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ДЕН ЗА ИСТОРИЯТА
Решението да се жиовее заедно не е ос

тавено да се преразглежда и постига 
въоръжената фаза на революцията, но то е 
създавано още от началото на революцията. 
В основата на югославското съдружие са 
внедрени етническите, историческите и друл 
ги фактори. Те, както и социалистическата 
революция, бяха и си остават кохезионен фа
ктор на единството на народите и народно
стите на Югославия. Нашето съдружие е ди- 

единство и равнопра- 
Раеноправието подразбира не само из

тъкване на свои «о и зачитане на интереси
те на други. Търсенето на общ синтез 
всички случаи, когато интересите са различ
ни, на базата на самоуправлението и зачита
нето класовите интереси на работниците, е 
необходимо условие и за равноправието 
съдружието, поникнало върху него.

след

алектичесми синтез на 
вие.

при

и за

ПЪТЯТ НА АВНОЮ винаги вървеше 
право, възходящо. Дори и когато беше трън
лив. Върху АВНОЮ-евските принципи 
ределения, на своеобразната революция и 
нейните придобивки — социалистическото са 
моуправление, братството и единството, рав-

и оп-

Йосип Броз Тито говори на Второто заседание не АВНОЮ в Яйце, 29 ноември 1943 година

ПРЕДИ 40 ГОДИНИ в малкото боснен
ско градче Яйце се роди Нова Югославия. 
В тежката и (неравна борба на народите и 
народностите на Югославия срещу много по
чне ления и по-добре въоръжен неприятел, 
АВНОЮ представлява едно от най-светли
те събития, което по много неща представ-

на 29 ноември 1943 година. Дългосрочно зна
чение имат взетите решения, както за уу- нлоравието между народи и народности, и 
върждаването на революцията, така и за не- необвързаната политика единно е казано: в 
йното развитие, отнооно, за учредяването ПОСЛЕДОВАТЕЛНОТО 
социалистическа обществена и политическа НА ТИТОВОТО ДЕЛО, е изградена здрава 
система върху основите на тези решения. С федеративна общност на сбратименя народи 
първото решение АВНОЮ се учредява 
„върховно законодателно представително тя
ло на Югославия” и „върховен представител 
«а народния суверенитет и на югославската 
държава като цяло”. Второто решение изтъ
ква, че Югославия ще се изгражда 
„федеративен принцип, като държавна 
щност на народите на Сърбия, Хърватско,
Словения, Боона и Херцеговина, Македония

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

във и народности.
През изтеклите 40 години, жизнеността 

на революцията донесе крупни промени в об 
ществено-1икономичесната и политичеоката 
система. Всички тези промени са налице и 
техният творец е трудещият се човек и гра
жданин.

лява преломен момент на тяхната съвместна 
История- АВНОЮ е рожба на Народоосвобо- 
дителната борба и революцията, израз на съв 
местните усилия на всички наши народи и 
народности да се домогнат до овоя овобода, 

независимост. В основите му
върху

об-
равнопрание и 
е вградена съвместно пролятата кръв на хил- 

бой-ци от всички краища на Югосла- РАВНОПРАВНО с други народи и наро- 
и Черна гора. С третото решение се ,,°тНе- дНОстИ и българската народност в братска 

югославското правителство в чужби Югославия доживя свое възраждане, пости- 
на всички права да я представлява и застъп- всекидневно забележителни резултати
ва”, а на краля бива забранено връщане в в ^опанството, културата, образованието и 
страната, домато въпроса за бъдещото ус- прочее- Сдружаването на труд и средства да- 
тройство остава да бъде разрешен по демо- доха нови резултати. Изникнаха нови проми- 
кратичен гп>т, тоест от страна на свободно шлеН;И обекти на „Зеле Велкович”, „Здравйе” 
избраните представители на народите на ,в Босилеград, „Тигър", „Компас”, „Инекс” и

освобождение др. големи трудови организации се сдружи
ха с трудови организации в Димитровград, 
„Дървена застава” ^ "

ядите
вий- Имайки пред себе си представата 
освобождението на страната, в която отно
шенията ще бъдат уредени 
на братство, единство и равноправие,

почти - свръхчо- 
идеалите, които 

решения. Не

на мат на
върху основите 

бой
ците са влизали в кървава, 
вешка борба, понесени от 
АВНОЮ е изразил със своите 
беше много отдавна това.

:
Югославия след окончателно 
на страната от окупатора. Също се провъз- 

всички договори и за-
емигран Р

:
Вто- :ПОСРЕЩАМЕ 40-годишнината от 

рото заседание на АВНОЮ. Това е велик пра 
даик Тогава бяха взети решения, преДОтавля- 

основа на нашата Държавна и обиеогве 
нейното по-нататъдьно 

Празникът на АВНОЮ 
на нонтинуитета

С Ре-

______ ___ „Галеника", „Симло" —
Сурдулица, ,-Тигър", „Първи май” и „Лис- 

Бабушница и пр. Да не изброяваме
гласуват за невалидни 
дължания, онлючени от страната на 
тежото правителство'-

ца" — в
повече. Този процес завладя почнашироко.ващи

на общност, основа на 
целокупно развитие-

социалистическа ре-
и после

РЕШЕНИЯТА на АВНОЮ имат консти- 
значение за оценка

:РЕВОЛЮЦИОННИЯТ процес върви не-
тутивно И дългосрочно
същината на революцията и ония отношения Определенията на Дванадесетия конгрес
на институцията, които още тогава се обра да сюк и Деветия нонгрес на СКС изйенват 
зуват и които по-късно ще се развиват и из- „ривщ-даеш провеждане в живота на зада
дяло представляват политичеони антове с еле ь]Ите от дългосрочната програма по икономи- 

на конститучионност- чеока стабилизация. Внесените в нея задачи
представляват изход от затрудненията и оуг 
нова за още по-добри резултати във всички 
области на живота и тРУДВ занапред.

е празник опирно.-

шенията на
на нашатате качества

волюция, на които тя 
дователна. Връщането 
вървяния път имав а^можност да 
смисъл, защото да еоиия континуитет,лежат линиите «а историческия ^ ^ онав0;
овързващи Реш^ята ни уоилия, ноито на- 
Хо в настоящата развойна

остава вярна
погледа към из- 

прогресивен 
се забет

на менти
IАВНОЮ откриват истори-Решенията на

основи създала в революцията, в к ят / Съдружието не се създава само по се 
кой^е" е имал ролята на хегемон, защото ^ ^ За Н0ГО трябва да ^ борим непренъс- 

равнопраано са участвували,|нат0 Защото т° е предпоставка за нацио- 
- давала идеоло-|!нал.на и ооциална свобода и равноправие на

всички народи
тияГтаРанГра^от™а^лаеса и насочваща-Цвончкн наши нарвди и народности.

та роля на нейния авангард 
мунистите.

фаза.
ЮГОСЛАВСКАТА рев°~ ХшЕНИЯ

революцията прие на у

)а

Съюза на ко- Борис КОСТАДИНОВ
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УСИЛИЯ ЗА СПИРАНЕ НА ПАЛЕСТИНСКАТА 
БРАТОУБИЛАЧКА БОРБА Отзвуци на Второто заседанио на 

АВНОЮ в светаМисия на необвър 

заните в Кувейт
«У

ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЮ
(проведено на 29 ноември 
година и Яйце), което потвърди 
единството на югославските наро
ди и моето оа Югославия предста
вляваше най-значителното събитие 
вцв Втората световна война намери 
широк отзвук в света.

И приятелите и неприятелите бя 
ха изненадани от решенията на засе 
данивто. А на мегр, преди всичко, е 
създаден Национален комитет като 
изпълнителен орган на АВНОЮ, кой
то бе и правителство на нова Юго
славия, отнето е правото на еми
грантското правителство а Лондон 
да бъде правителство «а Югославия 
и забранено е връщането на крал Не 
т'ър в Югославия. Хун са положени 
ооновитс на Нова Югославия, създа
дена на федеративни начала.

Имайки предвид, че заседанието 
трябва да бъде югославска работа 
и изключително право па югослав
ските народи, Тито преждевременно 
за конкретните решения на АВНОЮ 
не е осведомявал велините сили. На
истина, с телеграма, в главни черти, 
е осведомил правителството на 
СССР и шефа на съюзническата вое
нна .мисия при Върховния щаб. Без 
оглед на това, имайки предвид ои- 
лата на народоосвободителната вой- 
ека и народа, на всекиго е могло да 
бъде ясно каква ще излезе Югосла
вия от Втората световна война.

(даването на Национален
Това негово становище на Югославия 
стана известно по-късно, тю време на 
Информбюро.

Вестта за създаване на нова иа- 
Югославия и на За-

комитеТ'
1942

Кувейт и Омай като 
членове на посредническа 
та мисия на арабските 
страни, успели да устано
вят неотдавна краткотрай
но примирие и прекратя
ване на военните дейст
вия в Гриполис, също ан- 
тивно са включени в на
стоящата мисия на необвър 
занит-е страни. За хода и 
целта на мисията е оно- 
делил пред представители 
на оманската телевизия:

— Целта на нашата ми
сия е да помогнем на 
храбрия палестински на
род и иа неговия законен 
представител — Палестин
ската освободителна орга
низация 
настоящата криза, да въз
обнови единството и да по 
лучи независимост.

Мойсов отделно е изра
зил загрижеността на не
обвързаните зарад „край
но опасното” положение 
в северната част на Ли
ван и целия Близки из
ток. Той е изтъкнал, че в 
настоящия момент най-ва
жна задача е да спре кръ 
вопролитието между па
лестинците и да започне 
диалог, който да даде въз 
можност на палестинците 
сами да разрешават соб
ствените си проблеми.

Мисията на необвърза
ните страни, която посред 
иичи в помирителната ак
ция прави големи усилия 
за преодоляване на раздо 
ра и спиране «а кървопро 
литията, възникнали в На

родна власт в 
пада била приета с изненада. В Лон 

Вашингтон били убедени, че 
преди да ее вземат решенията Тито 
се е допитал с Москва. След като 
реагирането на Запада не било тол
кова остро, в Москва (две Седмици 

осведомяването за решенията)

Дон п

след
се взима друго становище и е под
чертано, че решенията са полоясител 
ни факти и че ще дават принос в 
борбата против хитлеристка Терма-' 
ния. Същевременно е оповестено, че 
СССР ще изпрати военна мисия 
Югославия.

Светът започна да узнава за но
вото правителство на Нова Югосла
вия начело с другаря Тито.

През тези исторически дни ве
стници и радио-станции във Вашинг
тон, Лондон, Москва, Берн, Токио, 
Кайро, Анкара и друш центрове в 
Северна и Южна Америка, Азия и 
Африка съобщили за това голямо сц 
битие, което направило силно впеча
тление на всички политически среди 
и голяА1 ефект на политическите и 
военни фактори в света. От огром
но болшинство в света решенията на 
АВНОЮ били посрещнати с радост- 
Те са дали подтик на ония, които 
също така се борили против тирани
ята и безправието.

