмети, коп

на еднодневното си 
град: но— За първи път съм във вашия град,

готвех да дойда. Такива срещи, ка-Тежка м сложна е зада
чата на защитниците. Не 
се знае къде е скрита бом
бата и какъв е механизмът 
за взривяването й. Но се 
знае, че трябва да се дей
ствува бързо и твърде ире 
дпазливо. Няма място за 
паника. Първата сложна 
задача се пада на курие
рите на щаба. Да дадат 
знак за тревога, а да не 
ползуват нито една систе
ма и механизъм, с които, 
може би, врагът е свързал 
механизма на бомбата. За 
куриерите на защитата оба 
че не съществува безиехо- 
дно положение. Наскоро 
всички класове узнават за 
присъствието на врага и 
осъзнават тежкото си по
ложение. Изведнъж в го
лямото здание 
дълбока тишина. Но 
не е тишина, с помощта 
на която зацарява страхът. 
Зшцото и учениците, както 
и техните преподаватели, 
пък и тия най-малките — 
„иървоотделенчетата”, зна
ят, че имат пост във все
народната отбрана на наше 
то обществено устройство, 
на_ нашата родина. Патрио 
тнзмът съеднява ума и сър 
цето: да браним, да от
браним. Най-свещеното са 
човешките

отдавна се
то гази тук, са най-хубави по това, че се създа
ват нови приятелства, запознават се нови хора 
и нови краища. Аз имах три срещи, с три раз
лични групи ученици. Първата беше в село 
Трълски Одоровци, едно прекрасно село. Тук 
се срещнах с малка група ученици в едно ху
баво училище, в което за съжаление има. малко 
деца. Втората ми среща беше с учениците от 
основното училище „Моша Пияде” в Димитров 
град, където имаше доста учешщи.

Трегата и може би най-хубавата среща 
беше с учениците 
лният център в Димитровград. Те наистина ме

любопитство, с внима- • 
нието и зрелостта към поезията. Изненадиха ме 
и с въпросите и разговора, който водехме след 
тези срещи. Много съм доволен от всичко това 
и искрено съжалявам, че побрано не дойдох в 
този край и този град.” ;

Въодушевлението наистина е взаимно. То- • 
ва личи и от впечатленията на учениците. Вси
чки са съгласни с факта, че Добрица Ерич се 
служи с език обикновен и всекиму разбираем, ■ 
а неговата поезия говори за обикновени и поз- ; 
пати неща и лица. Оценката е единодушна, че 
изборът на Центъра за култура е на място, и че ;: 
такива срещи занапред трябва да се провеждат

защита

през окупираната терито
рия с важни писма и по
ръки. Някои се и натък
ваха на вражески патраул,

от образователно-възпитате-

изненадиха със своето

::

завладява 
това

по-често.

А. Т.

Босилеградските ученици и преподаватели бяха сред 
най-успешните в акцията „Нищо не бива да ни из 

ненада”
то ясно говорят за вражес- по за миг ставаха загри- 
кото присъствие: празни жени за загубените систа 
патрони, неексплодирали да пастирчета, случайни 
бомби, части от оръжие и минувачи. Правеха им се- 
униформа, афиши и друго., риозен обиск, но оставаха || 
Пристигат и информации с празни ръце. Само те 
за разпределението на вра си знаеха къде е писмото., 
жеските части, за силата Благодарение на безу- 
и оръжието на врага И пРечен°то Действие на из- 

к видниците и куриерите..
учениците и преподавате- 

* лите пристигат, на сигур
но място на свободната те 

> ритория: „Жертви” няма, 
само няколко „повреде
ни”. За тях са се погрижи 
ли екипите гто оказване

На всички читатели и 

сътрудници еститим
ЖИВОТИ

са живи и здрави хората, 
да изгонят врага. Без из
лишни шумове и движе
ния, бързо, но спокойно, 
учениците и преподавате
лите напускат застраше
ния обект, изпреварват вра 
жеската бомба.

да

Деня на Републиката - 29 ноември
Редколегията 

на „Братство“
ФИЛМИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

През следващата седмица на босилеград- 
ското кино ще играят следните два филма:

• На 30 ноември, вторник: „ОТЧЕТ ОТ 
СЕН ПАУЛИЯ" източно германски филм. Режи
сьор Юрген Роланд. Главни роли играят: Хелен 
Вита, Гинтер Йершка и Ханс Рус.

На 2 декември: четвъртък: „ЛЮБОВ
НА ПРИКАЗКА” (СТОРИЛ) — втора част, аме
рикански любовен филм. Главни роли играят: 
Раян О. Нил, Кендис Берген и Ре Миленд.

• Всъщност тоя филм е продължение на 
първата част от същия филм, който игра на ре
пертоара на босилеградското кино преди извес
тно време. След смъртта на Джени Берет, с ко
ето свършава първата част, Оливер Берг е тъ 
жен и самотен. Приятелите му настояват да го 
разговорят и възвърнат в нормален живот, но 
без успех. След дълго време се запознава с Ма- 
реи Бонвиг но тази брачна връзка не успява. 
Оливер Берг и по-натагьк остава самотен.

първа помощ и животите 
им са- извън опасност. На 
свободната територия уче
ниците

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЛА 
ДИТЕ

продължават да 
държат сметка за намере- ; •. 
нията на врага и същевре- ;~ 
менно се подготвят за нови : - 
бойни действия. 11

Обмен на опит
Група младежи к девойки от Драгоман 

<НРБ), на 20 ноември бяха гости на Акционата 
конференция на Съюза на социалистическата 
младеж в _ образователно-възпитателната орга
низация „Йоюип Броз Тито" в Димитровград.

„Врагът” възнамерява
ше да изненада учениците 
и преподавателите им, да 
им нанесе 
удар. Но те го

съкрушителен
изпревари

ха — с героизъм, с готов
ност за отбрана, с

В разговорите са разменени опити и уточ
нени становища за по-нататъшното сътрудничес
тво между младежките организации на Дра- • ■ 
Шман и Димитровврад. Вечерта, младите от ' ; 
Драгоман бяха гости на диоко-забавата, органи
зирана в Клуба на самодейците при Центъра ; 
на култура в Димитровград. :

висок
. патриотизъм. Те обичат ро

дината си и непрекъснато
се готвят да я защищават 
Затова нищо не можа да

М. Я. ги изненада.
А. Т.************************....... *****............................. * Кирил ГЕОРГИЕВ ******************** **********************************
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Предпоставките на плана за '83
ха приети — така да се каже — без разис- върнем 
квания и отчасти политически осведомения 
наблюдател

шите хора в голямо мнозинство са съзнател
ни за трудностите, в които се озовахме. Все
кидневно те все повече ги чувствуват -в сво
ите домашни бюджети и върху своя 
дарт, който нереално рано бе почнал да въз
приема характеристиките на лесен 
Обаче, само съзнанието за трудностите не е 
достатъчно за обща и творческа мобилиза
ция. Необходимо е, точно в такава обстанов
ка да се осигури максимално ясно и пълна 
информация за положението л перспекти
вите, съвременна и рационална 
ция и последователно прилагане на основни
те критерии по 
ствата, с които разполагаме. Ако се така 
организираме и отнасяме по-лесно и по-доб
ре ще откриваме как някои от моменталните, 
наглед обективните трудности, всъщност са 
последица на субективни пропуски, непосле
дователност и нерационалност в миналото.

стан-

живот.
подтиквана размишления и все- В такава обстановка, пред която сме

предпоставки. Най-напред се на- изправени, известни идейни и политически 
л ага аналогията с предишните години, ко- предпоставки на реалността и 
гато резолюциите бързо и почти много лес
но се приемаха, защото

възможни
успешното

осъществяване на плановете имат изключи- 
предварцтелно се телно значение. Колкото и да е трудно поло- 

знаеше (често и целеше), че същите цялостно жението, охрабряващо влияе обстоятелство- 
няма да бъдат осъщствени. Съгласията за то, че все повече и по-бързо съзнаваме — по 
някои елементи на икономическата политп- учени от опита в миналото, в което имаше 
ка понякога приличаха на пропагандни до- и по-тежки положения — че трудностите за- 
кументи с вълшебни премиен, които се така едно, единни, по-леоно ще пребродим. Със- 
отчитаха цри първите срещи с политическата редоточавайки се върху онова, което ни пред- 
и обществената реалност. След това, този стои, тъй като това е начин за най-бързия 
път за разлика от предишните години, — изход от трудностите, все пък не може да не 
още в очертанията на икономическата по- забележим, че настоящите трудности в гол- 
литика, все по-видимо е съзнанието за все яма степен са последица на състезателното 
по^изпъкващите затруднения и нужности, ко- яма степен са последица на съзнателното или 
ито и политически реализъм- И най-сетне, несъзнателното тесногърдие,

на очертанията на ико- и затвореността в черупката на своя синор или
въпреки очевидността на нераци- 

по-нисък оналното стопанисване и недомакинско отно 
обществените богатства. В мо-

организа-

разпределението на богат-

В това отношение, ролята на организаци
ите и ръководствата на Съюза на комунис
тите е твърде важна и незаменима. От ко
мунистите се очаква, както се очакваше в 
подобни положения в миналото, със своя 
пример да насърчат другите хора, които инак 
са маСовно готови дори и за лишения, ако 
знаят защо и кол^со се лишават. За пълна 
мобилизация на работническата класа във 
всеки случай не е достатъчно това, че в де^ 
легатските скупщини нейните представители

регионализма
бързото приемане 
номическата политика с резки рестриктивни колектив, 
засечю! (по-малко потребление.

стокообмен без де- шение къмстандарт, международен 
фицит..) е резултат на по-добрата политичес- мента сме лрекалено заети с осъществяването 
ка подготовка за тази работа. . на програмата по икономическата стабцяиза

ция за да може до оезкраи да се занимава- 
За.какво се касае, ще покажат планове- д1е с онова, което е било и минало, но н без 

те, относно сумите на главните компоненти от подробен разбор е ясно, че в някои раооти 
плановете на републиките и покрайнините сме цмали диаметрално противоположно от- 
които досега, по принцип, чувствително се ношение' от това в модерния свят, в които 
различаваха от онова,което предварително например, интеграцията и специализацията на 
съвместно биваше назначено. Вероятно, че производството е главната брънка на живота 
още ще има стремежи и опити да се фавори- н напредъка.
зират собственитр амбиции но вече ^е изве- сте11ият и ившшуемият

зглгг» ьжккг гда* яяяк
пол^а° и стопанисването,' «"йто почти е кото "и ^ишдавдТна всшжи'-гру-
=т.НГичкГбеГиз-™ие:асмНеаШорТ: дови Тора /осъществяването на плана. На-

гласуват за такава икономическа политика. 
Непосредственото съучастие в решаването
по плановете винаги беше и си остава най- 
добра гаранция за всесърдното залагане по 
осъществяване на плановете. За такова анга
жиране на трудовите хора още не е късно.

завой в
Впрочем, на таков подход към плана и 

осъществяването му посочват и заключения
та на Дванадесетия конгрес на СЮК и на 
Третото заседание на ЦК на СЮК, което по
следователно и енергично последва конгреса.

Митя Рибичич:
Кой повече влияе върху решенията, 

поема и по-голяма отговорност
* " (ПОЗДРАВИТЕЛНА РЕЧ КЪМ ДЕВЕТИЯ КОНГРЕС НА СЪЮ

ЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ СИНДИКАТИ)
той

ние на тази революция. На тази 
основа днес, подобно на народен 
фронт, се създава съюзът на ра
ботническата класа със всички 
слоеве и прогресивни сили в на
шето общество.

1982 година, която ще за- 
на СъюзаТази,

л кърпиш с конгреса 
на югославската социалистическа 

бихме могли да назовеммладеж,
конгресна година. Конгресите . на 

обществено-политически 
пролетошните избо- 
делегатски скутгщи-

изключително

нашите
организации с 
ри за птиците 
ли представляваха

политически акт в укрепва 
съзнанието, сплотяването и 

маои.