С решенията на Второто заседа
ние на АВНОЮ авторитетът на Наро- 
доосвободителното движение в Юго-

в

да преодолее

Лазар Мойсов

Лестинската освободителна 
организация- Повечето не 
Обвързани страни — сред 
тях и Югославия, Индия 
и някои други 
ват .на всяка цена да въз
върнат единството на На 
Десгинокото движение- Те 
апелират и към Сирия съ
що да се застъпи за спи
ране на кръвопролитията.

настоя-

славия все повече се увеличава в 
света- Националният комитет обаче 
имал трудна задача 
света да признаят Комитета за за
конно правителство на Югославия. 
Тази задача е била извънредно труд
на, защото големите сили са приз
навали емигрантското правителство 
за законно правителство. Колко не
основателно било това становище 
показва и срещата на Рузвелт — 
— Сталин — Чърчил в Техеран, про
ведена по време на заседанието на 
АВНОЮ, когато народоосвободител
ната войска в Югославия била приз
ната за съюзническа войска.

Тито, като шеф на една нова 
федеративна и демократическа стра
на стъпил в контакти с шефове на 
други страни с Цел да завоюва приз
нанието на законността на 
правителство. . Въпреки 
провъзгласеният принцип на Второто 
заседание на АВНОю „Югославия иа 
югославяните, а не сфера на влия
ние на великите сили” за Югосла
вия и света стана действителност-

Васко БОЖИЛОВ

страните в

НАЙ-ДРАМАТИЧНАТА ДЕБАТА В ИСТОРИЯ НА 
ГФР

Обсаде на Бундешга
ство, с вече известната 
теория за „военно равно
весие”, Кол обвини Мо
сква, че пели да превър
не Западна Европа видо
ва на намалена сигурност”. 
Твърденията на Кол, че в 
Женева са изчерпани въз
можностите за ракетно 
споразумение, бяха прекъ 
свани с гласна критика и 

Цредстави- 
Социалдемоира-

-» \ 2
Полицейски кордони за 

щитават сградата на запа- 
дногерманския Бундестаг, 
гранични единици защища 
ват сградите на правител
ството и главните кръсто 
вщца в Бон, хеликоптери 
кръстосват небето над пра 
вителствения кварт, а бро 

- нирани кола патрулират по 
Депутатите са

Момент От историческото събитие

За решенията на АВНОЮ в Мо
сква са узнало от телеграмата на ЦК 
на ЮКП от 30 ноември. Първото ре
агиране в Москва било твърде же
стоко. И Сталин лично бил против. 
На радиостанцията „Свободна Юго
славия” в Москва било наложено да 
не публикува резолюцията за забра
няваме завъртането на краля в Юго
славия- Заслужава да се отбележи, 
че Сталин още по време на Първото 
заседание «а АВНОЮ бил против съ

новото
трудностите,улиците, 

принудени да прерипат по 
лицейски барикади, за да 
-влезнат в Бундестага.

негодувания- 
телите на 
гическата и Зелената пар
тии остро осъдиха атлаи-Зад тази драматична вън 

шна картина се води най- 
драматичната в историята 
на ГФР дебата в долната 
камара на западногерман- 
ския парламент- От трибу 
ната на Бундестага канц
лерът Хелмут Кол опове
сти разполагането на пър
вите батерии иа американ 

ракети „пъ-ршинг 2 ,

Тичеоката стратегия на 
Кол и демонстративно из
разиха готовността си да 
гласуват против разполага 
нето на ракети „пършинт” 
в ГФР. Тъй като са мал
цинство, тези партии не 
уецяха да осуетят разпо
лагането на ракетите, но 
предупредиха, че предста
вляват огромно мнозинст
во граждани и
ли, които не иснат да ста- тази 
яат заложници на ядрената страна — заявил послан-и- 
надпревара между велики-

ОБСТАНОВКАТА В ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА

Страх от американска агреоия срещу Нииарагуа
Американска агресия оре могат да мируват" все до- 

щу Никарагуа „не е невъз 
можна”, макар че момен
тално не съществува нон- 
кретан план за амарикан- 

избирате- ска военна интервенция в 
оред-н оамериканска

към правителството в Ма
нагуа.като в региона съществу

ва нииарагуаноката револю 
ция — казал между дру
гото Виндзор. За да защи
ти собствените си и ин. 
тереоите на своите същз- 

кът на САЩ в Костарика «ици в региона, подчер- 
Кертин Виндзор. „Съедине хал той, Белият дом ре- 
яите американски щати не щи да ,даземе остър курс”

От Никарагуа вече от
пътуваха кубинските спе
циалисти и водачите на 
салвадорските бойди, по
неже се страхуваха от въз 
можността САЩ да изпол 
зуват присъствието им ка 
то изговор за инвазия-

ските
като пренебрегна антиядре 
ното определение на запа
дно-германската общест
веност и огорчените прю-

на пацифистите.
съгласитести

Обосновавайки
бонското правител-

те сили.
ехо на
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»д™0и“с~ТАНДЕСЕННАТА СЕИТБАИЯ 0^^ДНА ^РаМ^ЛЕНОТО
РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНО
СТИ КАТО ФАКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА 
СТАБИЛИЗАЦИЯМАЛКО СА ДОГ ОвОРЕНИТЕ^ИЛОЩИ. НЕРАЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ (II)
Разисквайки за физичес

кия обем на
то производство в региона 
Щ^з деветте 
годината,

производството в ЕИ, 
шинната и текстилна про
мишленост и „Тигър".

Обсъждайки 
ването на есенната сеитба, 
членовете на Председател 
ството

ма- предвди, че от 52 770 то- 
|Н.а, които трябва да се из
купят °т производители
те, досега са договорени 
само 26 300 юна, т-в. са
мо 50 на сто. Затова на 
заседанието бяха приети 
заключения за увеличава
не икономическата заинте 
Ресованост «а селскосто
панските 
за заселване

промишлено-

месеца
членовете .на 

Председателството на Ску 
пщ1И1ната .на Между общмн- 
о^ата Регионална общност 
Н|иш# ,на проведеното през 
миналата седмица 
мие подчертаха, 
производство не отчита на 
маление от 10,7 
както това показват 
етическите данни.

Намаление

на осъществя

Пише: Радойе Костич
пак за сметка 

на статистиката — под
чертаха, че сеитбата в об
щините е 
60 до 100 на сто, 
кто показват данните. И 
този път 
ч© в сеитбата, впрочем ка 
то и в цялото селско сто
панство, трябва 
утвърждават 
определения, а не всяка об 
Щина да води 
ствена политика.

Особено загрижава фак 
та, че договореното досега 
производство за изкупува
не на пшеница е далеч по- 
малко от заплануваното, 
предвидде че от 52 770 то-

Още повече ако се има

Основното пън образование, което е кон
ституционно задължение на обществото, се 
стълкновява с непремостими трудности. Допу
снато е предиминзионирано развитие на сред
ното, полувкошето и висшето образователно 
дело, което в крайна сметка е довело до голям 
брой незаети кадри, от ноито много не са не
обходими. Особено абсурдно е положението, 
създадено в областта на научноизследовател
ската дейност. Тук има голям брой институ
ции, заводи и други ведомства с голямо число

заседа- 
че това Реализирана с 

а не ка- производители 
на повече 

площи и за предаване на 
повече пшеница.

На заседанието бе ут
върден проектодонумент 
на Обществения договор 
за данъчни облаги и так
си през идущата година, 
а бе приета и информация 
във връзка със санирането 
на Алексинашните мини. 
Бе подчертано, че същата 
с производство ще може

на сто, 
стати

бе подчертано,

на производ
ството съществува, но 
организациите — бе изръкнато

да сев единствени
кадри, а същевременно станахме зависими от 
вносни технологии до тревожна степен. Това е 
последица на неадекватна мрежа «а тези ин
ституции и тяхното занимавате с периферни, 
вместо със съществените развойни проблеми 
на обществото. Такива примери има и в други 
области.

на заседанието — 
подчертават че същото е 
по-малко. Обнадеждаващ е 
факта, че през последните

СВОя соб-

месеци се чувствува подо
брение. Особено 
очаква

много се 
от увеличаването 

на физическия обем на
В развитието на обществените дейности е 

направена и друга грешка, особено през послед
ните години, когато обществото като цяло за
почна да се стълкновява със сериозни иконо
мически прблеми. Опитът ттрекаленото и нера
ционално развитие на обществените дейности 
да се ограничи с административни мерки, кои
то по принцип са неселективни, предизвика 

^ тежки последици.
Третирането на обществените дейности 

само като облик на потребление и ограничаване 
действуването на икономическите закономерно
сти довежда до общо обедняване, дори до ръ
ба на егзистенцията на всички, без оглед дали 
нещо е необходимо на обществото или не е. 
Това предизвика и константно намаляване на 
участието на обществените дейности в разпре
делението на обществения продукт- Дока-го 
през 1970 година участието на обществените 
дейности в разпределението на обществения . 
продукт възлизаше 14,7, а през 1978 година, се 
покачи на 16,5 на сто, след рестрикцията от 
1980 година то спадна на 14,8, колкото е било 
и преди десет години, за да бъде положението

да започне към края на 
януари 1984 година.

В. Б.
публичните РАЗИСКВАНИЯ ВЪВ връзка с развойните 

ДОКУМЕНТИ НА ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН ЗА 1984 ГОДИНА

ДОГОВОР ЗА ОЩЕ ЕДНА КРЕПКА 

КРАЧКА НАПРЕД
В началото на ноември 

компетентните органи на 
Южноморавската между 
общинска регионална общ 
ност пуснаха на публични 
разисквания проентодоку- 
менти за обществено-ико
номическо развитие на Ю- 
жноморавски регион и про 
ектопрограми за работа 
на регионалните самоупра- 
вителни общности на ин
тересите в 1984 година.

Публичните 
ния бяха конципирани ка
то най-сериозна проверка 
на предложените решения 
относно трябваше да бъ
дат в най-пълното 
ние на думата договор за

крепка крачка напред в общини в Южноморавски 
развитието на региона, още 
повече, често се 
при значително затруднени 
условия за снабдяване с 
възпроизводствен 
ал, недостатъчна платежо
способност, влошени отно
шения в
на дохода, недостатъчна 
свързаност и недостатъчно

регион.
С 25 ноември завърши 

предвиденият срок за про 
веждане на дебатата вър- 

матери ху проектите на развойни 
те документи на Южномо 
равски регион за 1984 го- 

разпределението дина. В Скупщината на 
МРО в Леоновац наоноро 
най-щателно ще бъдат Ра
згледани всички преищоже 

Тазгодишните ния за изменения и допъл
нения на предложените до 
кументи, за да се утвър-

отВ(Ива

още по-теяоно през настоящата година.
Политиката на намаляване на всички обли

ци на потребление, която се води от 1979 го
дина, даде определени резултати, преди всично

значително по-

определени условия за сто 
паниоване-
публични разисквания има 
ха едно значение повече: 
през 1984 година трябвада дят навреме най-Реалните

насоки в развитието на ре 
гиона през следващата го-

разисква-
съ.вместното потребление, а

при общото, инвестиционното и личното 
както и поради

в
малко
потребление. Поради това, 
факта, че през съшия период повече се увели- 

лихвите и друпи разходи от дохода, сто-

реа-стане съществената 
лизация на допълнителни
те мерки за ускорено раз

на яай-нераавитите
кина.значе- К. Г. чаваха

панството съществено не подобри своето мате- 
положение. Тана се озовахме в нелогич-

витие
риално
иа обстановка: и занапред да имаме стопанство 
с недостатъчна акумулация, а същевременно и 
обеднени обществени дейности, което не може 
да се приеме-

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ И 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 

бабушница
ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ 

ПИОНЕРИТЕ И ВОЙНИЦИ-

НА ВСИЧКИ 
ЧИТАТЕЛИ

И СЪТРУДНИЦИ 
ЧЕСТИТИМ

ПРАЗНИКА НА 
РЕПУБЛИКАТА

1 Имайки предвид посочените факти, Дълго- 
икономмческа стабилиза-срочната програма по 

ция предлага решения за изход от настъпилото 
положение чрез дефиниране на ооновниге раз
войни цели нд обществените дейности в рам- 

икономическата стабилизация, като фа
ктор, който ще подпомогне реализацията на 

’ цеЛ1И. Основното определение на тази иро- 
на социалистическото самоуправи-

иште на
В тези29 грама е, че

телно общество е необходим образован култу- 
соцнално осигурен и защитен тру

НА ВСИЧКИ 
НА МЛАДЕЖТА, 
ТД ОТ ЮНА

ран, здрав и 
до® човек и гражданин.

В първия етап на провеждане на икономи
ческата стабилизация не ще могат да се отбя- 
гнат ограничения за отделяне 
дейности. За да излезе страната от 
ежите трудности, необходимо е отделянето 
обществените дейности да бодат п°Д р^а 
обществения продукт- Политиката на икономии, 

алттиифлационната програма 
НУЖНО ще доведе до намаляване на Участието

У ^щ^о н съвместното потребление в раз-
поааеданието на националния Д°х°« с 5 . Т 

Р пмиизшка и определени последици. За да 
с0 надделеят те ще трябва да се ярмогьпи нъм 
селективно решаване на проблема .. • (СЛЕдВД)

ноемврис Т И т Я тЧ Е
за обществените

29 ноември 

на Републиката
Редакцията на • 

в. „БРАТСТВО"
на

0 Следващият бР°и 
на вестника «е изле- 

9 денември

на
впо-го леми успехи

занапредпожелават отеи им
социалистическото строителство

необвързана политика
ще

зне на 
1983 година.външната ии във 

иа страната ни.
Ч
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МАРКСИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЙНИЦИ. 
ТЕ В ГРАНИЧНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА БОРИСЛАВ 
ПАВКОВИЧ

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО И МАРКСИЧЕСКО ИЗДИГАНЕ 
ШКА ОБЩИНА

В БАБУШИИ-
I

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ШШН-ПОСТО- 

ЯИНА ФОРМА НА ПОДГОГООКА
Идейно н теоретично 

въоръжаване на 

младите комунисти
В началото ма демекцрн ще започне да работи Политическата школа 

на общинския комитет на СКС, а в началото на идущата година дво районни 
политически школи (за младежи и номунисти в местните общности) и мла
дежката политическа школа за средно шнолсната младеж
На организираното идей школсната .младеж а обра 

но-политичеоко и марксиче зователния център в Ьа- 
ско издигане на самоуп- бушннца. 
равителните обществено- 
политически оили, преди 
всичко на членовете на 
Същза на комунистите и 
Съюза на социалистическа 
та младеж, в Бабушнишна 
община се посвещава осо
бено 'внимание. Имайки 
предвид, че политически
те школи, покрай индиви
дуалното усъвършенству- 
ване са постоянна форма 
«а ащейнс-политичесно из 
дигаие, през зимния пери 
од в тази община ще за
почнат да работят четири 
политически школи. Сек
ретарят на общинския ко
митет на СК в Бабушнн- 
ца То.мислав Станоевич ка 
зва, че в началото на де
кември в Ьабушннца ще ца. 
започне петият випуск на 
Полйтичесната школа на 
общинския комитет, а в 
началото на идущата годи 
на две районни политичес
ки школи, които ще посе
щават членве на ССМ и 
на СК в местните общно
сти. Същевременно в на
чалото на годината ще за 
почне да работи и полити-

• В НАЧАЛОТО НА НОЕМВРИ В ТОВА ПО
ДЕЛЕНИЕ ЗАПОЧНА КУРС ПО МАРКСИЧЕСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ НА МЛАДИТЕ КОМУНИСТИ В 
ЮНА КОЙТО ЩЕ ЗАВЪРШИ В КРАЯ НА МАРТ 
1984 ГОДИНА • ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ КУРСА 
ПРОЯВИХА И ВОЙНИЦИТЕ БЕЗ ПАРТИЙНА КНИ
ЖКА ТАКА ЧЕ МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
БЯХА „ПРИНУДЕНИ" ДА ИЗБЕРАТ ЗА КУРСИСТИ 
САМО НАЙ.ПРИМБРНИТЕ

Идайно-политическото нове на Съюза на ному- 
>издиган е и м арктическото 
образование на войниците 
в граничното поделение на Тъй като голям 
Борислав Пав-кович всеки- към курса проявиха и вой- 
дношю се третират като ииците без партийни кни-

за десетина дни колкото 
■ще продължи ще бъдат об 
•работонм 18 теми. • Когато 

•' се'Касае за младежката по 
литичесна школа в обра
зователния център, Стаиое 
®ич казва, че Ще се по
ложат максимални усилия 
същата да посещават въз- 
моно по-голямо число уче 
•гащи.

В тези политически шно 
ли лектори ще бъдат из
тъкнати обществено-* ю- 
литичеоки и стопански 
дейци от общината.

Понастоящем в първич
ните партийни организа
ции на сдружения труд в 
Бабушиица м в по-близки
те местни общности до 
града приключва избо
рът на курсисти, които 
ще посещават Политичес
ката школа на общинския 
•колштет на СК. Школата 
— казва Станоевич — ще 
посещават около 30 души 
и според програмата на 
ЦК на СКС ще бъдат об
работени около 80 телш, 
разпределени в шест 
къла. Обучението ще се 
провежда един път сОДми 
чно (по два часа) и 
продължи към шест месе-

тшетите в поделението от 
редовете яа войниците-

интерес

Изхождайки от досега
шния опит, очаква се, ка
зва Станоевич, след завър 
шаването на шнолите мла 
дите комунисти и младе
жи — курсисти успешно 
да се включат в работата 
ша първичните си партий
ни и младежки организа
ции,
органи и тела в трудови
те си организации и мест
ните общности. Безсъмне- 
ние, с адейно-политичес-
ката си подготвеност те 
ще дадат принос в разви-

ци-

ще

Съгласно програмата ма 
общинския коимтет на СК 
и общинската конферен
ция на ССМ по идейно-по 
литичеоко и марксическо 
издигане, районните поли
тически школи сега ще бъ 
дат организирани в Стре- 
лъц и Любераджа. Обуче
нието в тях посещават по 
25 души. Същото ще се 

ческата. школа за средно- провежда всекидневно и

самоуправителните
Подготвени да пазят родината

една от най-важните със
тавки на обучението и въз 
питанието в духа на юго
славския 
ки патриотизъм. Тук нито 
един момент не се изпус
на от предвид фактът, че 
идейно-политическата под 
готовка в Югославската на 
родна армия може и тряб 
ва да бъде здрава основа 
за по-нататъшно оформле 
ние на социалистическото 
съзнание у младите мом
чета в граничарски уни
форми и възможност за 
излъчване на млади обще- 
ственочпол!Гтически дейци, 
които след войниклъна си 
Ще бъдат в състояние да 
дават значителен принос 
за акцията на социапистн-

жки, младежките органи
зации във войнишките ко
лективи бяха „принудени" 
да изберат за курсисти са 
лю най-примерните относ
но ония, които са най-се-

социалистичес-
тието на нашата самоуп- 
равителна и делегатска си
стема. риозни кандидати за при

емане в СЮК.
Трябва да

В. Б.
се изтъкне, 

че Комите-рът на организа 
циите на СК извърши на-

ДИМИТРОВГРАД: В ОРГАНИЗАЦИЯ НА „ДРУГАРЧЕ" И „ДЕЧЙЕ НОВИ НЕ"
временна и твърде успеш
на подготовка, при всес
транно съдействие от стра 
на на .младежките органи
зации и военните колекти 
ви. По време на курса 
твърде голямо внимание 
се посвещава на качест
вото на изнесените лекции 
и на формите за активно 
участвувай е на курсисти
те в реализацията на про
грамните съдържания.

Ето какво във връзка с 
курса ни казаха няколко 
курсисти , — млади кому
нисти и примерни младе
жи:

Завърши Викторината
В организация на дет- веде в четири области:

„Другарче” български език и литера- за Викторината несъществе
.ни пропуски на журито и 

и .на моменти невнимателна 
та, дори и несериозна пуб 
лика, може да се конста
тира, че и тази Викторина

Ако се изключат .някои,
ежия вестник
От Ниш и „Дечйе новине" тура» сърбохърватски език 
от Горни Милановац, в и литература, история 
Димитровград на 19 този музикално възпитание, 
месец се проведе 11 по 
.ред Викторина на ученици Победили са:, Анна Цве

танова от Горна Ли син а по
ческите сили в своята сре
да.те °т основните училища

Нови импулси в тази ра 
бота се очакват от започ
валия в началото на ноем 
.ври курс по марксическо 
образование на младите ко 
мушнати в Ю'НА, с който 
.са обхванати всички чле-

организирана по повод пра 
зника «а Републиката и 
40 годишнината от Второ
то заседание на АВНОЮ 
завърши успешно. • ДРАГУТИН РЕЛИЧ, 

новоприет член на СК, гра 
ничар от заставата „Слав-

' че”: — За мене курсът по 
марксическо образование 
представлява едно ново въ 
веждане в живота.

• ЖЕЛКО КОСТЕЛИЧ, 
член на ССМ от заставата 
„Сушмца": — Убеден съм, 
че ще задълбоча досегаш
ните си познания, а разби
ра се, ще настоявам и да 
се „въоръжа” е много но-

А. Т.

В ООСТ „ДИМИТРОВГРАД”

Нови самоуправителни 
органи

Миналата седмица в 
най-толямата трудова орга 
низания в Димитровград, 
каучуковата промишле
ност, заетите избраха но-

зация на сдружения труд, 
трудовата организация и 
сложната организация на 
сдружения ТРУД.