СПУСКАНЕ НА РЕАЛНА ПОЧВА
важен
не на
мобилизацията на народните

най-вишШи събра-
Самоуправлението стана досто- 

на всеки работник, стана вянне
практиката сила, която разрушава 
наследените позиции па онези, ко
нто решаваха в името на работни
ка, което разбира се, предизвика 
тяхната реакция и отбрана 
нополннте им позиции, 
нападенията срещу самоуправле- 

Нашата страна се чамщ^т

Всяко от тези
отделно за своите членове и 

си организация, и 
.нашата работии-

ния,
собствената 
всички заедно за

класа и трудовите хора, за 
и народностите на цяла- 

общиост .—
чсска на мо- 

Оттам ннародите
та ни социалистическа 
плебисцитарно се определиха за 

на .нашата революция ннето.континуитет 
за последователна реализация и ра

СИМОзпипге па социалистическото
е олицетворе-управлеиие, което

1



в Комунист
по-безболез- страни, макар и че те не са в със-
110 ^ да разрешат-основните про

собствената си систествителнии доход, коЛто °6Ъ'1Д;1Л и ^ щ/но'защопГбе съпътствуиано от тояиие
оттоблацитеСОна01 нереалните жела- йа','Произтичащи от кялиттжтя-

■да^:;= г^тг; р~ гЬ=. »№'х"тг\^
Ц на всички трудови хора за пъл- теНдепщш насочени към це« Ф*ш О 1 *®0 се разви като сплав на стопанската криза пренасят >Р V
на победа ■ на самоупрашпел-но етическо, вседържавно ре ул ране »“'о'м1Ю1 Ри. от едНа страна, по-малко развитите стрвю^зшш^
сдружения труд против отчуждени „а стопанските процеси, но оь ( Д 6 анализ па обще- пат монопола на своя загворе
те центрове на финансовата и ю те -най-бързо , ще победим: първо, ̂  м^ономичвСкитС закоиоМер зар и безкрупулозно водят олити-
номическа мощ. Тази борба сево- с последователно и дисциплинира гишемонният своят по ката на надници в интерес на г
дп в тежки условия на нашата, св но зачитане на предписанията и ноеги на см ише „ Г)0рба „одствуващата класа, а за сметка
ропейската и световната икономи- меркИте, и второ — с по-ефикасно времето тр тНТ0( Кар- -на широките маси. Последица на
ческа криза, в -условията на не- самоуправително делегатско регу- със шалиниз личности една такава политика е загрижвл-

дел и ДРУГИ за бюр0крв -щата безработица и голямото чи-
и общество сло на закрити фабрики.

со
на

равноправната «световна монетна, лттране на отношенията в*ьв всич-
финансова, търговска система, ка- ки области на общественото въз- анализираха ■
кто и на антагонизмите между бло производство, -преди всичко в с<|>е тизацияш на пар пре0
ковете и кризата на обществените рата на потреблението. Всичко то и ивн®“"р“*а ? 1 д^ческо-цен
системи. Тази борба можем да което Сега поради нужда трябва бразованиото а ...они„ „ са. ... удряно МОЖЕМ ДА
сравним с нашата Народоосвободи да се регулира с административни '|ралистгтчсскитс онон н я я САМО ЗАЕДН м^рд
телна война и нашата борба про- меркИ| считаме за преходно поло- моуправигблни, и от дру Р . ОБЕЗПЕЧИ Д
тив сталинизма за правото насоб- жение, в което всичко това мио- и обществената баз " ПЕРСПЕ1
ствен път към, социализма. От ус- г0 по-добре и ефикасно ще се ре- практическите резулш и ,с ‘ ^^ав^яшштВШвЯВВВЯШ

ппт ПО самошюавмтелон щ,т. Оба управителното равитис. което съ
че трябва да се има предвид, че буждаше интересите на милионни Разбира се, това да

те маси в вашето общество, Създа машата отговорност за ин 
лайки масово революционно само на о„0ва, което в досегашната

движение. Поради то- литика на бързото развитие създа 
стана изис- де сегашните затруднения.

12 конгрес бе критичен
отклоняванията отико 
политика, утвърдена

пеха на тази битка зависи дали 
величавите завоювания на НОВ, на 
това наше „щурмуване срещу не- според нашата Конституция дър- 
бето”, ще откриват нови

не намалява

светли свои отго-жавнпте органи имат
перспективи пред младите поколе- порност-и, че трябва да се намесят управително
ния на всички народи и народно- кргато са нарушени отношенията на самоуправлението
стц на социалистическа Югосла- в общественото възпроизводство п клане и натисък па народа вт.р у
вия — страна на работиичеоките че 1Щкой, който нс е в състояние 'водещите сили на нашето оощесг ношенис па
съвети и делегатски скупщини, 1ГЛИ ие нска със самоуправителнп по за постоянно разширяване на ИОмическата „попизяика
страна със специфична социалис- средства да поема отговорност за праната и от говорностите па сдру- на ц кошрес, кое о Р 

революция, една малка по-ооновно решаване на полаже- жения труд. същинска главозамайваща
множество нието няма право да критикува Децентрализацията и демокра- гиционна експанзия и взимане н 

пито сегашните, нито бъдещите не тизацията на решаването, естество- заеми. Но см» така, р
но, още подтикнаха желанията за стьпим в оороа с разоирането, кос 
по-ускореио развитие на материал- т0 успоредно с бързото и относи- 

и на об телНо лесното развитие полека про 
никваше и което като

по от-

тнческа
страна и общност на 
малки.народи и народности.

В днешните международни и обходими мероприятия на дъ-ржа- 
вътрешни условия, Дванадесетият вата
конгрес на СЮК даде овоя марк- мите производителни сили
систки принос към търсенето на ществения и личния стандарт. Всм
най-добрия път за по-нататъшното _гнд ПГНПВНА Т-ГАГОКА чки средства ни бяха добре до- кръвта се разшири по целия
развитие и укрепване на социалис '-"-по пи п шди; ползу-вахме се с възможвос- обществен организъм, че е възмо-
тичеокото .самоуправление, за да т-ите на външните заеми, внасях- жно хубаво да се живее оез се-
можем в новите обективни обото - ме съвременна технология и съоръ риозна и творческа работа, за при
ятелства да направим нови субек- Основната конгресна насока на жения, използувахме и чуждата ваТа без отговорност, за свобода
тивни крачки по насоката на по- работническия авангард и — убе- на'уКа, ангажирахме и средства на която същевременно не е и усло- 
нататъшнйя обществено-икономи- дем съм — на нашата, -най-широ- иашите работници в чужбина, но' вие за свободата на друтиго. 
чески и културен прогрес. В, кон- ката работническа организация е не <;е водеше достатъчно сметка Проблемът за отговорността 
кретното и творческо изграждане ясна. Това е насоката на по-на- за отрицателните последици на та- трядВа да се постави твърде ясно
на икономическата политика, в татъшно развитие на самоуправле кава ориентация и политика. На- п0 начин, както това направи дру-
действеността на конгресните до- нието и осъществяване -на иконо- шият социализъм стана привлека- гарях Тито на 8 конгрес на Съюза 
кументи, в най-тежката за нас юго мическата стабилизация, чиито телен за -народа не само защото го
славяните задача да се мине от главни носители са сдружените спаси от сиромашията, но и зато- скването за екрепване на колек- 
думи на дела, ние направихме мно- работници; по-нататък, това е за- ва, че му спомагаше за по-висок тршната отговорност, в която тряб- 
го. Председателството на СФРЮ от пазването и укрепването на поли- личен и обществен стандарт, на- ва недвосмислено да се изрази и 
юни насам най-интеНзивно се зани тическата стабилност чрез разви- станяване на работа, жилище и жи личната отговорност на всеки от- 
мава с проблемите на икономиче- ване на равноправни отношение дищна култура, откри нови про- делен носител на обществената 
ската стабилизация. Комисията между народите и народностите, стра,нства на свободата и творчест функция. Колективната отговор- 
по стабилизацията завърши голя- братството и единството: това е вохо, кратко казано — живог до- носх не МОже да бъде пусия зад 
Ма част оТ работата, а до края на зачитане на обществената собстве стоен за човека. Създавахме Юго КОЯто се скрива безотговорното 
годината ще приключи работата Ност и изграждане -на нови отио- славия върху действително нови поведение и работа на отделните 
във всичките 15 работни тела, кои- шения между хората и народите основи. хора. Реализацията на тези Титови
то с разработката на конституцио- на тази основа и въз основа на Д-нес всички критикуваме тази дудш единодушно търсиха всички 
нните отношения й определенията труда и знанията; отвореността на политика и търсим виновници за делегати на 12 конгрес на СЮК 
на Закона за сдружения труд — нашето общество към световния задължаването в миналото, за ин- а цк на СЮК това записа в ста- 
по мое мнение — за нашата дей- пазар и международното деление вестициите в стопанството въз ос- новщцата по повод своето първо 
ствителност не са по-малко важен -на труда, необвързаността и реали нова на ■ вчера ефтиннте, а днес заседание Този който повече вли 
документ от, за международната зирането на социализма като но- скъпите кредити и скъпоценните яе ^ърху ’ обществените -решения
арена, концепцията на борбата за во отношение между народите и енергийни вносни източници, ви- трябва "да поеме и по-голямо бре
нова международна икономическа държавите. новници за дублираните капаците ме На отговорността Преди всич-
система, която концепция изгради- Социализмът • в Югославия ти и т.н. А да се попитаме в ка- г
ха досегашните, конференции на след успешното завършаване иа кво е тази вина!? Нима в това 
необвързаните страни,, или да ка- НОБ, се формира в условията на че — действително, не винаги най- 
жем, отчетът на Брантовата коми- разорената родина, сиромашията и умно инвестирахме в индустрията 

"сия за.проблемите в отношенията тежките борби за запазване на не- 
Север — Юг. Второто заседание зависимостта.

. на ЦК на СЮК упълномощи Пред 
“ седателегвото на ЦК на СЮК да 

мобилизира всички членове на СК

рак на 
наш

на югославските синдикати с изи-

ко, мисля на погрешните инвести
ции, на избора на лоша техноло
гия, на неползуване на капацитети 
те, на -необраните полета, -на плодо

тл „ й ^^за^Гогр^Гос
Трябваше бързо да възобно- делие, че създадохме армия от об- новните организашш на^шуженщ 

вим разрушената и опустошената разоввни и квалифицирани хора и хруд ^оциалишУиеск?
от войната страна и да развиваме от изостанала балканска страна съ- тг 

.- в разрешаването на приоритетните производителните сили, за да саз- вдадохме съвременно промишлено и и с„оциалистичгските
Т- -икономически проблеми. Третото дадем материална основа за изгра- общество? Мисля че не е потреб- 0МНИ покрайнини, неединство

заседание на ЦК на СЮК преду- ждане на новото общество. Наро- но прекадено критически да се от- Т°яНа пазаРа и Другите, -на всички
. . . преди, че е крайно време за ефи- дът и водещите социалистически. насяме към по-ускореното преобт '?0'>ре п0зна™, явления. Нашият ин

касно и последователно стабилиза- политически сили приеха тази по- зование иа нашето общество а ерес 38 иялостта -на социалистиче 
ционно отношение и активност на литика за да се избавим от ико- . още по-малко е умно да се отри СКЯ са1МоупРавителна Югославия., в
всички равнища. Съюзният изпъл- номическата беда и културната, чат огромните резултати гоито к°яТ0 единствено заедно можем да
нителен съвет започна с вързопа изостаналост -и за няколко десети Щгославця постигна в стопанския ррезпечи“ своята перспектива, не 
на твърде конкретни и остри ме- летия -постигнахме онова, от кое- и културния напредък и в об- рива да бъДе изтласкан от кратко 
-роприятия по спиране на експан- то на Балканите бяхме лишени по щественото развитие пялостнп Тпя ср0ЧНите и прагматичните интере- 
зия.та на потреблението и започва- ради стогодишното закъснение сле бва да се знае и том че плп-Гп СИ На отделна ней'на част- Днес с 

: не на акцията за обществено въз- дствие на войните, социалните, на вете на това развитие -не пят,™' «Ф330 се поставят тези 
производство на здрави основи и ционалните, религиозните и други- ха само тесни ппивттегчгяспя-и,] КРИтяката идва не само от база- 
за износ. Тъй както много и дъл- те конфликти и борбата на чуж- групи но всички ние бм та’ н0 и ”отг°ре”, понякога дори

на денците за надвластие над наша- на това колко успявахме справел К°И'Т° И Сами д^при‘
та страна и -нашите народи, които л-иво да разделяме ж™еехмеР пчД на°яли за погрешните определения 
живеят на тази стратегически важ Целия този период’-добре по ппбпе ЪК И °Т онези* които .цинаш вси- 

-требни драстични мероприятия, ко на точка в Юж-на Европа. Когато .от нашите реални в в. по"дорре чк0 знаят, виНаги имат право. На 
■ иго изненадаха нашата, а в опре- се извлякохме от най-лошото, ста- Всички развиващи п. ™?'™’"' НяКРИ като че лй критиката е 

делена степен и международната нахме държава с -почти най-бързо вато е Югославия сГс кЛ? ’ КаК' 
общественост. Нашите хора прие- обществено-икономическо разви- ктуратшггооблйми своите стру 
ка тези мероприятия като сред-сг- тие в Европа и в -света. И остана- шийоспособяват ’ во за изтрезняване, с цел възмо® ---- р оопосоояват
но по-бързо въз основа на дей-

въпрбеи:

. го години харчех-ме за сметка 
бъдещето натрупване на външните 
и вътрешните кредити, бяха ни по

цел, а не средство за 
изход и осуетяване повтарянето 
грешките. Може би не е излишно

търсене ка
напо-трудно се

54 лите страни около нас се развива ствителност, отколкото°т№а поав 
ха бър30' 06346 Райето на Юго ят напредналите кзпитадастичес»; г



Комунист^З
— създават собствени инстру

менти на икономическата ■ поли-
ственият 
гашната
социална сигурност и по-светъл 
утрешен ден;

— материална основа на власт-

път, който води от се- 
тежка обстановка към

тика, каквито са: самоуправител- 
ното планиране, сдружаването на 
труд и средства, създаването на 

та^на работника и самоуправлени- съвместни доходи, свободната раз
мяна на труда, осъществяването 
на отношения въз основа на ми
налия труд, а и собствени крите
рии за измерване успеха на труда 
и за разпределение, основаващо 
се крепко на икономическите за- 

и кономерности и критериите на

— основа за по-нататъшно раз
витие на съвременните • произведи 
тел ни средства (на съвременна
та и съответна организация и сдру 
жаване);

— възможност за завоюване
развитие на съвременна техноло- световния пазар. 
гия от полза на човека и. човече- На единния югославски пазар 
ството, работниците от всички републики

условие за спазване на ико- и покрайнини се свързват с цел да 
номическите закономерности в об задоволят материалниге си потреби 
ществото и за включване в меж- ^ интереси. По този начин те обе- 
ДУ1 та родното разделение на труда. ДИняват Югославия върху нови 

Съюзът на комунистите е уве
рен, че синдикатът ще бъде упо
рит и с цслия с^и отворитет 

Ще се бори срещу лошата 
работа, безредието, загубите, 
паразитизма, лъжовната соли
дарност, привилегиите, които 

не се основават на труда. За тази 
цел трябва да се борим всички, в 
материалното производство и из
вън него. Който не иска да рабо
ти и Да създава, не може да учас- ност, срещу подкрадването, мал- 
твува в разпределението на резул- верзациите, спекулите, незаконно

то присвояване и привилегии, ка- 
кто и срещу всички подобни яв

на работниците да се прилага прин ления, които не се основават на 
ципът за разпределение според ре труда, знанието и отговорността, 
зултатите на труда, понеже това е: Синдикатите ще укрепват автори- 

.— основен принцип на разпре- Тета си като се борят срещу на- 
делението в нашето общество ' ц емните схващания на работниците 
преходния период, когато не мо- и ползуват средствата за защита 
жем да прилагаме комунистичес- на общественото имущество — ра- 
Кия принцип за разпределение спо ботническия контрол, прокурорст 
ред потребностите1 вата, съдовете и всички останали

— условие да схванем, че все- органи на нашата народна, работ
ни трябва да живее от резултати- ническа, класова власт.

Четвърто, в документите
осъществяването и 

развитието на самоуправлението 
е интерес на работниците, защото

класови основи и истинска солида
рност.

Съюзът на комунистите реши
телно ще подкрепя активността за 
по-голямо уважаване на икономи
ческите закономерности, които 
представляват критерий- за управ
ляване с обществената собстве
ност. Ще дадем пълен принос за 
борбата против немарното 
шение към обществената собстве

да се каже (не като оправдание), 
че всеки който работи 
Но, все пък най-вече

ланския и политическия живот“ да 
и греши, минат към централна оценка на 

греши този, обществените събития и решава-
отно-

който нищо не работи.
И в днешната тежка обстанов

ка трябва да засилим
нето — за възпроизводството, за
излишека от труда, за кредитно-мо 

^доверието нетната политика, за условията на 
в нашата система и работниците, създаване на дохода, за развойна- 
като носител на правата и отговор та стратегия и тактика. В тази 
ностите в стопанисването с ооще- класова борба, в която се реали- 
ствейите средства и да изтъкнем зира самоуправлението 
предимствата на тази система при тите могат единствено да бъдат 
разрешаването на развойните и на страната на работниците. На- 
другите проблеми. Без тази систе- шата работническа революция ра
ма всички бихме били в много по- зрешава противоречията на съвре

свят, както те изникват 
на в нашето общество, надделяват 

разделение на фи-
безперспективността зически и интелектуален труд, из- 

политическата дига работническата класа на рав-
интелекту-

татите на чуждия труд.
Второ, подчертан е интересът

синдика-

лошо положение, тъй както наши- менния 
те хора би били без визия 
собствения изход от сегашното по- историческото 
ложение. А сте ■те на своя текущ и минал труд 

всеки член, ООСТ, община, репуб записали, че 
лика и покрайнина;

— ооновен мотив и стимул на
работника към добра работа и ефе това е система, която в основите 

общества- си, за съжаление още не във вси 
ните средства; и чки области, въвежда работника

— предпоставка за солидарна в сферата на решаването за дохо- 
помощ, която е разбираема, чест- да, за принадения труд. Това е си
на и социалистическа, 
оказва за развитие силите на тру- — която системата на политиче 
да и знанието, на онези, които без ската власт произвежда от про- 
собствена вина са западнали- във изводствените отношения; 
възпраизводствени трудности и на — която с помощта на делегат-

конто са наследили беда и ската система свързва труда и по- 
§*■ литиката;

— която интересите на сдруже 
че съществува доверие в борбата ния труд пряко довежда на вейч- 
на синдиката срещу социализаци- ки места, където се решава, 
ята н Лоследиците от лошата ра- Уверени сме, че Деветият кон- 
бота от лошите делови 'и развой- грес на СЮК, заради делегатите 
ни решения за да всички субекти на нашата наймасов. работниче- 

труд и сдружени- ска организация, както това нап 
об- равн и Дванадесетият конгрес на 

СЮК, високо ще развее 
на неотчуждимите права на наши
те трудови хора. Работниците Ще 
защищават това знаме от носите
лите на етатизма и бюрократиз- 

груповщината и всички видо
ве елитизъм. Отбраната на систе 

класов въпрос за работни- 
Единствената алтернатива 

на самоуправлението е реставра
цията на наемните 
това е онова, с
ботническа класа цдма никога да , 
се съгласи.

е предвестник на
криза. Конституционните устои са нището на колективен

алец — управител, разрешава ан- 
града и се- 
положително

ни здрави, обаче върху тях има 
останали много останки от рухна- тагонизма между

сграда, лото, преодолява и ктивно стопанисване стините на предходната
Наш дълг нашата самоуправи- разрешава класовия 
телна сграда колкото е възможно въпрос, защото самоуправлението 
по-бързо да освободим от тези на- разкрива нови измерения на сво- 
олойки за да бодат. ™ „реса^™

на ооновчите недоразу- 
свят, за

национален

котато се стема:
ласт . нашето
ческо развитие, да не замъгляват решаване 
перспективата и отвилчат общест- менил на съвременния 
вото в нови конфликти и кризи, преодоляване на пР°^®°Реч™™ 
Нашата (Ьормула е- Развитите ма- между развитите и изостанали 
твтуиални сили”13 на обществото, области. Нашата революция 

'плюс самоуправителната инициа- моуправление^ емдадоха^ ^ ^ 
тива на работниците — е равно придооив^ да се ,нам'ери сра
социализъм. ь к/

онези,
безперспективност.

В Съюза на комунистите оба- -
и са-

свста, защото се основа-внение ввърху труда, върху взаимните

с<|>ери на човешкия живот 
нашият социализъм

ва
на сдружения
ят труд като цяло управляват с

собственост като със знаметощсствеиата 
собствен динар. Солидарността на 
работниците ©е представлява въз- 

чужда

всички
и решаване, 
придобива хуманно,

най-широки демократични 
човешко властува-

СК не изда ли-човешкоВ нашата система 
ва директиви 
синдикати. Те в рамките 
та програмна стратегия 
педелят насоките и методите на 
своята политическа акция. Положе 
Н^го на работническата класа 
и рализирането на нейната полити
ка и - 
мата на 
управление 
ственост
която синдикатите

"° Петнения труд, за ™гр^ на СЮС и които са твърде
нето на ония, които още решава Г но ||якак Се губят в мно- 

ччжяия труд- Синдикатите -кестшото резолюции думи и из
смеят'дасс борят за прагматично ^ството акц0НТИ „ сегашно
ветствушГшо 'Газпредш.ение^ над “"Д? ГеТа™ “
нГнромс^ТГч^тжтто .шаамо-, ^^'Гчн^Гишвреси ш работшгче Р«“ащМТС

гягПй-гггггг вяе- — -
общественото "от № Г гфавидно Р^вковад^е « “"'Р^Гзадача е трудна, зшцо-
Работниците се боРяг„,^,™ ст0- честен труд, понеже гова с един , 
периферията на обществения, сто

работническите 
на наша- 
сами оп-

можност за живеене нана цс и
измерения •на сметка.

Трето, в резолюцията сте запи- 
работниците проявяват 

съвестно уравлява-
собственост, Ш»те.

ма,
ле- сал и, че мата еинтерес към

САМОУП обществената
с» по.™

ЛЕМИ ТРУДНОСТИТЕ

не с
понеже по този начин:

— пазят сродствата за производ 
основа на властта

отношения, а 
което нашата ра-власт в систе- 

само- 
соб-

икономическа
социалистическото

и обществената
ство, които са

и па самоуправлението;им средствата за 
лични доходи, за акумулация, за 
откриване на

с помощта па 
автономно на- 

— към ин-в наето- публиканските 
за райиниските 

дикатите, 
то и в

увеличаватСега е момент да си спомним 
основни акценти от ре- 

конгреси
конференции на син 

са намерили мяс-

е основата Работникът не може да се заб- 
иови работни места; луждава с тезата, че самоуправле- 

г . създават условия за добро нието е виновно за сегашното по- 
съвместно стопанисване в система ложение, понеже добре му е из- 
та на взаимните права и отговор- цветно кои, кога и къл е решавал ,а на взанмш за принадения труд и за новите

— домакински създават основи инвестиции. Топ знае, че най-мно- 
за сдружаване и свързване с цел го трудности има там, където има 
да се създава доход и да се осу- най-малко самоуправление. Работ
етппа затварянето и автарюията ва ,нпцмте не търсят ____

тъзпронзводствени клет- цд съществуващите трудности 1 
■ Р съединението на своята технокра-

политическата бюрокрация, 
и кризисните обста-

за няколко И гюк-

на

за разрешаването
по отделни

ки; като алтернатива на съ- ция с
обществени системи Т0 знаят, че 

много работинчее*



А Комунист
че той СТ| 

МНОЗИНСТВО °т
спят', макарза съд- перагшитпя 

той ст.я-чки, Той иска да раншна 
бита на цялостта, понеже 

Опели,
огромно

кшгго световното население. И нашите 
,на сижом- партньори предприемат ЗДИТПИ 

мероприятия ва уреждане на въ- 
обстановка,

п П1 яма->

~РИ»ГТР0^ « тро|||ната
ЗГ“и да " ~-я Г^ВайкГп™ е^тта »т и още-

на взаимните отношения в способности, отвлича* вн пнпст 0 „„-трудно и ватова, защо-
общественото възпроизводство. Сле къМ второстепенни - япле1Ш ' То ние досега не успяхме да об-
даватетно, те са във функция на 1ГГо днес основателно обезпокоя о на „ашнте хора цялата те-,
укрепването на самоуправлението, 8ат широката общественост. Кога- р |иа||Мна свързаност на на-
а неВъв функция на заместването и т0 работникът се намери Iми стоящит е трудности, въпреки че те 
и пзтоъскването му на маршале желние да решава за целокупни чувствуват последиците им,
на обществените процеси. Работ- „роцес, за съвкупния яохоя т ||зд))Яцат чрс;, увеличение
ниците шг. вярват на онези, кои- щв решава дали трябва да се ку- незаетите, застои в ироиз-
то говорят, че самоуправлението „уват малки или големи кола и ' недостиг "а енергия и
е система за идеални обществе- кой ше се вози е тях, кол- 'стоки. Всс още преобяа-
«ц условия, на тях е известно че к0 . отделяме за представите- • мнението, ’че това са кратко 
не съществуват идеални условия и ЛНц разходи, реклами, игри, п.р- ' ЯШ1СМИЯ, че мероприятията
че социалистическото строителст- жества. Дори тогава, когато ра- • ,|КОНОНМческата стабилизация 
во е тежък и болезнен процес в ботниците почуетвуват до коя се ; ко щс мине бързо, та-
борбата на новото срещу старото. пс„ техният динар, собственият им • ^ то|1а мак щС живеем
Работниците знаят, че още от вре- ж„Ват и перспектива са свързани 4 ' д „ те изразходваме
■мето на Марксовня Комунпстичес- с напредъка на техната фабрика н ‘ рия |1ач1Ш.