Освен нешите работниче ви знания, 
оки съвети избрани са и • БРАНКО ПАВЛО- 
членове на самоуправител ВИЧ, член на ССМ от за- 
ния работничееки конт.рол ставата „Джева”: — 
и нова дисциплинарна но- време «а курса може да 
миоия- В тези органи избра се научи много, а аз ще

се старая да оправдая до
верието на другарите ми. ' 
които ме избраха за кур- 

А. Т. смет. Жквадин Стойнович

Връчване на наградите
ви .самоуправителни орга
ни..на българската народност сърбохърватски език, Вой- 

в Югославия. Във ВинтРри кан Бонжлов От Бооиле- От 1221 зает 
ната взеха участие учени- град по български език, „Димитровград" на избира 
ци от училищата в Боси- Яомина Ваоилова от Боси теляите места се отзова- 
леград, Клисура, Бистър, леград по история и Не- 
Горна Любата, Горна Ли- над Димитров от Дими- 
сина, Звонци и Димитров- тровград по музикално въз 
град. Състезанието се про иитавие-

ООСТ Пов

ха 1033 или 84,6 на сто от 
заетите. Те избраха нови 
членове в работническия 
съвет на основната органи

ни са деведесет заети в 
непосредственото произ
водство.
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Пред Деня на Републиката
• ДИМИТРОВГРАД

кошжгтх = И3 ДЕЙНОСТГА НА съюза на

Отчетите непоста 

тъчно конкретни
МЛАДОСТ В ЛЕСНО Н ИГРИ . ;

На 2 ноември х*г. з залата на к\/п

'135
Де от Димитровград, учениците от Пе- иаго^чеосата а-надем^ „Ейвард Ка
ната едИ'Ница°Т И в°ИНИЦИте от гранпч- 

Най-малки

тели-педагози с рецитал, посветен ■ на 
Републиката и 40-годишнината от създа 
ването й под название „Младост в пе- 
сини, тигри и •учение".

Публиката, която до последно мя
сто изпълни голямата зала 
11 ™я дом, предимно ученици, 
ние изслуша подготвената програма и 
с бурни аплодисменти поздрави изпъл
нителите, особено войниците-

на култур- 
с внима- На съвместно разширено заседание на Предсе

дателството на общинския комитет на СКС и кадро
вата комисия в Димитровград, проведено на 22 ноем
ври предмет на обсъждане беше предизборната дей
ност в Съюза на комунистите. Разгледани бяха 
дигнатите предложения за бъдещи сенретари и чле
нове на секретариатите на първичните организации 
на СК в общината.

м*а с няколко пе^^Тито ^роди
ната, а войниците и бъдещите възпита

и из-
А. Т.

• СУРДУЛИЦА
Сумирайки резултатите 

от предизборната дейност, 
секретарят на Председа
телството на ОК на СКС 
Иван Денчев подчерта, че

комунистите ов дадени сре 
т, в тях обширно е набе 
лязано накво предстои да 
юе 1наирави.

Много отчети също стра 
дат и от неконкретност- 
Бегло и ловръхностно е.

Днес тържествено събрание тя е проведена в предви
дения орок, и че не е 
имало отлагане на събра
ния.

казано че в известни сРе- 
$8 ди е имало’ и пасивни чле 

«ове ма Съюза на ному- 
н и спите, без да се посочат 
и кокретни имена. А от

По повод■в оогаммзит™ пРазнина на Републиката празника и за развитието -на нова Ю?о-

организации и местни общности в Сур- на общинския комитет на СКС Гсурду- 
иулишка община ще бъдат проведени лица Олаволюб Марин,кович. 
съ ра'Ви_я и организирани повечето тър- На това събрание ще бъде изнесена 
жества и манифестации. ,и богата културно-забавна програма. По-

край останалите' участници в нея Щ-е се 
I лайното тържество ще бъде прове представят

Подготовката на предиз
борните събрания също е 
била добра, мб посочи и 
известни пропуски. Преди такава критика, ползата не 
всичко, някои събрания на е голяма.

Заслужава да се отчете,първичните организации са 
били слабо посетени, ное че всички партийни орга- 
то е сигнал, че занапред низации в общината голя- 
трябва да се обърне по- мо внимание са посветили 
голяло внимание на тези - на провеждането на зада-

от Дългосрочната

и учениците от основното 
дено в Сурдулица когато на 25 ноември училище „Йован йованович Змай" от 
(днес) ще бъде устроено и тържестве- Сурдулица. 
но събрание. Доклад за значението на организации. чите

програма по икономичесна 
стабилизация.

Що се касае до издиг
натите предлжоения

В. Б.
ДОКЛАДИ, ВМЕСТО 
ОТЧЕТИ# БОСИЛЕГРАД

за
Друга слабост на отче

тите от известно число 
първични организации е, 
че са писани като, донлади Съюза на комунистите, бе 
за предстояща дейност.

Вместо в отчетите да 'са спазвани критериите и 
е посочено какво е напра- че сред новопредложените 
вено през изтеклите две. има множество млади хо| 
години, с кои въпроои са -ра и производственици. ; 
се занимавали най-много А. Т.

нови секретари и членове 
-на секретариатите на, пър! 
вичните организации, наВЕЛИКИТЕ ЮБИЛЕИВ ЗНАК
ше отчетено,, че изцяло

Тазгодишното чествуване на вели- оката младеж и К>НА. Централно гьр- 
К1ия югославоки празник 29 ноември — жество ще се проведе в навечерието 
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА в Босилег- на празнина, когато в Културния Д°м в 
радока община те мине под знак на Босилеград ще се устрои тържествен-);’ 
отбелязване -на 40-гадишнината от исто събрание, на което те бъде изнесен до 
ричеокото и съдбовно Второ заседание нлад за значението на празника и нул- 
на АВНОЮ, когато бяха положени ос- ,турно-забавна програма. , ,

Нова Югославия, и четири де Доклад за развитието на народната 
сетилетия от славните епопеи на Нерет власт и укрепването на са-моупрзвител 
ва и Сутйеока. ните социалистически и делегатски от-

Чествуването на празника ще започ ношения, както и за постиженията на 
не днес когато 174 първолачета по тър Бооилеградска община ще изнесе пред - 
Жественначин ще бъдат приети в Сью- свдател-ят на общиноната скупщина 
за на пионерите. По този повод -в петте Любен Рангелов. Културно-забавната 
олновни училища ще се организират програма ще -изнесат ученици от сред

на които ще бъде изнесена ношнолоюия център, бооилеградокото ос
поено училище и армейци.

В чест на празника, когато ще се 
чират Резултатите, на употреба ще , 

бъдат предадени повече обекти, преди ;
областта -на комунално-бито

новите на
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА^
НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 

В СУРДУЛИЦА
НА ВСИЧКЦ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ 
ОТ СУРДУЛИШКА ОБЩИНА И СТРАНАТА

-а

тържества, 
подбрана културно-забавна програма, 

Деня на Републиката.посветена на
- празника през седмицата

повечето спортни състе ■всичко из
вземат отбо вото строителство.

По повод 
ще се проведат 
зания, в които участие ще 
ри -на средношколския

М. я.център, град-
’ \

ф БАБУШНИЦА ЧЕСТИТЯТ

29 ноември - Деня 

на Републиката
Достойно посрещане на празнина

Доклад за 40-годишнината от Вто- ' 
рото заседа-н-ие на АВНОЮ ще изнесе < 
Славолюб Миладияогаич, председател на < 
общинската конференция на Социалис- / 
тичеокия съюз,’ а уче-ййците от образо- , 

център „Вук Караджич -Де . 
посветен на АИНию.

на празника на Ре- 
Бабушни-В навечерието

публиката — 29 ноември в 
шка община ще бъдат устроени търже
ствени събрания по местни о0«а“тИ 
организациите -на сдружения ддад, 
които те бъдат изнесени доклади 
40-годишнината от историческото 
ро заседание -на АВНОЮ.

В центъра на общината — 
шпица — на 28 вечерта, в голямата за
ла «а Културния Я°м ще бъде уСтро3‘ но ™рж1с^ено събрание по повод ве
ликия празник.

на
за вателмия 

изнесат рецитал пожелават високи завоевания вВто- нато им 
развитието на 
равление и изграждането

социалистическото самоуп-
на сочиалнзма VСлея това самодейното културно- 

„Младост ДеБабу-
художествено дружество 
напълни подбрана програма. нас

М. А.
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I ЦгРАЗВОЙНИТЕ ПЪТШЦА НА НАШИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 1]
IОТ ШИВАШКА РАБОТИЛНИЦА 

ДО СЪВРЕМЕННА КОНФЕКЦИЯ
Й

II

• С ОБЩО НАД 600 ЗАЕТИ КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" СТАНА ВТОРАТА 
ПО ГОЛЕМИНА СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИ
НА • ПРИЕТАТА ПРЕЗ 1977 ГОДИНА РАЗВОЙНА ПРОГРАМА УСПЕШНО СЕ 
РЕАЛИЗИРА • ЕДНОВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪР
ГОВСКАТА МРЕЖА

\ м
тт

за производство «а мъж
ка, дамска и детска кон- * 
ерекция и търговия и една 
трудова общност. Ндновре що на заетите в

оката организация. Създа- 
поме- дени са благоприятни ус

ловни за културно-обще- 
кшшталаилождаия ствона дейност на 

ницитс: е „Свобода 
клуб на работниците, ра
ботнически стол и други

До 1977 година трудова «ията възлизат на около 
та организация „Свобода" 50 милиона динара. За от- 
с около 200 заети и рабо- белязване е, че и в двата 
те*да в приспособените етапа на интензивно сгро- 
производствени помеще- 1Ителство не е .направено 
.нмя на мебелната фабри- превишаване на канитало- 
ка „Васил Иванов Циле", вложецията. 
всъщност представляваше Третият етап е в про- 
шнвашка работилница, те-, нес на изпълнение. Той 
хнически слабо въоръже- обхваща най-важната част 
на и с ограничен асорти- — доизработката да нон 
мент на производството, фекционните изделия и тя 
1977 година става прелом- хното съхраняване. Този 
на, тъй като е приета ра- етап трябва да прнклчи 
звойна програма, с която е нъм средата на идущата 

нонфекция година. Капиталовложени

В един цех на „Свобода"
ИКОНОМИЧЕСКАТА 
СТАБИЛИЗАЦИЯ 
— НАСЪРЧЕНИЕ

стонаи-
менно сър строителството 
на производствени

След приемането на дъл
госрочната
икономическа 
ция, в конфекция „Свобо
да” е изготвена собствена 
програма, за чиято реали
зация са ангажирани вда- 
чни организирани субек
тивни сили, преди всичко 
Съюзът на комунистите. 
Съюзът на синдикатите и 
прочие. В резултат на то
ва изострена е отговорно
стта на всяко работно мя
сто, а за отсъствията по 
болест се води специална 
евиденция, в резултат на 
което има известно нама
ляване на неоснователни
те отсъствия-

Имайки предвид, че 70 
на сто от продукцията на 
„Свобода" се пласира на 
чуждестранни пазари, пре
димно в НР България, Гер 
майската федерална ре
публика, Гер.манската де
мократична република, Съ 
ветския съюз, а от януа
ри идущата година и в 
Съединените 
ски щати, за качеството 
на изделията се води осо
бена грижа. Само с каче
ствено и евтино производ
ство могат да се завоюват 
нови пазари и да се по
стигат добри делови ре
зултати. Това е залегнало 
в основата на всестранни
те усилия, които се пола
гат тук, а успехите вече 
са налице.