манифест са съществували си- и техната общност, и на общсст
ли, които са заплашвали работ- вото като Пяло, те много повече
ниците със същите лозунги, не ще държат сметка за какин пред 
вярвайки в силите и способности- назначения се разпределя доходът
те на пролетариата. И не само то- ще позволяват и забраняват израз па и съвсем откровена оценка 
ва! Нашата работническа класа ходването му, както в собствена- стопанското положение в иашлуа 
мина през собствена школа на та сн организация не сдружения страна, не да тъжим заедно, 
самоуправителна практика,- дъл- труд, така и в делегатските скуп- да задължим всеки работник, вея 
га три десетилетия, и спечели мно щипи, на всички равнища, където ка ООС Г, местна
го' опити и знания. Затова и не днес Се решава за неговия доход, тел на
приема онези нападки срещУ сис- предназначен за лично,, обществе- краннима и република да

е но, съвместно, бюджетно и инвес- вят за себе си програма г
Работниците тиционно потребление- - ствоно стабилизационно поведе

ние- с решителен похват трябва 
всички сфери на по- 

бюджети и

дава тази погача.
което 

нашето из 
. Положе

си

ки нашите Синдика- 
с най-достоверната и 

точ-
Конгресът на

ти в момента 
пай компетентната трибуна за

но

и самоуправи- 
общност, всяка община, по- 

изгот-
на соб-темата, които са замаскирани 

„научни” аргументи, 
защищават своята система на со

циалистическо самоуправление,
всички

СТАБИЛИЗАЦИЯТА НЕ Е „БУРЯ”, да засечем 
КОЯТО ЩЕ МИНЕ БЪРЗО треблението, всичкиинвестиции. Тряова да йо

на всекиго
макар че са им известни 
негови недостатъци и противоре
чия. В края на краищата, никой , ~ вишим дисциплината
освен тях не плати сметка за това. Намираме се в твърде ССР'103‘ поотделно и на всички заедно, да
Известно им е и това, че рестав- но икономическо положение. Мно работим добре, да спестяваме ма-
рацията ва централистичното дър- зина сравняват сегашното положе КСНмално и да се отказваме
жавно-собственическо отношение ние с миналите кризи, например с разлиЧни тържествени манифеста- Не жертвувайки нито .едно на-
в наЩата многонационална общ- кризата след 1948 година или с чествувания, магеломански ше основно определение, не тряю-
ност ще предизвика нови непре- периода на стопанската реформа планове и ненужна обществена ре- Ва да позволим никому, атнък. ща
мостами пропасти, а същевремен- през шестдесетте години. Това сра жия ни принудява с натисци и изнуд-
но няма да е в състояние да раз- внение не е най-сполучливо. От Нне нмаме. голяма историчес- вания, които стават все по-изрази- 
реши материалните и останалите една страна, обстановката е по- ка охговорност. Жизнеспособност- телНи, да клечим пред него. Ние
противоречия, в обществото. За- благоприятна. Материалните осно- та на системата на социалистичес
това днес нашите работници тър- ви на нашия сдружен труд днес кото самоуправление трябва да
сят основните самоуправителни от през осемдесетте години, са мно- потвърждаваме, като се опираме
ношения да се уважават и осъще- го по-богати, по-развцти и по-съв- иа ндуцнц и теоретични познания,
ствяват от всички, които креират ременни. С новата Конституция и и в разрешаването на сегашните
икономическата и развойната по- Закона за сдружения труд офор- сложш[ стопански проблеми и
литика във всички области на михме цялостна система на социа- обезпечаването на непрекъснато и
общественото възпроизводство. За листическото самоуправление ка- стабилно обществено-икономичес- кнте и народните маси, като

творчески политически т° крепка основа за ..изграждане ко развитие, и в развитието на ма- откриВаме реална перспектива за
на нашето общество матерна на нови отношения на всички рав термалните производителни сили по.добър живот и нови простори

области на на обществото. Идеята за самоуп- за работническа демокрация. .
Социалистическият съюз, Съю-

на, положението е по-тежко, може ществуващите обществени системи зът на комунистите и СиндИкати-
од нГн^ето строителство^Проб- 3646 Е ПрИ5та °Т МН°Г° Работничес- те като направляващи сили на обВ „ а нашето строителство. Мроб к„ „ освободителни движения на- щесТвото осъзнаха, че наша зада-

В днешните изострени условия лемите във връзка с вътрешната и
става дума за революционни про- външната платежоспособност се.
мени. Като общество, верно на ин изостриха до критичната точка
тересите на работническата кла- отъняха валутните запаси, стабили то сред нас вече не са
са, ние сме в състояние да осъ- зацията осъществяваме в условия Кардел, не може вече да се надя-
ществим тези промени. Сега се ва световна криза, когато
късае за това работникът да вземе сите на финансовите кредити се прехвърлям отговорността на тях.
в собствените си ръце цялата по- обръщат от развиващите се страни Принудени сме, имайки крепка опо
гача: >не иска вече да се разправя към големите и богатите, към трай
за по-голямо или по-малко парче снационалните компании, които не

всички

цията на социалистическото само 
от управление-

ЦК на СЮК сме дълбоко увере
ни, че можем с гордо повдигната 

да преодолеем тази тежка и 
обстановка. Както научих

в

глава
сложна
ме от другаря Тито, ще 
понеже крепко се опираме на соб 
отвените си сили, на работничес -

успеем,
в

им
всички
сили
лът с елаборатите на Комисията нища и във всички

обществения живот. От друга страпо стабилизация представлява ос
новна насока с много отговори на

равление като алтернатива на съ-

дилемите.

шир по света. ча не е само прагматично прие
мане на административни мерки 
за смекчаване на изострените сто 
пански, социални, платежоспособ- 
ностни и други трудности, но да 
използуваме тази обстановка пре
ди всичко за нови завоевания в 
качественото стопанисване и ук
репването на самоуправителцрто 
производствено отношение. Това 
ни задължава да бъдем единни в 
оценката, че насоките към изхо
да са:

Нашата задача е трудна, защо- 
Тито и

проце- ваме на техен съвет, не може да

ра в техното дело, сами да се ор
ганизираме добре и да изнамира- 

от тази погача или дори за трохи- проявяват усет към бедствията иа ' ме най-добри решения за афирма-

тър Караянов (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Андраш Мадарас изпълняващ 
Длъжността (САП Войводица), Мирко Мнхале- 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Матия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор ка изданието за ЮНА).

Комунист , — първо: по-натагьщно разви
тие и укрепване на социалистичес
кото самоуправление и на права
та и отговорността на работници
те като негов основен субект;’ С указа на Президента на републиката от 

21 декември 1964 година ,.Комунист" е отличен 
е Орден народно освобождение, а с Указа от — второ: осъществяване поли

тиката на стопанска стабилизация, 
която "не е лишаване', но дългосро 
чен и коренен прелом в развитие- " 
то на качественото производство 
при пълно уважаване на икономи
ческите закономерности: и

—■ трето: далеч по-голямо, по- 
ефективно и по-добро, в рамките 
на цяла Югославия, организира
но и .равноправно включване в. ме
ждународното разделение на тру
да, което, резултатите на .. нашия 
ТРУД ще измерва с критериите на 
световни^ пазар и световното сто
панство.

Адреси на редакцията на всички изда-
*• декември 1974 година с Орден братство и НИж на „Комунист”: Площад Маркс и Енгелс 
единство със златен венец. 11, телефонна централа 335-069, Белград.

Директор н главен и отговорен редак- Редакцията на изданията за СР Сърбия: Нови 
издания в, „Комунист : Велко Булевард ^ 62? 793
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Издава Издателска трудова организацияУрежда Единна редакционна колегия:
Директор и главен и отговорен редактор Вел 
но Миладине вич, заместник главен и отговорен 
редактор Джуро Джурашкович, главни и отго 
ворин редактори на изданията и републиките 
■ покрайнините: Дубравко Цурач (СР Босна 
и Херцсговнив) д-р Живорад Джорджевич (СР 
Сърбин), Раджеи Хайрулаху (САП Косово), Пе
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Разговори край Ерма

Тодоровнте
примерно 15-годишно- 

службуване © — Първото, което ми ми 
нава през ума, котато сут 
рин в пощата напълна тор 
оичката, е желанието на 
подателите, пратките им да 
се занесат

йчков01ца' георгиГсто
ичков спечели уваже
ние сред клиентите от Бо 
силеград, Райчиловци, Гло 
жие и Паралово. Редов
но и бързо раздаване на 
пратките — ТОВа е

Днес река Ерма и с. Държана са 
съюзници. А само до преди 'няколко го
дини тя представляваше постоянна 
нает за малкото селце, накацало 
сния й бряг. Щом Ерма 
щом започваше
ните _и нивята, държинчани се спотай
ваха по домовете си и гледаха каква ли 
злина ще им донесе водната стихия. На 
няколко пъти насмалко не взела 
вешки животи...

— Турихме край на тази вековна 
борба. Ние излязохме като „победите
ли" —ни заразказва Тодор Тодоров, сега НЕЗАБРАВИМИ ДНИ 
пенсионер, председател на местната об
щност в с. Държина, участник в Наро- 
до освободители ата борба и изграждане
то на страната. Договорихме се да 
съберех 2.000 динара. Отзоваха се добре 
и държици, които днес не живеят в се
лото. За тази сума набавихме шасита 
от МИН в Ниш, а сетне „Прогрес" от 
Пирот построи моста. Хубаво отпразну
вахме тази дата — споделя Т. Тодо
ров. — Искам да изтъкна, че и Общи
нската скупщина в Пирот ни помогна - 
много, като съдействува да се намерят 
още 800 000 динара. И изобщо — нав
сякъде бяхме посрещнати от разбира
телство и съдействие ...

И така днес държинчани гордо-гор 
до минават по хубавия бетонен мост, 
на р. Ерма, който ги свързва с шосето 
Суково — Ракита.

Тодор
Тодоровопаснавреме. За- 

от писмата са 
войници до 

приятелите

по де- 
надойдеше;

гради- ~
ЗДОТО много 
изпратили 
родителите и 
си, на свои близки 
студенти и ученици, 
щи се в много 
страната, в торбичката

да „завладява
говата „формула" за ува
жаван пощенски раздавач.

Стоичков получава 
Щенската торбичка 
пръв път през 1967 
и оттогава тя е 
верен

бовете и поставихме шаситата .. 
идната година и комчани няма да оста
вят колата ои оттатък реката, а ще си 
отиват у дома, както казваме... Вяр
ваме, че /ще спечелят и тази трудова 
победа.

пишат
уча-ПО-* градове в и чо-за

Сагодина 
неговият 

другар, неговата 
връзка с хората. 'Предва
рително отлично овладява 
този занаят в казармата. 
1ам добре осъзнава зна
чението на навременното 

на пратката 
и отговорността в тази об 
■ществена ' работа, 
изпълнителен и строг към 
себе си. Тези качества и 

„внася" и в изпъл 
няването на трудовите за 
дачи на работното си мя
сто. Първото му трудово 
задължение в пощата е да 
раздава пощенски прат
ки, изпратени до жители
те _^а селата Гложйе и 
Паралово. Първите маха
ли на село Гложйе са от* 
далечеии от Босилеград 3 
до 4 километра, но до най- 
отдалечените трябва да

За Тодор Тодоров може да се кан 
же, че над 37 години води непрекъсна
та борба. В хубавата му4 и модерно об
заведена къща, също изградена с непо
силен труд и борба, на отделно място се 
пазят многото отличия и признания. 
Удостоен е с Орден за храброст, Орден 
на труда със сребърен венец. Медал на
родни заслуги и много други.

— В Народоосвободителната борба 
влязох, както и мнозина други нашен
ци, през септември 1944 година 
ва Тодоров. Бях в състава на 37 диви
зия към 4 бригада. След като участву
вахме в освобождението на Сараево 
получихме задача да очистваме тере
на от четници и други домашни преда
тели. Някъде между Валеьво и Ужице 
през една нощ с взвода попаднах на 
четническа засада. Там бях тежко ра
нен в лявата ръка и левия хълбок... — 
спомня си за тези трудни дни Тодо
ров. После се завърнах в родния край.

— Веднага след освобождението ка
то обществено-политически деец рабо
тех върху селскостопански въпроси, та
ка че няма село в бивша Димитровград 
ска околия, в което да не съм бил. 
Сетне се настаних на работа като па
зач в ООСТ „НИШАВСКА ДОЛИ
НА", а от няколко години излязох 
в пенсия. Ето, сега участтувам . до 
колкото ми позволяват силите, в кому
нално-битовото изграждане на нашето 
село — казва Тодоров.

предаване

става

опити

каз-

Георги Стоичков

печалбарските писма и 
чекозаписи на нашенци, из 
пратени до съпругите и де 
цата, наред с тях са и пи 
смата, които са изпратили 
деца от различни места до 
малките си приятели в те 
зи села. А всички тези пи 
сма се очакват с голямо 
нетърпение — казва Стоич 
ков.

Седем години примерни
ят пощенски служащ вър
ви, повече пеша отколко- 
то с превозно средство, л 
до най-отдалечните къщи в 
тези две села. Рядко му се 
е случвало да пристигне 
само до първите къщи, учи 
лището или магазина и от
там писмата да изпрати по 
ученици или съседи-

Така заслужава и по-до
бро работно място. От 
преди осем години разда 
ва пратки в една част от 
Босилеград и в село Райчи
ловци. И тук 
задачите 
свикнал —- редовно и бър
зо. С други думи: 
както му налага службата.

Манол ЯНЕВ

МОСТЪТ ПРИ КОМЙЕ — ПРЕЗ 
ПРОЛЕТТА

ое изминат и над десет ки 
лометра. От Босилеград до На Тодор Тодоров, като председател 

на местната общност се паднало -да ор 
ганизира изграждането и на мост 
Ерма при махала Комйе, където има 6Георги Стоичков е 

деен и в обществено- 
политическия живот. 
Понастоящем е член 
на Съвета на местна 
та общност в Босиле
град,
така допринася за ус 
пешното разрешава
не на комунално-бито 
вите проблеми и дру
ги въпроси от ежедне 
вието.

КЪЩИ.
— И този мост трябваше да бъде 

вече завършен, обаче нямаме достатъч- 
Комчани ое отзоваха, по- 

от Държина и махала 
Комйе, където има 6 къщи.

— И този мост трябваше да бъде 
вече завършен, обаче нямаме достатъч 

Комчани се отзоваха, по
махала

но средства, 
магаме и ние

където също

но средства.
магаме и ние от Държина и 
„Ръжена шума", но мостът ще струва 
много повече, от колкото са силите ни.

ИМА НАДЕЖДИ ЗА ТУРИЗМА?

Като гледаме от къщата на Тодор 
Тодоров хубавата железобетонена снага 
на моста през Ерма и шосето от Суко
во към Власи 
и разговор за днешния поминък на дър

— Още 40—50 х. дин. недостигат, но 
аз се надявам, че и тези средства ще 
обезпечим — казва Тодоров. Бих искал неволно повеждамеПаралово трябва да се пъ- 

час и половина, раз- 
Но далеч- 
„личбите" 

зимата или проливни
ят»- .

да изтъкна, че в акцията по изгражда
нето на моста голяма активност в Ком
йе проявяха Гюро Здравков, Гота Ми- 

който внесе 7 000' Митко Тсщоров

ту в а 
бира се пеша. 
нината, както и

жмнчани и селския туризъм.
— Считам, че след като се завър- 

Ракита и след завръшва-
излълнява

така, както е ши шосето до 
пето на хотела в Звонска баня — и 
за Държина се откриват хубави възмож 
пости за селския туризъм. Да речем 
да се занимаваме много сериозно със 
селския туризъм. Да речем да се зани
маваме много сериозно със селско сто
панство, нямаме налични възможности, 
пък и хората тук са предимно на' пре
клонна възраст. Само един човек в се
лото е-към 50 години, и е известен тю
тюнопроизводител. Останалите отглеж
дат по няколко глави едър и дребен до
битък и се занимават с овощарство. Ло
зарството оставихме, защото търси мно 
го работна сила. На мястото на няко
гашните лозя изникнаха вече към 20 
вили, които ои застроиха тук хора от 
Пирот и Димитровград. На държинчани 
ме им са нужни. Всеки си стяга своя
та къща — разказва Тодоров.

А котато един ден тук се създадат 
условия за по-оживен туризъм — и за 
Държина ще с още по-добре. А дотога
ва — остава да се готвим ...

тов,
кой/го виесе 5 000 динара и др. До про
летта, когато времето се пооправи, вяр
вам, че -ще 
средства. Инак засега построихме стъл

през
те пролетни и есенни 
ждове не спират пътя на 
начинающия пощенски раз

така
обезпечим и достатъчно

давач.

ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕ*САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ
КУЛТУРА, ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, ОС 

ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕТСКА ЗАШИТА
СИТЕ ПО 
НОВНО

Т и Т Я тЧ Е С
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НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА И ГРАЖДАНИ В 
СУРДУЛИШКА ОБШИНА И ЦЯЛА1А СГРА

ппжРЛАНИЕ ЗА ДЪРЗНОВЕНИ ДЕЛА В ТЕЗИ 
‘ ™*чки ^»н.«и ОИ»™ я» СОЦИАЛНО 
ТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

Щастлив ден зп държинци: преместена 
с р. Ерма... Матвя АНДОНОВ
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С ПЪРВИЯ СНЕГОВАЛЕЖ В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНАзамая?”

ССМ В СЪРБИЯ Висок пан без рейс
Димитровградска общи 

за състоянието наСТАШИЗАЦША
- трудови
СЪСТЕЗАНИЕ НА 

МЛАДИТЕ

• С първия снеговалеж в
на лице излезе въпроса

в общината.на,, отново 
регионалните
Общата дължина т чсц 

чкм пътища н Димитров- 
градска община възлиза 
па 204 километра. От/това 
107 километра са локални 
и некателоризирани пъти- 

километра 
съвременна асфалт- 

Това е учас-

шосета
Що сече стеснява пътя-

до двата кяломет- 
Изатов-отпася

ра от Славния до 
ци, преди две године

подготвено за асфалти 
спря. Трасето

бе
ше
райе, 'по се 
пак вече с в лошо състоя
ние. Не с по-добро ни тра 

Изатовци до Въл
ща. Само И
имат сето от 

копия. Тук основно е да 
въпроса на под-

на настилка, 
пикът от международното 

Ниш—югославско- се реши 
почвените води, които по
стоянно причиняват

водят до бързото му 
По-нататък от

шосе
българска граница, нами
раща сс на 
на общината. Регионални 
пътища в Димитровградс
ка община има в дължина 
от 86 километра. От това 
20,5 км е още напълно не- 
прокараио трасе. Пробле
мът излиза на лице всяка 
година с първия сняг зато 
ва защото веднага спира

вре-пъзмюж-отмрмва големи 
пости за най-резултатна ак 
тигвност на заетата младеж 
в икономическата стаби
лизация.

териториятаДРАГИЦА ЗАРКОВА, икономически тех
ник в „Свобода” и секретар на ОК на ССМ ще 
присъствува на Десетия конгрес на ССМ в Сър
бия, който ще се състои в началото на декем
ври, като делегат на младежта от Димитров
градска община. Тези дни я помолихме да спо
дели по някои актуални въпроси във връзка е 
положението и дейността на .младежта.

ди и
разваляне- 
Вълковия до Моинци, път
ят с непроходим защото 
още не е прокаран напъл
но. На тази част самоуп- 
рапителната общност на 
интересите за локални и 
некатегоризирани пътища 
в Димитровград е завър
шила основните земни ра
боти, възлизащи на стой
ност 1 540 000 динара. Но

Заемането на младите 
работници и специалисти 
щс заеме едно от цеитра 
дните места в контроли
те разисквания. Какво с 
становището ви по тоя въ
прос?

движението за някои ра
йони в общината. Районът 
на Висок, в зависимост ат 

— Продуктивно заемане височината на снежната 
в непосредственото произ покривка (а тя през Вид- за да се завърши пътя да 
водство — това трябва да лич никога не е малка), е. бъде проходим макър и 

Младите н стабшшзаци- оъДе основна насока в ра кажи — речи, почти цяла при затруднени условия, 
ята? зрешаването на този жиз зим“ откъснат от Ди.мит- необходими са най-малко

— И сред Димитровград ненотрептящ въпрос. От ровград. С големи усилия 01,<е 3 яттнара.
ската младеж все повече Пътя към целта трябва се поддържа връзката Взимайки предвид вой 
укрепва схващането, че незабавно да се премахват пРез Пирот, но и тя често чки посочени факти, мо- 
нконо.тшческата стабили- пеправилностите при прие- прекъсва. Причината е съ- же да се каже, че регио- 
зация е първостепенна за- мането па стажанти, нес- щата лошите пътища. налните шосета в Димит-
дача и за младите. На то пазването на обществения Регионалният път Слави-, ровградска оощина, са- 
зи план нан-добри резул- договор. От друга ст.рана ня — Изатовци — Долни ма частично са проходими, 
тати отбелязват младите младежката организация Криводол — Вълковия — Засега се ползва старото 
работници в „Свобода”. По трябва да се бори срещу Смиловци — Димитров- шосе, локалния път Сми 
техен почин в гази органи избирането на работа, към град, на територията на ловци —• Брайковци. Ка
зания ояха съоощееи яв- което стремят някои мла- Димитровградска община кво значи това, достатъч
но имената на работници- ди хора. ' има 37 километра дължи но е ако кажем, че до Пи-
те, които не изпълняват на и е в много лошо със- рот има 24 километра, а
нормите си и не ползуват Кой друг въпрос, спо- тояпие. С асфалтова нас- от Пирот до Изатовци
рационално работно време, ред вас, трябва да се на- тилка са само 16 киломе- около 37. Но и там има за 
В „Свобода” най-пълно- мери в центъра на конгре тра, от Моинци до Димит- труднения и височани че- 
ценно се провежда акци- еннте разисквания? ровград. Обаче и тази на- сто са принудени да оти-
ята „Млад работник — стилка е сложена върху ват пеш до Височка Ръ-
самоуправител и чрез то- Титовата идея за ко- Стария път от камък и ча жана за да се качат на
ва трудово състезание, чи лективна работа. В мла- къл без предварителни пс рейс за Пирот,
иго резултати се оценяват дежката организация, но дготовки, така че има до- Иначе според Закона за

П0 не само в нея’ колектив“ ста дупки, нарочно на уча пътища, за това регионал-
стта на тогга™ Врлтелн°' ната работа не е заживяла стъка от Смиловци до Ди но шосе би трябвало да;

У; и Фективнс така както трябва ютаос- митровград. Освен това се грижи регионалната са 
производството. но както ни движението затруднява и моуправителна общност

Ако МИ се удаде възмож- т _ ^ недостатъчната широчина на интересите от Ниш. От -
ност да взема дума на другаРят ито изтъкна и непочистената гора <А състоянието на тези пъти-

корато пи има. Конгреса бих говорила Тъ накрая Драгица Заркова. двете страни на шосето, ща ясно личи как тя се
недостатъчно е влиянието кмо за тази акция, която А. Ташков йоза" ТовТоще* нГе ''СТаРае” ТеЗИ ТТ*

' премалелите му вратни жили за- куче и вълк, корато се срещнат — Отляво надясно!
почнаха да го болят. внезапно. Войниците се прицелиха На

Офицерът започна да подреж- Осъдените стояха на самата иви един пушката непрекъснато' се на
-десешГ^ч.шпГ: ™ ? Т Ца На ГР°ба' еДИН Д° ДРУ^ °бър' в"Ждаше — земята иТози п^^е
Дле им „аиовяпя П„р б П ната с Гърба към .5гмата- Дрипави ше усилия да я повдигне до опре
ните™ заповяда да заредят пуш- и измъчени, в дрехи, които техни делена височина. '

е' те мъчители бяха късали с няка — Огън! ' 1
кви твърди предмети, може би с Отекна залп. Върховете на пе- 
железни пръчки, жалки и безнаде вите се опушиха от червения ба-
ждни, едни гологлави, чорлави рутен дим. . _
други с такета или калпаци, те Трима осъдени паднаха и по- • 

потрепеса синът и пп напомияХа разкъртена ограда, коя влякоха със себе си четвъртия
вече не можеше да гледа глината' Т° Д3 РУХН6' К0ЙТ0 6еше ж™- Т°й се изправи-

Бащата стоеше навъсен и осле- нп ™ „ еше калпак от чер~ кат0 човек, който се е спънал. Из 
свирепия ден. Десетина пял, с последни сили, а лицето му от овет-!/ 3 СИНът хаскет глеждаше, че му е криво, дето не ;

осъдени на смърт,.между тях ба- издаваше човек, изтезаван и бит имаше плат' Бащата ™ Улучиха заедно
ща и син, вързани за ръце с тел. в'затвора. Като че ли не забеляз останиР“ тъмни мустаци' за' Бе™в синът.
На бащата беше свободна лявата ваше никого. . р а *ФаиЩата> а синът яв — Значи! — попита офицерът

Войниците се полвепихп ппе„ отск°р° бе започнал да се бръ — Не!
Мълчаливо един до друг, с наве- гроба. Със заредени щшки в ръ- ничкТ не^гавдиа^ ббШе РВДК3’ ТЪ 
дени глави, смазани, мрачни и не це, те чакаха заповед от команди- ИзтттХт -
бръснати. Делеше ги само една ра си за стрелба. Някои изглежда офицерътга^аВн°™пИШКИЯ СТр°Й
1олшТтаТОосСълениОВИРаШе МеЖДУ ха нетърпеливи, ав очите на дру- - За стрелба' У Синът видя три огромни цеви
колоната осъдени. ги се четеше досада, дори някаква После обясни „„ я как са опнали към гърдите му.— Щеш ли, — попита усташът жал. после обясни, че трябва да се _ Чакай' — пеир у

Г=-. = - у - ге
горд, но главата му трепереше, а Си^т^’погледна сЪс зла не- тов^! В ТоГ ”рЛу-

иавист в очите. Така се гледат заповедта му, той повтоои- брЗЛи |мите СИ' сякаш за него бе особе-
н Но важн0 -синът да остане жив.

Положението на младите 
в нашето общество зависи 
между другото и от вклю 
чеността на младежите и 
девойките в обществено-по 
литическата система и от 
влиянието им при приема
нето на най-важни реше
ния. В това отношения ка 
ква оценка може да се да
де за младежта в Димит
ровградска община?