«допия, отделени са значи програма по 
стабилиза-

работ- 
” има

телни
за реконструкция и купу
ване на собствени магази
ни. От общо седем ново
ст, ркмти обекта пет са ку- помещения, предназначе- 
пени, така че търгоисната ни за всестранна изява на 
мрежа обхваща общо 40 работниците. Воични ра-
магазина навред из стра- ботници имат по, едно то

пло ядене (при това твьр- 
показа де качествено) и само за

2 динара, което е симво-

предеидяно
„Свобода” да израстне а ята ще достигнат сума от 
съвременна конфекция, 108 милиона динара, с ко- 
чиито изделия да си завою ещ напълно ще се о.фор- 
ват жизнено пространство лги технологическият - про- 
и на чуждестранните паза цес според най-съвремен- 
ри. ни изисквания- Очаква се

и тук инвестициите да на 
превишат заплануваната 
сума,

Средствата за Реализа- 
Строителството е пред- ция на развойната програ- 

видяно да се реализира ма са обезпечени от соб- 
етапно. В първия етап отвени’ източници 
(1977 и 1978 г.) са постро

пата.
Деветмесечните 

тели са красноречиво до
казателство за възходящо
то развитие на „Свобода”. 
Планът за деветте месе
ца, а и до края на годи
ната и по натурални, и по 
финансови показатели ще 
бъде изпълнен и за опре
делен процент и преизпъл зи 
нен. Общият доход ще до
стигне сума от 550 мили
она динара, като при това 
около 50 милиона ще бъ
дат отделени за разширя
ване на материалните ос
нови на труда. На девет- 
месечието са отделени над 
30 милиона динара за ук
репване на материалната 
база на стопанската орга
низация. Тези средства са 
добра предпоставка за по- 
нататъшното
развитие на организацията 
като цяло!.

лична сума.
За желающите да оти

дат на годишна почивка 
„Свобода” обезпечава без
платно летуване, но за съ. 
жлаение тази година само 
20 души са ползували та- 

възможности- Инак 
броят не е ограничен зси- 
чни, които искат да зами
нат *на зимуване или лету
ване .могат да ползуват 
безплатно отиване- В „Сво 
бода” донеотдавна всеки
дневно е идвал лекар, а 
след нянолкомесечно пре
късване, от 1 януари иду
щата година отново ще 
идва лекар, понеже дого
ворът е възобновен със 
Здравния дам в Димитров 

възходящо град. Средният личен до
ход на заетите през де
ветте месеца на текущата 
година е възлизал 8133 ди
нара, което се оценява ка
то не особено висок, но 
който безспорно в пред
стоящите месеци ще бъ
де увеличен в съответст
вие с общите _ делови ре
зултати.

ИНТЕНЗИВНО
СТРОИТЕЛСТВО

л, чрез 
Белград- 
Ооновна

кредитиране от 
ени нови производствени оката бани а — 
помещения, като е^Девре- банка Пирот и Републи- 
менно е извършена и ре- канския фонд за насърча-
констРукцця
помещения, които биват ваздите краища в Републи 
превърнати в обекти на ката, в 
обществения Стандарт- В 10:50:40 на сто.

на старите ване развитието на изоста

съотношение
американ-

този етап на строителство 
техническата подготовка е 
приведена в съответствие 
със съвременните' изисква 
ния на конфекцията.

Вторият етап (от 1979 
до 1981 г.) обхваща пери
ода на подготовка на тех
ническо
та документация, относно 
въвеждане на прогреси 
вни технологии, 
два етапа капитал овложе-

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ
ЕФЕКТИ

Безспорно
жителвият ефект е, че са 
създадени условия и при
ети 400 нови работници, 

технологическа- Днес в трудовата органи
зация конфекция „Свобо
да” работят 600 души и 

тези има две основни организа
ции на сдружения труд:

най-забеле-
V
ИЗДИГАНЕ НА ЖИЗНЕ
НОТО РАВНИЩЕ

Наред с .материалното 
заздравяне на стопанската 
организация ежегодно ух 
релва и жизненото равни-

ВЪЗМЪЖАВА ЦЕХЪТ ЗА ЧОРАПИ В БОСИЛЕГРАД

В
Стефан НИКОЛОВ

*4

Първи изпит по износ ната задача. Обаче успе
хът «е се преценява. Вси
чки в цеха знаят, че за
дачата, следователно и ус 
пехът им, не е равна на 
максимума на възможност 
ите им, ноито 
когато 
оформен
Цех.

— За ;нас е много по- 
важно доверието, което 
получихме От колектива 
на ООСТ „Чарапара”, вяра 
та му в нашите знация и 
труд
телят на цеха.

Ние искаме да подчер
таем най-голямото значе
ние на първата изнесена 
продукция на цеха за чо
рапи в Босилеград. С ви- 
ооката см трудова мобили 
запия младите работнич
ки и работници поназаха, 
че схващат износа като 
една От най-важните зада*

че качеството на нашата 
продукция издържа износ 
н:ите критерии. Именно 
такава беше и оценката 
на специалистите От „Зе
ле Велжович” — подчерта 
Захариев.

Младият колентив на це
ха за чорапи не крие за
доволството си от успеш
ното изпълнение на слож-

ВИСОКАТА ТРУДОВА МОБИЛИЗАЦИЯ НА 
МЛАДИТЕ РАБОТНИЧКИ И РАБОТНИЦИ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЪРВАТА ПРОДУКЦИЯ ЗА 
ИЗНОС ПОКАЗА, ЧЕ КОЛЕКТИВЪТ НА ЦЕХА 
СХВАЩА ИЗНОСА КАТО ЕДНА ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ 
ЗАДАЧИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ

«и срокове, макар че бяха 
много „тесни”, а произве
дените тук чорапи бяха 
включени в контиганта на 
изнесените стоки на ООСТ 
„Чарапара", което говори,

зде имат 
станат напълно 

производствен

През месец ноември це
хът за чорапи в Босиле
град, който работи като 

ООСТ

а как се постига?
— С много допълнител

ни трудови усилия — от
говаря ръководителят на 
трудовата единица Оиме- 

41 он Захариев. — Работих- 
сложна задача: да произ- ме и в свободни съботи, 
веде част °т продукцията формирахме 
на своята основна органи-

труива . единица на 
.„Чарапара" от. Ледаовац изтъква ръководи
имаше твърде важна

извънредна 
трета смяна, извършихме 
истинска трудова мобили
зация на работещите, и в 
редовните смени осъщест-

зация на сдружения тРУЯ, 
предназначена за износ. 
Много я°но е какво изис
кваше изпълнението на 
задачата. В къс срок да

вихме висока производи
телност на труда.

Достатъчно ли беше то
ва цехът да издържи пър- 

Обяонява вид да изпит по износ?
Опазихме дадените зведения за износ

се произведат няколко хи
ляди чифта чорапи с ви
соко качество, 
се леоно и с малко думи,

чи в икономическата ста
билизация.Завоювани първите успехи— висококачествени прон

К. Георгиев
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кооперация „ЕРМА” В ИДУЩАТА ГОДИНА

По Църнн връх ще се белнат нови стада...
™,ната от съществуването кое — очакваме 
ОИ ще ознаменува с йода' производство 
крупна крачка напред. В 285 000 литра 
скоро време, покрай съще 
ствуващата вече овцефеР- 
ма «а Църни връх ще бъг- 
де построена нова за 1000. 
овце и 500 кози. За фермата 
м спомагателните обекти 
— магазин за

>на ферма за овце 
— на Църни връх ще се 
вземах мерки и за подо- 

на мляко от брение на пасищата. Чрез 
агнешко и агромелиоративни 

ярешко месо от 63 450 кг, 
а на фермаха ще рабохях 
25 души.

— Предвиждаме и 
/чихелно подобрение на ус
ловията за живот. Засега 
на овцефермата за Църни 
връх, която има 200- овце 
нямаме ток, вода и др., а 

новця обект войчно то
ва ще бъде обезпечено — 
споделя Таков.

Наред с

и кози витието * в изостаналите 
краища в Социалистичес
ка република Сърбия.

— По-късно — изтъкна 
Б. Таков — на Църни връх 
планираме да развиваме и 
говедарство. Но това ще 
стане през втората фаза 
на изграждане на живот
новъдния номлеке на Цър
ни връх, когато там ще 
може да се отглеждат 
още 500 овце и 500 говеда.

Ако развитието на жи
вотновъдството върви, как 
то е набелязано в програ
мата за дългосрочно раз
витие на кооперация ,,Ер
ма"
ни на Църни връх ще бъ
дат построени още някол
ко ферми за около 10 000 
овце-

Кооперация „Ерма" «е 
занемардва и развитието 
на животновъдството на 
частния сектор.

— Запланували сме съз 
даване на няколко миви- 
ферми с около 1000 овце 
и няколко стотин кози — 
казва Таков.

Приравнено към сегаш
ното положение, заплани- дина, както са заплавира- 
раното в кооперация „Ер- ли в кооперацията — тези 
ма наистина е внушава- цифри ще се увеличат 
що. Днес кооперацията от колкокрарно. 
сРС-ето стадо и в съдру-

годишно

мерки
Ще бъдат подобрени съще 
ствуващите, а с аронда- 
ция и комасация ще бъ
дат създадени нови ком
плекси от ливади и паси
ща каро за целта ще бъ- 

изразходвани 
динара.

Средствата за изгражда 
не на фермата и за смели-

зна-

млечните 
изделия, соняк, вода, рок, 
доизграждане на пъря до 
Църни връх — ще бъяат 
вложени 67 012 536

дат 
13 202 199

над
Божко Таков

в жие с частните селскосто 
пан оки производители от 
Звонци, Вучи дел, Ракита, 
Берин извор, Нашушкови- 
ца и Пресека осъществя
ва годишно пазарен изли- 
шек от 150 000 литра мл
яко, 19 460 кг агнешко и 
овче месо и 206 733 кг го
веждо месо.

През първите девет 
сеца на годината’ е осъще 
стаила 
67 020 000,
9 520 000 и чист доход от 
7 191 000 динара. Средните 
лични доходи на 46 работ
ници в кооперация „Ерма" 
се движат към 10 000 ди
нара. А само след една го-

дина
ра. По този повод разго
варяхме с директора на 
„Ерма" Божко Таков.