им, следователно и влия
нието на младежката ор 
ганизадия, в работата па 
самоуправптелнитс орга
ни.

— На мнение съм, че в 
нашата община не са из 
ползувани докрай възмо 
жно.стите на социалиотиче 
ската самоуправителна си 
сема за активно включване 
на -младежта в решаване
то по всички обществени 
въпроси. Това' най-много 
се отнася до положениетб 
и дейността на младите в 
местните общности, пре
ди всичко в МО Димитров 
град, където съществуват 
и най-добри условия за 
живот и политическа де
йност — заяви Заркова.— 
В сдружения труд поло
жението е по-добро, 
броя на младите работни 
ди в самоуправителните

но
ста на

органи все още е недоста
тъчен. И

Младен ОЛЯЧА

синът у!

Затракаха затворите.
Синът погледна в ямата 

ромна, жълта, разкаляна — яоно 
тук ще бъдат погребани- 
всички убити.

„Тук”

ог-

заедно

Доведоха ги пред гроба в сум- 
рака на

с другарите му.

ръка, на сина дясната. Стояха рече синът.
— Зареди пушките! заповя

да офицерът. — За стрелба! — от- 
- сече той.

над глави-
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СТАБИЛИЗАЦИЯ В ДЕЛО

Дьрита нзтпаонаха нафта ПРИМЕРНИ СЕЛСКОСТО 
ПАНСКИ ПРОИЗВОЛИТЕ лиН»вн,

•Го т„ агж г“
стят значвделни валутни средства 
ят старите пропуски.
за отопле^™^ Д°М В БосилегРаД занапред 
то 1ГГ е ЯМа да се ползува нафта, защо- 
с^бена ^ Централното отопление е прлспо-
и в ИЪрВа- Подобн° е направено-и в основното училище „Георги Димигоов"
парн™^^1"3"3^ г^а когЙПГата в

е са загРяваше с помощта на 
течно гориво, за отоплението на тези два обек- 

са изразходвани 1,3 милиона динара. Според
отоплител^ проектосмегка, през настъпилия 
лГ^^ТепеН Сезон ще се изразходват 740 000 
динара. Ползата от заместването е очевидна 
въпреки че за целта бяха изразходвани 1,17 ми- 
лиона динара.

Течното
ва и в съвременното 
в Долна Любата. В

източ-

го-
П. Костовтози 'Начин се пе- 

и се поправ-
със съпругата 

си и част от стадото

в

ПРЕДРАГ КОСТОВ СЪС 

СТАДО ОТ 120 ОВЦЕгориво ще бъде заместено с
ученическо общежитие 

тази насока трудовият коле
ктив на основно училщце „Христо Ботев” 
е предприел конкретни крачки.

От примера на Културния дом 
те училища трябва да се ръководят и колекти
вите на „Слога”,

дър-

РЕДРАГ КОСТОВ от на стари динара. С тях е 
10ПЛИ дол в Оурдулишка купил 26 овце, а една част 
община е един от онези ще изразходва за реновира 
селскостопански произво- не на обора, 
дители, за които се казва, 
че знае как се работи. Ся- — Предимството от ко
да, взима молива и изчис- опериране е Налице, а пол 

Ако определена ра^ зата е двустранна: редовно 
бота му донася печалба, е снабдяването с възпро- 
захваща се за нея и я ра- изводствени материали, от 
боти сгьс сърце. Не обича пускане на кредити и из- 
половинчнатост в работата, купуване на селскостопанс 

ките излишъци, а за смет* 
ка на това част от селско-

вече
обществено- политическото 
поле. Делегат е в Общи<нс 
ката конференция на Соци 
алистическия съюз в Сур- 
дулица, бил е и делегат 
на Общинската скупщина, 
а е. и председател на мест
ната конференция на 

ССТН в Топли дол. Кос
тов е член на Съюза на 
югославските комунисти ве 
че 25 години.

— Ако правилно се раз
предели времето и ако чо 
век желае да работи — 
има време за всичко, спо 
деля Костов.

Инак Костов е напра
вил хубава двуетажна къ 
ща в центъра на Топли 
дол и щом влезете в двора 
му, личи грижлива стопан 
ска ръка: всичко е подре 
дена. Има и механизация: 
трактор и други прикачни 
машини. ,

и основни-

Здравния дом и Митницата 
в с. Рибарци, чшгго помещения се отопляват 

също с помощта на течно гориво. Безспорно е 
че готовността им за изпълняване на тази зада
ча ще бъде едно от мерилата за отношението им

лява.

към икономическата стабилизация.
М. Янев

Този 43-годишен плани
нец понастоящем има ста 
до от 120 овце. До мина
лата година е имал стадо 
ст сто овце. Тази дролет 
е купил още 20 и засега

СРЕДНОШКОЛСКИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 
„ЙОСИП БРОЗ ТИТО”

В -Димитровград
НА УЧЕНИЦИТЕ СИ И РОДИТЕЛИТЕ ИМ,

ТРУДЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА 
И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ

стопанската продукция -се 
реализира чрез „Власина— 
продукт”, посочва Костов.

Костов е опитал и с у го 
яване на пуйки. Опитал се 
с едно ято от 150 бройки, 

си. • но сметката показала, че 
Причина е: той работи по пуйките ще му донесат за 

губа. Затова е оставил са
мо пет—шест за себе си. 

а а останалите е продал. За- 
МУ сега овцете са му най-до- 

ходни. На „Власина-про- 
дукт” е предал 150 кило

не възнамерява повече да 
увеличава стадото

поддържане на каналите 
на Лисинския язовир, 
единствено съпругата 
помага в селскостопански
те работи.

От миналата година Пре 
драг е обединил труда . 
средства с „Власина-про- 
дукт” от Сурдулица. От 
програмата „Морава 1Г е 
взел кредити от 28 милио работа Костов е деен и на

Деня на Ренубпиката грама вълна по 180 дина
ра. Тази година ще преда
де още 500 килограма сре 
дно по 200 динара.

С много труд, но и с уме 
ние, Предраг Костов си е 
спечелил авторитет на до-1 
бър и работлив стопанин.

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ВСЕОБЩИ ЗА
ВОЕВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ДЕЛО

Освен със земеделска Ст. И.

поиска бащата да убие сина си поглед, изпълнен с презрение. А 
кокалест но старецът разпневпо от каза и синът вече не се опитваше да оп- трепереха. Трепереше цялото му 

заплю устата. Тогава изборът па- равдава постъпката си пред баща- тяло. 
диа на сина. „Щс ти подаря живо- та. Стори му се дори, че не му 
та" — рече офицерът.

И сега, когато питаше: „Зна
чи синът започна да мънка.

— Ти знаеш какво съм ти обе
щал! — рече офицерът. Говореше 
високо, и можеха да го чуят всич
ки осъдени освен тримата мрътви.

— Не мога! — простена синът 
и отрави към баща си поглед, ггь- зи 

безнадеждно отчаяние. Ба
щата стоеше твърд като 

Офицерът заповяда на 
ците да се прицелят.

— Чакай! — рече синът. „
— Какво чакай?
— Дай чук! — рече синът.
— Ако убиеш баща си с чук, 

щс ти подаря живота.
'— Дай чук! — повтори синът.

Въздържаше се да не викне.
Офицерът заповяда да му 

бодят ръката. Един войник доне
се чук.

Синът прехапа бледите си у>ст-

Нямаше много сили. Ръцете муДори като че се радваше на ста- 
Висок,

нежно и бледо лице.
налата промяна.
и огромен, с 
хубаво като момиче, с дълъг зе
лен шинел, който се спускаше до 
високите му обувки, и с тенекие
на буква „У" омазнената му шап
ка, офицерът изглеждаше неумо- 

като съдбата.
Нареди на 

нат затворите.
Те направиха и

Следейки движението на чука 
във въздуха, офицерът спря погле- 

ми, пиеше... да си върху стареца: той стоеше 
не- неподвижен и примирен със смърт 

та, като опитен човек, който от 
ра- живота шгщо псьдобро не е и очак 

вал. А когато чукът се повдигна 
Старецът остана сам. Очите му нагоре, към него погледнаха и. 

кой знае защо, се оросиха със съл старецът, и офицерът едновремен-
— една голяма и светла капка но — стрецът безпомощен, а офц-

се плъзна по скулите до горната церът с радост и блясък л очите, 
устна и изчезна тук в четината. И тогава всички занемяха от

— Дръж уука! — рече офице- изненада, защото синът се обърна 
рът на сина и се усимхна. Вина- към офицера гневен и обезмуял, с 
ги най-приятни му бяха тези ми- чука в ръцете.
геве, когато осъденият, обезгла- След първия Удар офицерът за 
вей, унизен и поразен, изгуби вси- миг.се задържа на краката си, но 
чко — и сили и душа. главата му клюмна и той изгуби

Синът взе чука. равновесие. Погледна сина с ужа-
_ С две ръце! — рече офи- сени' мрътви очи и се строполи на

цер.ьт, калния път, после започна да ри-
Войниците наблюдаваха цялата та с крака, браздейки земята.

Синът го удари още два пъти

е жал за стареца.
„Биеше майка 

Ще простят живота ... Заради 
1-о попаднаха в засада ...”

Офицерът го държеше за 
мото . .лим войниците да опус-

това. После им- 
заповяда да свалят пушките при 
нозе. Сякаш беше възбуден, думи
те мУ се спираха в гърлото. Синът 
го бе изненадал.

— Значи?
Офицерът му лоставяше 

- въпрос вече десет дни и «епрекъ- 
снагго получаваше аггов-ор ■ " авс.
С часове: „Значи. и с •
„Не"! Десет дан така. ''3"а и' 
и десет дни! „Не!", а преди мал
ко синът рече:

—ЧйКЗЙ!
Офицерът искаше от него да 

убие батпа си. Изглежда беше стра 
ст на офицера затворниците пре; 
негови очи да Убиват един ДРУГ 
а тг>й па ги наблюдава и да сс

с надмощие. Най-напред «а, бащата го

лен с
клетва
войни-

този

ОС130
явна досада. Само едингледка с

измежду тях, млад човек, изглеж после хвърли чука срещу група- 
даше стъписан, дори нещастен. т9 и рече с уморен глас:

— С две ръце — повтори офи- — Стреляйте!
Тогава бащата го погледна учу

дено и леко му се усмихна.
пи.

Като че разбра какво ще ста- 
проряза с мрачен

церът.
— Добре! — рече синът.

усимхва
СТРАНИЦА И
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В БАЗАТА, СРЕД ХОРАТА• ••

ция по подмяна па елек
трическата мрежа. В лек- 
трическият ток в Ракита 
е слабокачествеп паради 
износеност на електричес-

Друт иалежрш въпрос 
от районФУТБОЛПАК РАЗОЧАРОВАНИЕ

Рангел Стоянов, пенсио
нер в соло Ракита не е но- за 
навестен па населението 
в Дерекула. И ио-раио 
то работник—мгшьор, и
днес като пенсионер,

занимаваше с об 
ществепо-иолитическа дей 
ност. Понастоящем е дело 
гат в Съвета на сдруже
ния труд при Общинска
та скупщина в Бабушница 
и делегат, на Общинската 
конференция на Социалис
тическия съюз. Попитахме 
го как като делегат 
ществява връзка с базата.

— Това отговорна и сло 
жна задача. Старая се 

' пренасям ш«рио 
то на делегатската 
Ракита, като сетне обрат
но осведомявам своята де 
легация за съдбата на 
предложенията, конто тя 
дава.

— Кои в момента са 
най-актуалпите въпроси, 
които се повдигат в Рами

жителите 
Звопди е доизграждането 
на шосето Сукало — Ра- 

косто „спря" при се 
Власи. Наясно сме, че 

топа нещо нс може да ста 
не много бързо, поради 

необ-

ка
,ДСЕН БАЛКАНСКИ” — „РУДНА ГЛАВА” (РУ 
ДНА ГЛАВА) 1:1 (1:0) _________ ;________ .

кита, ката мрежа.
— Кои, забележки от-ак- ло

т1шно се1982 година. 
„Парк". Зрители

нравят най-често ракитча 
ни в последно време?

— Най-много в Ракита 
хората са недоволни 
разпределението на изкус
твени торове сега по вре 
ме на есенната 
Имаме случаи торове, и то 
в по-значителни 
тва, да взимат хора, 
занимаващи се със селско 

истинските

Димитровград, 21 ноември 
Игрището в Спортния център 
около 100 дути. Времето слънчево, но прохла 
дно. Теренът покрит със сняг. Голмайстори: 
Новица Алексов в 1 м. за „А. Балкански и 
Драголюб Катнч в 77 м. за „Рудна глава . Жъл- 
тд картони: Здравко Христов и Новица Алек
сов от „А. Балкански" и Днмитрие Жнжич и 
Звездан Гаврилович от гостуващия отбор. Чер- 
___ картон: Здравко Христов от „А. Балкански'. 
Съдия На срещата Воислав Маркович от Ниш.