— Новата ферма за ов
це и кози на Църни връх 
тРяПва да бъде- готова до 
края на август и начало
то на септември идната 
година, така че в чест на 
Деня на освобождението 
— 6 септември — да бъДе 
пусната в действие. В 
срок от 8 месеца ни пред 
стоят много работи: изгра 
ждане на пътища, водопро
вод, довеждане на ток и 
др. В тази огромна рабо
та разчитаме и на помощ
та на армейците, които 
да построят пътя Берин- 
извор — фермата, в дъл
жина от 5 километра. С

орацията на пасищата пре
димно са обезпечени от 

изграждането Фонда за насърчаване раз-
след няколно годи-

ме-

общ доход От 
ДОХОД От

II ня-
Наскоро чувствително ще се увеличи кооперативното 
стадо Матея АНДОНОВ

I* ■

трудовото вият не спш IНОВ ПОДЕМ НА ПРОИЗ
ВОДСТВО В ОСТ „ЛИС- 
ЦА" В БАБУШНИЦА

® Със съвместни 
усилия на всички ос- 
ювни организации, 
стопанисващи в рам
ките на „Лисца” От 
Севнице Решен проб- 
1емът с обезпечава
не на суровини • 
Празен оборот в ра- 
оотата на машините 
няма

пост от 21,7 милиона ди
нара. Тези средства са уве 
личени с 68. на сто, а 17 
милиона са обезпечени на 
конвертируемия пазар.

ИЗНОСЪТ И ФОНДОВЕ
ТЕ НАЙ-МНОГО 
УВЕЛИЧЕНИ

личните ои доходи е уве
личила само със 17 па сто. 
Средният личен доход по 
трудещ се възлиза 
10 437 динара. Обаче1 тези 
радетелю на прогреса на 
организацията ои са раз
брали значението на мате 
ри едното укрепване. През 
деветмесечието вътв фондо 
вете са отделили около 14 
милиона динара и тези 
средства са увеличени с 
88 на сто. Само в деловия

В затруднените 
мически условия 
повечето стопански орга-

иконо-
когато

на
В организацията в Бабу- 

шнида изтъкват, че през 
деветмесечието на настоя
щата година са постигна
ти хубави делови пости
жения. ' Физическият обем 
на производството е реа
лизиран с 93 на сто. Глав
ната причина за неизпъл- 
няване на плана е липса
та на суровини, която съ- 

стопанисва-

«изации са изправени пред 
ООСТ „Лис-трудности, В 

ца” в Бабушница личи, че 
е намерен клюнът към пре 
лома за по-успешно стопа- 

Това обаче не

НЕ ЗАВИСЯТ ОТ ВНОСА

IПоложителните делови 
Резултати, покрай урилия- 
та на обществено-полити
ческите и самоуправител- 
н;и сили в организацията, 
се дължат и на едно дру
го, бихме казали, ново на

ииоване- 
значи, че на тази основна 

сдруже-организация на 
ния тР№ която работи в 

на „Лисца" от
новна организация е. отде
лила около 25 милиона ди
нара. Тези’ обединени сред 
ства улучиха целта, 
рпката е открита през

рамките 
Севнице 
1978 година и кодто свър
за неразвитата Бабушниш- 

Севнице,

откачалото на
Фаб-пътствуваше 

нето до края на март т-г. 
Въпреки това, обшият До

на 71 мили-
март т-г. и сега няма тру
дности с обезпечаване 
суровини и материали. До 
като преди почти. 70

необходимите ма

ка обшина със
известни икономиче- 

Без ог-
наход възлизащ 

он динара в сравнение с 
деветмесечието на

година е увеличен с

«е са 
скит6 трудности. намина-
лед, че и тя ги чувству
ва очертаната задача, спо 

’ която тазгодишното 
възлезе 

111 мил по

ето от
тсриали се внасяха Ох чу
жбина, сега производство-

лата
34 на сто. Докато дохо
дът е увеличен с 36 на 
сто, чистият доход отчита 
увеличение от 45 на сто и

ред
производство Да 
на стойност от

то от вноса им зависи са
мо с Ю на сто.се осъществява

плана. 217-
на динара 
почти според те работника, от които по 
вечето са женска работна 

преодол 
орган и-

40 милиона ди-вт.злиза на 
тара. Резултатите, въпреки че 

са добри, вече са извъР- 
’ вян път. Но, в организа-От значение 

■изтъкне, че 
ството

цията трудовото напреже
ние не намалява и се на
дяват, че до края.на годи
ната ще реализират запла
нуваната годишна продук
ция на стойност от Ш 
милиона
че понастоящем

в производ
на тази организа- 

оборот
ръка тРУ^НОстите 

по-голямая®ат с 
зирзност 
диче^а 
на трУДа 
изучаване на 
те чуждестранни

няма празен Цехъх на „Лисца" в Бабушницаработата, у®е
производителност
и чрез постоянно

ПробИрЧ1ИВИ-
пазари.

ция
■и че мощностите 
стопроцентно са натоваре- 

Ударението ооновател- 
й върху

■на почти

на равнище на 
организация вфонд са внесени къ,м 13 

милиона.

чинанне 
трудовата
Севнице. Седемте основни 
организации, включвайи 
и организацията в Бабуш
ница, през изтеклите две- 
три години са обезпечили 
оредства и изградили фаб- годината същият да дого-
ри!ка за производство на ни цифрата от 30 милиона
суровини и матеРиали. За динара,
целта бабущнишката

динара. Въпреки 
износът 

(домашният ва

ни
поставеноно е производителповишаване

ността на тРУДа. к°ят°
СЪЩ'ИЯ МИ-

— Не по малки резул- 
Мирослав Пе- е намален[5

тати, казва 
трович, секретар на орга- 

са постигнати

зар се нуждае от стоките 
им) надяват се до края на

В СТО- съсТози нов подход сравнение 
«алогодишен период е увевсъщност ТРД низанията,

износа. През деветте
памиоваието

и насоките с пет на стО-за по-ус- личена 
Тази

ръка, имайки предвид ста 
процеси,

и в 
месеца 
ждестраннитс 
изнесени сутиени

спра 
корено 
низанията 
положите^™ финансови ре 
чултати.

на орга на годината иа чу 
пазари са 

на стой-

развитие
— път.итата за

работнаженска
В. БОЖИЛОВОс-

билизамионните
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с л вести ** Културни150 ГОДИНИ ОБРАЗОВАТЕЛНО ДЕЛО В НОСИЛЕГРАДСКО

В село Извор-пъцмп) училище • ДИМИТРОВГРАД

Ново лице на Културния 

центърЗа едно от най-старите селища специалности днес работят но само 
в Бооилеградека община се счита се- в Босилеград, но и навред из стри
ло Извор. Още по турско време то ната. 
е вилаетсно седалище. А от освобо
ждението. от турците през 1878 ш- палена в Извор през 1833 година от 
дина до 1889 година то е стопански, ч поп Новко, сетно поп Георги, а още

по-късно от даскал Трифон от Кра- 
гово. В село Извор училището 0 
просъществувало все до 1978/1979 го
дина ,когато учителката Олга Сгофа- 

и първото училище през 1833 година. ■ нова, Останала с четирима ученика, 
Отначало това са килийни училища минава на работа а Босилеград. Тази 
(скрити), но сетно се преминава към съдба сполетяла но само село Извор, 
световно образование. По солата вече са закрити 9 първо-

През изтенлия век и половина начални училища. В осемиласовштс 
образователното дело в Босилеград- училища през учебната 1973/74 е 
ско бележи огромен възход. Особен имало 2033 ученика, а през настоя 
разцвет то доживява след освобол^ щата учебна година (1983/84) има 
дението от фашизма през 1944 годи- 1386. или по-малко 647 ученика, 
на. Народната власт веднага се анга
жира с организиране на учебната 
1944/45 година. Мнозина партизани 
от Босилеградскня отряд се опреде
лени за учители по селата, въпреки 
че самите нямат пълно завършено 
средно образование.

Просветната иокра обаче е за- ин-постави гръмоотводна 
сталация на сградата. С 
помощта на занаячийската 

„Универзал"

Сградата на Културния 
център „25 май” в Дими
тровград, тави дни полу
чи ново лице. Именно, за
върши поправката на фа
садата и покрива, а сице- 
премешо с това сграда е 
снабдена с ■ гръмоотводна 
инсталация. Това е най-обг 
Стойна поправка на понри 
ва, от 1949 година насам.

За последните 4—5 го
дини Културният Център 
поправи малката зала, из
гради нови помещения за 
библиотека и обзаведе клу 
ба на самодейците. Имай
ки предвид фак-ра, че тук 
се събира голям брой мла- .< 
да хора възложено е да се

културен и околийски център на Бо 
оилегрздеко, слея която тодпна това 
става Босилеград.

В Извор е започнало да работи

кооперация 
от Чачак това е направе
но за сравнително кратно 
време, така че сградата 
получи ново лице, а съше 

въвежданетовременно с 
парно отопление са създа
дени много по-добри усло
вия за работа.

Стойността на 
ките възлиза на 
.милиона динара, а сред
ствата обезпечава Репуб
ликанската • 
телна общност по култура.

поправ- 
около 1,4

С оглед на 150-годишнината от 
първото училище, би било удачно да - 
се направи научно проучаване на об
разователното дело в Бооилеградско, 
да се осветлят всички негови възхо
дящи етапи, накто и да се посочат

самоуправи-

А. Т.

сегашните условия и възможности за 
по-нататъшно школуване на децата 
от този край.

Днес всички деца завършват ос
новно образование, 80 на сто средно, 
а 50 на сто полувисше и виеше об
разование. Специалисти от различни

Горно Понншавие|от първобитното 
общество до средния век

..л
Стоян ЕВТИМОВ

По повод 100 години от 
първите археологически из 
следвания в СР Сърбия, в 
Пирот тези дни е открита 
изложба под название ,Ар 
хеологачесните 
на Горно Понишавие”.

Димитровград ще бъде 
представен с около 40 ек
спонати, които водят по
текло от първобитното об 
щество до средния 
Изложените експонати са 
собственост на музейната 
сбирка към Културния цен 
тър „25 май". Освен в Пи
рот, изложбата ще могат 
да видят и гражданите от 
Димитровград, Бела палан 
ка и Бабушница.

НАД 30 ГОДИНИ С АКЦИИТЕ НА РОДНОТО СИ МЯСТО

Единството е залог 

за успеха
вен.

ценности

На тази изложба са 
представени над 100 екс
поната, които са собстве
ност на музея от Пирот и 
музейните сбирки от Ди
митровград, Бела паланка 
и Бабушница.

— Не искам за мене да 
пишете като за пенсионер 
— изтъкна Владимир Ми-

търа му. Има няколко ча
стни трактора, косачки и 
ДР-, а мени се и породата 
на овцете и говедата.

Не овързваме всички те
зи успехи за Името на 
Владимир Мицов, сегаш
ния председател иа мест
ната общност в Долна Ли
сина. И хой каза, че тези 
успехи са общо депо и не 
изброява какво предстои 
още да се направи в Д. 
Лисина. Първо, назва Ми
цов, е необходимо да се 
поправи залата в коопера 
ТИВНИЯ дом, да се въведе 
телефонен пост и да се 
разшири пътя до махала 

Селище. Има още 
това е първо —
Владимир Мицов. А в се
лото ни съществува готов
ност и желание тези про 
блеми да се разрешават. 
И досега направеното е ре 
зултат от единството и со 
лидарността на долношлин 
чани —■ споделя В. Мицов, 
като подчертава, че чрез 
местно самооблагане досе 
га са разрешили почти 
воички от пооочените въп
роси.

И е-го защо в началото 
на разговора В. Мицов ка
за да пишем за акциите, 
в които е4- участвувал и 
той, но не сам.

ност тази година получи 
осмосептемврийско 
нание — ПОХВАЛНА ГРА 
МОТА за постигнати резул 
тати в комунално-битово 
изграждане. Това е види
мо навред. Вода имат над 
90 на сто от домовете в 
селото. Махалите са овър

приз-
А. Т.цов ногато го срещнахме 

и поискаме да побеседва- 
ме с него. А повод за раз
говор има много. След дъл 
ги години като служещ 

отговорник

В ОВО „ЙОСИП БРОЗ ТИТО” В ДИМИТРОВГРАД

Нов кабинет по химияпредприемач, 
и накрая строител на цеха 
в Горската секция в Боси Зачитайки 

на републиканския инспек 
тор за образование, обра 
зователно 
та организация в Дими
тровград обзаведе нов ка 
бинет по химия- • За обза
веждане на този кабинет 
с всички необходими по
магала изразходвани 
към 250 хиляди динара. 
По този начин верифика-

решението ция Ще получи и специал
ността лабораторен техник 
по химия, покрай вече съ
ществуващите от машинна 
та специалност и техници
те по физика. Естествено, 
сега са създадени оптимал 
ни условия за провежда
не практическото обуче
ние в тази специалност.

леград, замина в пенсия. 
Роден е през 1921 година 
с. Долна Лиоина, в Боси- 
леградока община. Взел 
участие с босилеградския 
отряд; сетне в Крагуевац, 
Валево и др. места. В бор 
баха с баядидите. Оттам 
се завръща с офицерски 
чин. Започва да работи в 
Местния народен отбор в 
Д. Лисина, иъдето няколко 
ггьти бива избиран, а бил 
е и касиер в общината в 
Горна Лисина. Сетне рабо 
ти като строителен работ 
ник на обекти в Сараево, 
Белград, Титоград и друга 
де, но никога не забравя 
Долна Лисина. Връща се

възпитате лна-

са

А. Т.но
изтъква

-

товото шосе Босилеград 
— Сурдулица. Електрифи-

и по няколко месеца в не
го, където раздвижва ко
мунално-битови акции: Тук транш са почти воички до

макииства, построено е нобива секретар на първич
ната ' организация на СК, 
бива избран за околийски 
и общински отбори ик, а 
два пъти и за делегат в 
общинската скупщина в 
Босилеград.

во училище. Тук вече има 
около 100 телевизора, а ра 
диоапарати 
къща.

във всяка

' Има 8 одружени селско 
стопански производители, 

Село Долна Лиоина днес двадесетина души работят 
има над 500 жители, жи- в Босилеград. Селото Не 
веещи в около 150 дома- напускат вече хората иои 
кииства. Местната общ- застройват къщи в цен- Б. Костадинов Обзаведеният кабинет по химия
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Пролетарии от
*СВЧЖ“ С1Р“"". псдш»айт« се

Ш35 ТуНИСт
ятаСнаМПрг СЛеИ пРиемзне заключени- 
оДК Длетото заседание на ЦК <-лоК е взета ирешчн.ка

СКЖ°пп“п ДРВДсед^^Х;
ОКЖ предупрда, Че
ПОСТ, Отпори,
ложми на
Тази

Изводи в цоцесн кн предвид всички фактори в нашето об
щество, от които малко—повече зависи съдба 
та на икономическата стабилизация. Всъщ
ност това е един от ключовите искове на 
нашите събеседници в „базата", а и лошчес 
ка предпоставка за реализиране на Заключе-

Имаме достатъчно параметри за

на
за осъществя- 

на ЦК на 
«епоследовател-д о,ри ия т*и~_ поведения ПРОТИВОПО

оценкТ ^“Н° прие™те заключен,ия". 
на-ния на аоепи^СН°ваНа На Релевантни съз 
димо да се че е н^обхо„ - Д _се И30стри Отговорността във Ч«и среди с цел пожъоно „а ™ 
за неизползувани удобни 
телства, защото танъв

кидневието ни, а неотдавна 
карикатурист нашият основен донумент за 
излизане от икономическата криза предста „„ „„ 
ви като свеобразен магазин за самообслуж- Ка На °илата на съпротивите и техните но- 
ване, от когото се взима по собствено жела- ^атет‘ преди всичко в редовете на Съюза 
ние и внус... Нещо подобно, съдейки спо- Ца 1КОМ^нисхиге. Ако не се използуват по 
■ред забележките на Милан Кучан, член на "ач?,Л. на *°?т° наот>тствуват Заключенията 
Председателството на ЦК на СКЖ, изнесе- На иОК’ значи ла се предадем на на
н-и в разговор с журналисти, се случва 
със Заключенията на ЦК на ОЮК, 
те едностранчиво да се тълкуват и по ирин- 

„онава, което ми съответствува е съ
държанието на Заключенията” и обратно.

|«| а тези прояви, последователните кому
нисти трябва най-енерлично да се про 

тивопоставят и това е конкретната форма и 
съдържание на борбата и за осъществяване 
заключенията и за реализиране на Дългосро
чната програма. Тук няма някаква 
мъдрост, мито пък канвато и да е основа 
опортюнизъм и колебание, а най-малко за 
толеранция. Защото, противоположно на то
ва, нито от един документ няма да остане 
много.

един находчив нията.
оцен

вси-
се говори 

моменти и обстоя
л«гт М ^ „ ИЗХОД би бил ПО-ТРУ
Глсч^ГГ °т ДОСегашниТе. Разликата 

,/качеството на възможностите’’ за пре-
които да сочи към по-хубаво таре в 

сегашните условия по отношение на донедав 
нашийте е по-иидама, не само поради факта 
че обстановката за такъ(в прелом теоретичес 
ки е осмислена .и вградана в Дългосрочната 
програма по икономичеока стабилизация, но 
и със свеооразната подготовка на широките 
маси, че занапред по Старому нито 
нито се смее. Ако нещо 
вието на

тиска на всички онези, които ползуват 
и мента и в така трудната икономическа 

становка да разширяват 
рентаиия и недоволствие.

Това, също така, би значило да 
върти в нръ*г на известни този си и антитези- 
си и по

МО-.
лом, обВСЪЩНОСТ дефетизъм, дезо-

ципа
СС

въпросите, които достатъчно теоре
тично са вградени и по определенията кои
то с приемането на Дългосрочната програ
ма са само задълбочени. Ствпентта на раз
личните мнения във връзка с утвърдените 

твърде изразена. Това е своеобра
зна зен парадокс на обществения момент, но и 

разбираем с оглед, че зад повечето станови
ща се намират обективно противоречиви, но 
и тесни, частични интереси. С това до голяма 
степен се довежда под въпрос качеството и 
количеството на промените, преди всичко сро 

яхме с работници в повечето среди нашир из ковете, до които те тРябва да се реализират. 
Югославия за най-новите партийни заключе- Затова с оправдание се очаква на линията на 
ния, впечатлението бе, че Заключенията без- единственото 
Резервно са приети, а веднага след това пое- на Десетото заседание на ЦК на СЮК та- 
ледва работническата решителност занлю- кова развитие на политическа и икономичес 
ченията да държим „на температура", която ка обтасновка да се опре и да се насочи по 
ще опече и дългогодишните наблюдатели от посоката за по-ефикасно решаване на жиз- 
завет. В някои среди, например, в СР Хър нените обществени . интереси. Трябва да си 
ватоко Заключенията послужиха като основа припомним: ако на заседанието на ЦК на 
за по-голямо разграничаване в партийните ре- СЮК, въпреки различните мнения за отделни 
дове, преди всичко в работническите среди, въпроси, накрая бе манифестирано единодей 
конкретно при производствените работници, отвие в заключителните становища, тогава 
Нашият коментатор имаше право, когато по- това също се очаква и в реализирането на 

опорт10низма от този вид при значи- Заключенията. Недопустимо е да се манифе 
число членове на СК (преди воичко в стира неединство тогава, когато то е пагубн«> 

общностите и извънматериалното производ- за общия интерес на страната. Този изпит
се издържа или не. Становището за т°ва не 

п о следите на този пример би трябвало двусмислено е формулирано в документа, за 
® ■ да се тръгне във всички структури на когото става дума.

СК до самия връх, имай-

се може
е известно в съзна 

всички числящи се в нашето общ е 
ство, това е., някъде повече някъде 
но, -искът за промени, 
в себе си съдържа богати мощности 
п ром ями и да се осъществят, но разбира 
под определени 
мобилизирането

голяма насоки е
по-мал-

който без съмнение
тези

се
условия- По-инак казано, 

на всички фактори в обще 
ството е възможно, но само върху макси
мално известни основи, конкретно дефини 
рани и утвърдени на воички равнища в об
ществото. С това, разбира се, 1Нито за педя

Когато преди известно време разговар-

становище за Заключенията

не се довеждат под въпрос приетите опре 
деления в нашите най-нови документи (Дъл 
госрочната програма по икономическа ста 
билизация и Заключенията на Десетото засе 
дание на ЦК на СЮК), но факт е, че в поли
тическата и икономическа практика има 
толкова замъгляване и калкулиране, толкова 
наливана вода на свои мелници, че от ней
ната изворна чистота малко остава за пред 
назначената цел. Не е пръв гп>т някои чисти 
и ясни определения, както тези в Дългосроч 

по икономическа стабилиза-

сочи *на 
телно

нгта програма
ция, ако идат по-нататък от извора да 
„мътят” в точенията 
кост- За това 
нещо, което е станало съставна част на все-

ство).се
на нашата действител-

всъщност се говори като за Слободан Куюнджиччленовете на

нно -най-големият автор от рода 
на ,държавно-научната фантасти
ка").

Тирана. Но тези дни, те пишат, ка 
нто обикновено се пишат, като че 
ли воичко става на противополож 
ната страна на света, като че 
не се отнася до Албания и албан
ския народ. Радио Тирана на прог 

излъчва

СЛЕД „ЧИСТКИТЕ” В АЛБАНИЯ

ТНРАНСТВ010 НА ХОРА Явно е едно: Бнвер Ходжа е 
предназначил на албанския на
род съвсем неславно бъдеще, 
„увенчано" почти с всекидневна 
борба против измислени врагове, 
сетне с концлагери, преследвания, 
изтребление на всички, ноито не 
мислят като него. За ония, с кои 
г.о не е съгласен е открил повече 
концлагери, в които според запад 
ни източници, се намират в тъмни 
ца към 40 000 души. И ако са 
стотина по-малко — все пак то
ва е неразбираема бройка.