,Х Балкански”: Кирил Ставров 6, Милеи- 
ко Видановнч 6, Драган Величков 6, Никола 
Найденов 6, Здравко Христов 6, Миша Басов 6, 
Зоран Тошев 5, Милован Тодоровнч 6, Синиша 
Иванов 6, Кръста Кръстев 6 (Драган Дончев —) 
и Новица Алексов 6.

големите средства,
от

сеитба.

количес
осъ- невен

стопанство, а 
производители да останат 
без тях. Това сигурно

,К1

мнение
база в зле ще се отрази върху 

следващата реколта. Вяр
вам, че този въпрос може 
лесно да се разреши сти
га да има малко повече 
отговорност и справедли
вост при разпределението 
на пристигналото количе
ство торове.

Искам да изнеса и след 
ното: ракитчани пред
лагат вместо пшеница за 
торове в замяна да дава
ме например картофи, ече 
мик или овес и други кул
тури, които по-добре вире
ят в нашия край, макар 
че знаем че това не .може

отбор.
цялата

В предпоследния . кръг 
на ееснната част на пър
венството футболистите нд игра 
„А. Балкански” не успяха футболисти 
да спечелят две точки на 
свой терен. За това им по
пречи твърде лошия те
рен и твърде добрата иг- гол. 
ра на гостуващия отбор. С 
други думи гостите с твър 
де пожертвователна игра 
успяха , заслужено да спе
челят една точка.

Домашните футболисти 
откриха резултата още в 
първа минута с гол на Но
вица Алексов, който 
успя да изпревари вратаря 
непосредствената близост

на гостуващия 
През течение на

димитровградските 
имаха терен' 

на инициатива, създаваха 
редица голови положения та? 
но ие успяха да постигнат

Рангел Стоянов
— Има ги повече. В мо 

мента е най-актуален въ
проса с откриването на 
телефонен пост. Ние сме 

успяха да изравнят резул отдалечени от центъра на 
тата след една контраатака общината Бабушница и 
чрез десното крило Катич ПрИ нужда е необходимо 
който покрай нерешителна да имаме един телефон- 
намеса на вратаря Став- това трябва да се направи 
ров, изпрати топката в

ОТ мрежата на домакините. сега' когат°- се монтира
нова телефонна централа провеждате?

ходими за гази цел и за
туй сме дали предложение 
докато се построи шосето 
да се въведе минибус от 
Звонци до Ракита, като по 
този начин се улеснят жи
телите на Ракита и Бучи

Гостуващите футболисти

дел...
— Коя друга акция лесно да стане 

Рангел Стоянов.
изтъква:

— Раздвижили сме ак-Д. Ставров в с. Звонци. М. А.

ЛОВ И РИБОЛОВ

ВЛЕЧЕНИЕТО Ш НАУКАТА НАДДЕЛЯВсе по-малко зайци Тодоров е роден през 
1943 година в босилеград- 
ското село Горна Ръжана. 
Основно училище е завър
шил в Горна Лисина, а 
средно икономическо ‘учи
лище в Босилеград, а след 
това правен факултет в 
Скопие.

— След основно образо
вание паузирах две години 
не но свое желание. Баща 
ми считаше, че все 
едно от от петте деца де
ца трябва да 
село, за да 
кия имот. Според него то
ва трябваше да бъда 
Но влечението 
уката надделя, затова 
ших да продължа образо
ванието си.

насока. Това са главно де
ла за обида и засягане на 
чест, както и леки телес
ни повреди- За съжалениеСурдулишките ловни те- на десетици сърни и заи^ 

на ци. Развитието на пътната 
мрежа и живите съобще
ния също оказват влияние 
за намаляване броя на ди 

„Слободан Пенезич — Кър веча, а голямо чисДо зай- 
цун", което има над 
членове и е едно от най- 
големите в Южна Сърбия-

често след престояване на 
те^и дела 2—3 месеца, в 
пам ирителните

рени. се просториат 
площ от над 63 хиляди хек 
тара. Тях ги стопанисва 
ловджийското дружество

съвети от-
■ ново тези дела се завръ

щат в съда, за да ги ре
шим. Може би товаци, фазани и техните мла- -400 е из
раз и на по-голямо дове- 

ОТКОЛКОТО В: 
съвети. В:

ди страдат по време на 
жетва и коситба. рие в съда, 

помирителнитепак
Понастоящем, са пред

приети всички мерки да 
се заловят бракониерите и 

ловци
веч: разнообразни гори, па , срещу тях ще бъдат нало

жени най-строги наказател 
ни мерки.

Инак конфигурацията на 
сурдулишките ловни тере
ни са идеални за репродук 
ция на много видове ди- , несъзнателните

тази насока ценна 
могат да окажат 
ствен о-политическите 
ганнзации, за да се уреж
дат изникващите спорове 
на място.

помощ
обще-остане на 

гледа бащи-Милча Тодоров ор-и
аз.Петосептемврийското при 

знание, с което Общин
ската скупщина в Сурду- 
лица тази година награди 
Милча Тодоров, съдия в 
общинския съд, беше по
вод да се срещнем с този 
нашенец и поговорим за 
работата му и жизнените 
пътища.

ми към насища, незамърсени води... 
Такъв бонитет на терена 
обуславя Р 
сърни, зайци, фазани, яре 
бици н диви гълъби,. дока
то Власинското езеро е 
единствено за отглеждане 
на диви патици и други 
блатни птици. Тук единст
вено стагнира заекът, кой
то е повече от прореден. 
За това допринесе чове
кът.

ре-
Инак Мирча Тодоров е 

„ деен и в- общеспвено-поли-
След факултета Мирча тическия живот на общи- 

Годоров започва , да рабо- ната. Член е на обществе- 
ти в органа «а управление но-политическия актив ня 
то в имуществено-правния общината при ОК на СКС 
отдел, по-точно върху раз- Подпомага ' 
следване потеклото на иму ^първичната 
ществото. От 1977 година 

пише, понеже е един ог е /избран за съдия без
най-добрите в нашия съд л°же,н правосъден изпиг. Да кажем накрая 
— посочи Аджемович, пре Междувременно с успех зи нашенец със своята пое 
доедателят на съда. — До- завършва и този изпит. В дан ност в работата с отго 
ри над 85 на сто висшесто ьачалото работи върху.на- ворното си отношение към 
ящите съдовр лотвържда- казателни дела. Сега рабо- задължения и на работно- 
ват неговите присъди —до т като съдия следовател 
бави той. то предмети от наказател

но естество

азмножаване на
СИВА ЧАПЛА

На територията на Сур- 
дулишка община е забеля-, 
зан единствен пример в Ев 
ропа на надморско равни
ще от над 1000 метра да 
живе сивата чапла. Според 
думите, на Наталия Симо- 
нова, професионален сът
рудник за опазване на при 
род ата в СР Сърбия, в .ра
йона на Власинско езеро 
са намерени около 50 гне
зда на сивата чапла.

Природно е инак тази 
птица да живее в равни
нни предели, покрай ре
ки или блата. Поради то
ва този вид птици на Вла- 
ейна ще бъдат защитени.

работата на
и. гтг „ организация на в е. Мачкатица.— За него трябва да се

по-
че по

именно, покрай размно
жаването на дивеча, тук 
се „намножцха" ловци и 
онези, които безмилостно 
избиват дивеча. На първо 
място са бракониерите, ко 
ито главно стрелят по зай 
ци и сърни. Освен чове
ка, дивечът на сурдулиш
ките ловни терени има и 
други неприятели. Това са 
скитащите кучета, от кои
то всяка година страдат

то място, и изобщо, е спе
челил завиден авторитет

и по частни де
Милча Тодоров се съгла ла. За сегашната своя ра

си след нашите упорити бота казва: 
настоявания и увещания. — Все още в съда прис- 
Този скромен служител ие тмгат дела за спорове с 
виждаше особена причина нищожна стойност. Пола- 
да се пише за него, поне- гаме усилия да активира- 
же „аз само изпълнявам 
длъжността си отговорно",

С. Микич както заяви той.

и се ползва 
сред сурдулишкаТа обще
ственост, в резултат на ко 
ето е и Петосептемврий- 
ската награда на Общин-

с уважение.

скупщина в Сурду-ската
лица.ме помирителните съвети, 

които мотат да ни окажат 
значителна помощ в тази Ст. Н.
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СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИО
НАЛНА ОБЩНОСТ В ЛЕСКОВАЦ 
МОК НА ОКС,
МОК НА ССТН,
МОК НА ССМ И
РЕГИОНАЛНИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДОВИ ХОРА В 
ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН И СТРАНАТА

ЧЕСТИТЯТ

*^,ИЛЕГРЛД„

СдРУаднИяТТРуд: ""АНИЗАЦИИ НА

— "ИЗГЛАДНЯ”33 търговйя и гостилничарство

— „НАПРЕДЪК”  За СтроителИа дейност,
изкупуване 33 селскост°панска дейност и

— „УСЛУГА” __
— ОБЩИ СЛУЖБИ КОМунално'бит°ва дейност и

чест

29_ноември — 

Деня на Републикатаи Т и

Празника на 

Републиката
29 ноември

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ И ТРУ
ДОВИ ПОБЕДИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКАТА НИ САМОУПРАВИТЕЛНА И 
НЕОБВЪРЗАНА СТРАНА

СТРОИТЕЛНАТА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

“ - вст„ЗИДАР“
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ УСПЕХИ 
В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕ 
СКИТЕ САМОУПРАВИТЕЛНИ ОТНОШЕ
НИЯ у НАС
ГРАЖДАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИ, ПОЛЗУ
ВАЙТЕ РАЗЛИЧНИТЕ И КАЧЕСТВЕНИ' 
УСЛУГИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НИ

33

в Сурдулица 
ЧЕСТИТИ

Празника на Ревублината
НА ДЕЛОВИТЕ СИ ПРИЯТЕЛИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, 
ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В СУРДУЛИШ- 
КА ОБЩИНА И СТРАНАТА
И ИМ ПОЖЕЛАВА ВСЕСТРАНЕН ПРОГРЕС В СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ
„ЗИДАР" ПРОЕКТИРА И ИЗПЪЛНЯВА ВСИЧКИ ВИ
ДОВЕ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ В ОБЛАСТТА НА 
НИСКИТЕ И ВИСОКИ СТРОЕЖИКОМПАСа

35 — ЮГОСЛАВИЯ

„Балкан“ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В БОСИЛЕГРАДСОСТ

ДИМИТРОВГРАД 
НА ГОСТИТЕ СИ,

КЛИЕНТИТЕ, ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ, 
ТРУДОВИТЕ ХОРА И ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ 
ГРАЖДАНИ

И НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ

29 ноември 29 НОЕМВРИ
— ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ЛИЧНИ И 
ОБЩИ УСПЕХИ В ПОНАТАТЪШНОТО 
ВСЕОБЩО ИЗГРАЖДАНЕ НА САМОУП 
РАВИТЕЛНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО 
ОБЩЕСТВО, КАКТО II В УКРЕПВАНЕТО 
НА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА II НЕОБ
ВЪРЗАНАТА НИ ПОЛИТИКА ЗАНАПРЕД

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВСЕСТРАНЕН НАП
РЕДЪК НА СТРАНАТА НИ

СТРОИТЕЛНАТА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

„ГРАДНЯ“
В Димитровград

Ч Е
ВЪРШИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВИСОКИ И ниски 
СТРОЕЖИе т и Т И

Деня на Републиката 

29 ноември
ЧЕСТИТ II

29 ноември
И им ПОЖ-ДАВЛИОВИУСП^ иоПО^итв_

т^Нр^°ви?ивИДеобв\рзана ЮГОСЛАВИЯ

ИА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ У НАС 
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ХУБАВИ УСПЕХИ 
ЗАНАПРЕД------------- -------------
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ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ „ЗЕЛЕ ВЕЛКОВИЧ" X
люкобХ-оост.,чорапара",,с трудовата си X
ЕДИНИЦА В ИЗГРАЖДАНЕ В Ь О С И Л Е ГI А Д Т
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ |

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И СТРАНАТА Т

ГАДНА ОГГАНИЗАЦИМ КОИФЕКЦИМ

Щ10*хт&тгъ
ДИМИТГОИГГАД — м. 'IИГЛ 100

ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕС ОСНОВНИТЕ СИ 
НИЯ ТРУД
— .МЛАДОСТ” — за производство
— „БУДУЧНОСТ” — за тт.рговия

ЧЕСТ И Т И

29 ноември 

Пеня на Републиката
ЧЕСТИТИ

I

Празника на Републиката :
♦
!

НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СИ,
ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ,
ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ФАБРИКАТА,
ТРУДОВИТЕ ХОРА И ГРАЖДАНИ 
ОТ ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

и им пожелава нови успехи в изграждане
то на социалистическата ни самоуправите- 
лна и необвързана страна.
ПОТРЕБИТЕЛИ, ЗА ВАС ПРОИЗВЕЖДА
МЕ МОДНО МЪЖКО, ДАМСКО И ДЕТ- 

^ СКО ОБЛЕКЛО

' ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ,

® МАСКАТ1СА

1'Тввн 1к«м«51нд|иун1С1бЕим-5ия°Щ-'СА _1
Т11сЕпт.; МаПсзИсп - ЗигЛиПса • ТсМоп!: 5игаи11м 017- №201. 05-104 * Т«1м 10Л5 * ГЛ- УИВШо На» *

♦
: ♦

:♦
И ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ЛИЧНИ И ОБ
ЩИ УСПЕХИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СА- 
МОУПРАВИТЕЛНАТА НИ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКА И НЕОБВЪРЗАНА СТРАНА

♦ ♦» ♦♦ X♦♦ ♦НА♦ ♦I I♦ ♦♦ 4♦4

♦ НА РАБОТНИЦИТЕ СИ,
ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ 

ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ 
В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ

8СШК ШБиЗТКПА С1ШЕШН РК012У0БА ♦
♦ :

♦♦♦СЛОЖНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
„Т И Г Ъ Р” — ПИРОТ 

ООСТ „ДИМИТРОВГРАД"
Тел. (010) 81-126 и 81-244

♦♦ ♦♦ ♦♦♦ ♦ ♦♦♦ ♦ 4♦ 29 ноември—Празника на Републиката♦ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦ЧЕСТИТИ ♦ ♦♦ ♦♦♦ ♦ И ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ДЕЛОВИ УСПЕХИ И ♦ 
ВСЕОБЩ НАПРЕДЪК В ПО-НАТАТЪШНОТО РА- ♦ 
ЗВИТИЕ НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА НИ СО ♦
ЦИАЛИСТИЧЕСКАТА И ДЕЛЕГАТСКА 
СИСТЕМА

4 _ 4 ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „УСЛУГА” ♦
ДИМИТРОВГРАД

С ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ 
ТРУД:

ТЪКАЧЕН ЦЕХ „ОСМИ МАЙ”,
ХЛЕБОПЕКАРНИЦА и 
„КОМУНАЛАЦ”

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ 
ЧЕСТИТИ

♦♦ х Празника на 

Републиката
♦

♦ ♦.♦ ♦♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦♦♦
♦
♦
♦
♦
♦ ♦НА РАБОТНИЦИТЕ СИ, ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ И 

ПОТРЕБИТЕЛИ, ТРУДОВИТЕ ХОРА И ГРАЖ
ДАНИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА И 

ЦЯЛАТА СТРАНА
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ И 
ЗАВОЕВАНИЯ В ПО-НАТАТЪШНОТО ИЗГРАЖДАНЕ 
НА САМЮУПРАВИТЕЛНОТО НИ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКО ОБЩЕСТВО

♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦ .♦♦ ■♦♦ ♦♦. ♦■ ♦. ♦♦ ♦♦ ♦♦х♦ ♦♦♦ ♦♦ ♦

♦Ф44444444444Ф4444444444444444444444444< ♦
♦ Ч

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СУБНОР 
ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ И 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 

В ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИ ТЯТ

♦ 29 ноември—Деня на Републиката
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ К ♦ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО 
ЗАНАПРЕД

♦♦♦
♦♦ ♦♦ ♦♦ ❖♦ ❖♦ 44 ♦♦ ♦4 ц: 4♦ ❖♦ -- 4♦ ♦♦ ♦♦ - ♦♦ 29 ноември — 

Деня на Републиката
4♦ ♦X4 ♦ . «и^ГсГ.ГгЕЙЖ;!!!11*
4 ♦ ЧЕСТИТИ

4 X Деня на Републиката
♦ * !

*****...... ...... ?»****+******~~++>Л
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♦' ♦ 4♦♦♦ ♦♦ ♦НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА И ГРАЖДАНИ В 
ОБЩИНАТА И СТРАНАТА И ИМ ПОЖЕЛАВАТ 
ЛИЧНИ И ОБЩИ УСПЕХИ ВЪВ ВСЕСТРАННОТО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКО САМОУПРАВИТЕЛНО РАЗ
ВИТИЕ НА НЕОБВЪРЗАНАТА НИ СТРАНА

>♦♦♦♦♦♦♦44444444444444444444444444444444

♦ ♦♦ ♦♦
♦

♦4 4
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IIРЕГИОНАЛНАТА

ПО електростопанство

СУРДУЛИЦА 
НА ТРУДОВИТЕ ХОРА 
МОРАВСКИ РЕГИОН

ЧЕСТИ

САМОУПРАВИТЕЛНА ОБЩНОСТ Горвната секция в Босилеград\ в
И ГРАЖДАНИТЕ В ЮЖНО- 

И ЦЯЛАТА СТРАНА

ЧЕСТИТИ

Деня на Републиката 

29 ноември
т и

29 ноември
с пожелания за още по-високи завоевания 
в изграждането на социалистическото 
самоуправление у насЕЛЕКТРИЧЕСЖИ^ТОК ИТАПлт0 СНАБДЯВАНЕ С 

ЗА РДЩВКТл ид ПЛОДОВИТА ДЕЙНОСТсамоуп1равлениеСОЦИАЛИСТИческото

ДП
ОБЩИНСКИЯТ комитет на скс, 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СИНДИКАТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
МЛАДЕЖТА И
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ 

БАБУШНИЦА 
ЧЕСТИТЯТ

ТО „ИНЕКС” — С Т О Ч А Р 
В -Димитровград

НИЯС?РУДИТЕ СИ °РГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕ-

ЯИК;8 .коогш-дт--
РАБОТНИЦИТЕ СИ И „ЙЖГНЯ» 

ХОРА И ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА И 
СТРАНАТА 29 ноемвриЧЕСТИТЯТ

Деня на Републиката НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ В ПО
НАТАТЪШНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО 
САМОУПРАВИТЕЛНО РАЗВИТИЕ

||

САМОУПРАВИТЕЛНА ОБЩНОСТ ПО ЖИЛИЩНО 
СТРОИТЕЛСТВО

БабушницаАВТОТРАНСПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
„БОСИЛЕГРАД”
НА КЛИЕНТИТЕ СИ,

ТРУДЕЩИТЕ И 
ГРАЖДАНИТЕ

В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ 29 ноември 
— Деня на Републиката29 ноември
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ ЗАНАПРЕДПОЖЕЛАВА НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ В РАЗВИ-

САМОУПРА-И ИМ
ТИЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ 
ВИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

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

В СУРДУЛИЦА 
НА ВСИЧКИ 

ТРУДЕЩИ СЕ 
И ГРАЖДАНИ

В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА 
И ЦЯЛАТА СТРАНА

ЧЕСТИТЯТ

29 ноември - Деня на Републиката
г КПЛГОПОЖЕЛАНИЯ ЗА МНОГОКРАТНИ ПОС
ТИЖЕНИЯВ ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ 
И УЮ>ЕПВАНЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА СА
МОУПРАВИТЕЛНА СИСТЕМА

Здравният дом в Димитровград и
НЛ ЯКК.»' И ГРАЖДАНИ 

ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ

В

ПРАЗНИКА НА РЕПУШНДТА 

- 29 НОЕМВРИ
ПОЖЕЛАВА КРЕПКО ЗДРАВЕ 

ТРУДОВИ ПОБЕДИ ВЪВ ВСЕ- 
РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА

КАТО ИМ 
И НОВИ 
ОБЩОТО
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ХУМОР—САТИРА—ЗАБАВА
чонек сза себе си; всеки

част от сушата.
ХЕМИНГУЕИ 

*... Интересът, благото, щастието на 
всеки поотделно са неразривно спърза- 
ни с блатото на останалите хора■

ЕН 1'ЕЛС
‘...Отделната личност сс слива с 

намира

тров, сам 
част от материк,Прогресът е 

природен закон
ъ.

(ВОЛТЕР)

' * Живей с хората така, че прияте
лите да но ти станат неприятели.

ПИТАГОР Чисти" образйецялото 
л съзнанието на вся-

живота па цялото, а 
своето отражение

* Ако някой пренебрегва обществе- ка отделна личност, 
ните дела, той ще получи лоша репута
ция дори ако ие краде и въобще не из- 
въри.ша нищо несправедливо.

ДЕМОКРИТ

ИМАРКС
* Епохата върви напред, а всеки от

делен човек, започва отначало.
ГЬОТЕ

* Отделният човек с слаб, по обще-

писуйем и преди ДаУзо плавезат да ви
ПОЧ1Ь0М млого си мисли. Ама кита сам се ув 

писуием, па куде пуцатил у това оро чу ви 
нека треска.* Ние сме родени, за да 

съвместно; нашето общество е свод от ството като пяло е сшю. 
свързани помежду' си камъни, 
ще се срути, ако те не се крепят взаим-

живеем
■МАРКС

* Светът за човека с тъмна нощ 
всеки сам трябва да см свети.. •

МАКСИМ ГОРКИ
* Обществото има две задължения: 

да обезвреди безчестните и да направи 
по-сложен живота на честните.

0. БАЛЗАК

Гледа преди йедно две неделл иа телеви- 
зурат Ьико йедно момче убаво изорати за тия 
що имаю приватне куЬе ко падате, а не вър
нат държавните станове. Одма си реко на оа- 
буту дека наш Мита Що га прочете момче на 
телевизурат, пак че се измъкне синдракат. А 
бабата ми каже: море нече Манчо, доста се ои 
измъциша. Я Ьу гледам па си мислим дай бо
же, ама не знам.

който

но.
СЕНЕКА

* Двама души могат да. се 
един друг там, където един ще зашне.

БАЛЗАК
• * . Няма човек,, който да е като ос-

спасят

НОРМАЛНОАКТ Ка тува отьядаи Мита дошъл у село за 
по убави от градс-

КУПУВАЧ
— Мили, днес зъболека

ря ми извади здрав зъб! 
— оплаква се жена на мъ- 
жа си.

—• Това при тебе е нор
мално, любима. Щом като 
отвориш уста винаги не
що излезе наопаки.

кромпире, ели нашите су 
Ьити. Ка га видо не мого да се отрайем и реши

^Майката се стъписва, на 
блюдавайки акта на дъще- 
Ря си.

—■ Боже, дъще, как си 
можала да позволиш да 
те фотографират, гола?

— Защо да ие? Ателие
то бе добре затоплено.

— Имате ли свински 
глави? — пита домакиня 
месаря-

— Няма — отговори ме 
сарят спокойно.

А свински крака?
— Нямам.
— А свинска опашка?
— Нямам, но ще по.гуча 

нощес.
— Е, ето ме сутринта 

рано да ви видя как из
глеждате.

чу га питуйем за станат у Димитровград що га да 
ва под Нирию и си тепа убаве паре, а некой седи 

деца у нейикав Ьумез и плача дебелу 
Нирию. Море чича Манчо нема страшно. Я пак 

образ. „Кико Зре синко?”

с пет

чу си минем с чие
„Лъсно, тия що седи у станат са че поднесе у 
опщинуту молбу да му даду станат. И они че 

я истина че останем без стан и безоез докАчеиие
ДНИ НА ПРОВЕРКА

му га даду.
Нирию ама образат че си .ми йе чие.

Е истина че йе чие — помисли си я, но 
не мога нищо да му речем. Кико да ме л»опну 
с лайно, да ми прощавате. Върну се одма при 
бабуту уз огтьшцето и по пут си мислим Ьикъв 
ли че йе образат на оновога нашинчанина що 
и он кико нашега Миту дал станат под Йирию, 
ама сакал оди фабрикуту на станаратага да му 
даду кредит за куЬуту у Ниш. И они синдра- 
ците му дали. Кико ли па они че си 
образат!

РЕЗУЛТАТИ

1 Ноемврийските празници са извънредна въз- Щ 
можност да се провери колко Димитровград 
чани, работещи във вътрешността на страната, 
се грижат за остарелите си родители на село.

До фришопа сега не се стига тъй лесно.

— Жена ми с години се 
занимава със спорт за да 
се подмлади.

— А има ли някакви ре
зултати?

— Как да не. Сега ве
че. изглежда както 
от 40 години, 
мъж на 37 години.

РЕШЕНИЕжена 
ами както

очисте
Трудовият съвет на основно училище „Вел

ко Влахович" е взел решение учителят в под
ведомственото отделение в Баратарци (с. Горно 
Тлъмино) да бъде и „служител".ДЕКОЛТЕ

Привлекателна млада се 
кретарка отива на работа 
в риза с дълбоко деколте. 
Шефа й посочва разголе
ните й гърди и запитва'.

— Това за продан ли е?
— Разбира се, че не е, 

— изчерви се тя.
— Тогава престанете да 

ги рекламирате.

УРодителят на един ученик гласно разсъж- ; 
дава: „Имаме си .служител’, нямаме си учи- ] 
тел”.

ОБЯСНЕНИЕ

СъобщениеПо време на „Месеца на книгата" в Сур- 
дулишка община нямаше никаква литературна 
манифестация, нищо не се каза за книгата.

Това не значи, че в тази община не се гри
жат за литературното творчество. Вероятно си 
мълчат и кроят планове как да построят една 
печатница.
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