Бнвер Ходжината самохвалско 
„чистка" в изграждането на един 
ствено изправния социализъм та
ка се потвърждава като същин 
ока противоположност: албанският 
народ, вместо да напредва съглас 
но ' собствените материални

ли

ШгШш*
това не е н Щ прУ Хо Мехмед Шеху, своята дясна ръка съмишленици.

найблиз през повече десетилетия, а на кра* Дали е възможно да се обясни 
шпионин на ЦРУ, КГБ и УДБА’’. какво става в Албания? По време 

Тъй като истината за това оигур на общия стремеж към демкжра- 
но няма да бъде наскоро извест- гизация и зачитане правата на чо 
на предпоставки за кяановата века, в тази страна се ликвиди- 
оазплата не могат леоно да бщат рат хора по съкратена процедура.

. Може би положението може да

ИМ
вод за
най-новата разплата на 
джа с доскорошните см 
км сътрудничи. Тирансният ДИМ* 

в дълпия СПИСЪК на своите 
— „политически против- 

— е виел още деоети'на ли
не°сеИ,еВ см№ивзлЯ^>Н<®лГаг°да^®”1™

™теоГГбаннГ ал.
пред борения обръч е тРУД
да се лрони«не), °т тъжната албан 

политическа тъма излязоха от 
невероятни факти.

тор 
жертви 
ници

Сигурно обаче е ед-
■} жойто и най-малко се разбере ако се има в пред 
властолюбеца от Тира- вид факта, .който привежда мтали- 

ла на часа загубва не само поли- анемия вестник „Кориере де ла 
тиетТе ои привилегии, но и сеРа’’: Бнвор Ходлса твърдо оТс; 
игаота си За това най-добре гово- тодва на власт между другото 
™ ме™ другото участта която благодарение пропагандата, която 
ри, ме>вдизключение) Албания и самите албалщи пред- 

^ 1 вътрешни ставя като обкържена крепост и
обект на интерес на най^различ 

не се е про ши врагове- И авторитетният г»а 
вестник „Монд" отбелязва.

перо

проверели.
всекибе но

пречи на

въз-
можности, значително изостава 

На албанс-ска
ЕндюрН Ходжа, по съкратена иро- 
педура, без съд и без праао на за 
шита е ликвидирал неколцина до

шинмстрм и Д'РУГИ вмл-

след останалия свят- 
ния ндрод свободата е повече от 
необходима, много по-необходима 
от бункерите- Също е сигурно, ч<* 
олбанокият народ с нищо не е 
заслужил печелната съдба, която 
му е предназначил и която „изгра 
жда" Ешшер Ходжа.

сполетя
следвоенни министри на 
те работи на Албания! 

Етвер Ходжа още
изнесъл по и“00® п На далитичеока че Еноерходжиното „бодро 
плата на албанската в чесТо е натопено с кръв той ма
слена. Истина, т°ва.обшс ^ ^ ГЛе)1<1Да е най-илодоеитият писател 

” радиостанция сред държавниците и дановремен

окорашни
НИ ДалНи°Ссв касае за свършване 
на борбата за власт между клано 
На на Ходжа и Шеху - си пое 

въпрос чуждестранните ко-

А. Поповичнегово име прани 
лит" или шумнатавето

тавят



& Комунист
ПОУКИ ОТ СЪБИТИЯТА В ЛЕСКОВАЦ

КРАХ НА НЕСАМУПРАВИТЕЛНАТА ПОЛИТИКА
Разбира се, при преодолмиене- питат това събитие сър събитият.- елаи ^ЛиогоаФия — между дру 

комунистите в Лесковац да при- то на тези отношения не воичко в Крагуевац от “Рода три години. партии Р Ф д на ' 1у1еж
вършат успешно и последователно оеше направено шито трябва м Крагуевац тогавашният иродседа- гото е V . , на ЕК
идейно-политическата анция за навреме. Колебанието на общинс тел на общинския комитет, раоо дуоощинотшт
разплащане с носителите на гру кото партийно ръководство са- тник, послужи като параван, зад в ло . Р Сърбия. чо
пово-сооственическо, лидерско и мо с последица ша състояние. ст,в' който сс криеше тогавашният си член на н ит из
недемократично поведение дадено ^ “ Гж

Е\Л -нозина, всикналш да оценя- „челните” хора. „Челиците" очеши- И така да е, Кръста Стоянович на Председателството «а 
®ат повърхностно събития- дно п-шаха „изградени позиции” и не може с н/иячо да се оправдае* сния помихет да 
та, ония, които всяка кон в мвС11Ните средства за маоощл и» Като работник и иаю партиен ръ политическа отговорност/ а 

крегна акция провъзгласяват за ^оомамии тапа чн не о чмШ за- «соеводитсл нс трябваше да хва постъпките си не иска да оповаря 
атан срещу отделни деици, и мвС1,щ,яТ актив «а жу^надас не в „хоро”, ноею избикал* рабо- «И*>Д «о^ред с«>ета^е-
оиия, конто във вояна раднкшшю в.чжшп ,-лил първата кри тическо-класовитс интереси. 1о- ле-агока оаза. макар че е шриег,
крачка .на Съюза на комумиетитс ч ’ на ^ Вочернье но па отделно подчертаваме, защото Мирослав Здравкови* изглежда не
виждат прикрита борба за власт, ■■ изпрати до неработничесжото поведение на схваща, че отговорността му не е
провъзгласиха за „случай" добре р^;иа^1ята а1а тоаи вестник про- партийните функционери в иосо законна, а политическа, а постъп- 
водената идейно-политическа ак "Г 1шсмо 1Юради соношщона чените случаи все пак са изключе ките му излизат от рамките на по 
цид на лесковашките комунисти л,и ич,но 1Шсане" за събитията в ние в богатата партийна практика ведение на правен субект и Дъя<>° 
е цел да се преодолеят несамо л^ч-новац на бойкото действуване на работ но навлизат в.моралната и полити
управителните отношения. А не ’ . . . ниците. 1-рябв8 да Се каже, че ра ческата сфера. Трудно може да се
става дума за „случай ’, макар и Преломът се получи след като ботпиците-комунисти първи се про вярва, че Здравкович ще спечели 
да го пишем под кавички. По вре всички първични организации на тивоиоставиха решително на та- битката против комунистите с таки 
ме на няколкомесечиата акция Съюза на комунистите бяха акти киаа поведения на партийните ръ ва несериозни игри.
комунистите в Лесковац не ^ се включени в разискванията за ководители. Работниците—члено-
определяха „за иди „против тоя състоянието на овеят© среди. Опо ве на общинския комитет -на СК
или оня Деец, но поведоха принци ва> което „не .бяха видели" и не в Лесковац откровено казаха на
пна идейно-политическа борба за казаха симпатиантите на силници- Кръста Стоянович: ние те избрах 
демократическите 
ни определения, за 
лните социалистически отноше-

Съществуват всички изгледи

КОМУНИСТИТЕ „ОТКАЗАХА” ДА 
ЬЪДАТ ПОСЛУШНИ

самоуправител-. те на деня от общинското ръковод ме за председател като честен ра- 
самоуцравите ство, забележиха и ясно изтъкна ботиик и комунист; ти изневери 

ха комунистите в първичните ор- на надеждите ни и затова те сме
ния, като се разграничаваха от но ганизации на СК. Почти единоду няваме.
оителите на недемократичесната, шно изразиха недоверие към нел
групово-лидерска политика.. Зна риемливата, груповска и неде.мо-
чи не става дума, за „случаи”, не кратическа политика. Въ3 основа да се спекулира със зае.мането на
се касае за добри или лоши дейци, ,аа демократическите разисква- Кръста Стоянович. Той искаше
но за съдбаудшга идейните, самоу ния лесковашките комунисти оце пан да бъде ръководител, а друга- и груповгцината трудно могат да
правителните „ Социалистически ои ниха_ че ХОрого на несамоулрави- Рите решиха да се върне на ра- се преодолеят без организирано
ределения и за 'борба, в която ,са- телната политика водят председа ботното място ВКВ работник, от участие на всички комунисти. Но
моуправително-демократичните ,.на- теляг на общинският комитет на което беше избран. Злобниците сителите на гРуповщината винаги 
сони в развитието да преборят по, „ Съюза на комунистите (който е говорят, че това е наказание на водят сметка да имат навсякъде 
бардаците за лидерство. <•- сменен), председателят на общия този работник—функционер, а при свои кадри, влияние върху средст

скатЛконференция на ССТН (пода това забравят прокламирания прин вата за масова информация и вър 
ла оставка), председателят и под- чип за връщане на ръководители- ху всичко друто, което -може да 
председателят на общинската оку те на старите работни места бъде извор на тяхнаха мощ. Заю

ва такава „крепост” тРУДно се Ра

Накрая да кажем, че от сегаш 
ците събития в Лесковац Съюзът 

. на комунистите може да почерпи 
ценни
си активност, 
според нас най-съществени. Г1ъР 
во, недемонратическата политика

поуки за по-натагьшната 
Ще посочим две,Бяха направени повече опити

КОМУНИСТИТЕ НА „ОПАШКА- 
_/ТА” НА СЪБИТИЯТА

пшина. след като им изтече мандатът
?.. И най-нт,сата ретроспектива Ажо това все повече е практика збива без силна и масова комуни

& на събитията в Лесковац ясно ИЗНЕВЕРИЛ НА НАДЕЖДИ- за ония, които „редовно отРабот- етическа и работническа акция- 
очертава лицето и опакото на ^гру ТЕ им ват" мандата ои, защо да не бъде В .момента, когато комунистите в
повската политика, нейното без- практика и за оменените функцио Лесковац масово се
силие и безперспевтивност във Разбираемо и основателно е, за нери. борбата против недемократичес-
всяко по-сериозно стълкновение щ:0 най-напред беше подведен Изглежда, че на такива спекули каха политика, силната група ста 
с носителите на демократичните под отговорност председателят «а благоприятствуша фактът, че Миро на обикновен мехур. На силници 
определения- Ще си спомним, че общинския комитет Кръста Стоя- слав Здравкович, председател на те «а деня се случи нещо непред- 
ох май на миналата до март на нович. Той оглавяваше общинена общиноката скупщина, не иска вдцено и за тях ‘Неразбираемо — 
тази година трудови хора и граж та партИ,йна организация, така че да замине ох поста ако не бъде комунистите „отказаха”, да бъдат 
дани от Лесковац изпратиха 13з и в случай да не е участвувал в избран иа нова функцггя. О-щам и послушни. Разбира се, въпрос е.
представки до органите и функци недемократичните. сделки, би бил приказката — ако Мирослав Здрав колко са ги „слушали” и дотогава-
онерите в Републиката и Федера- лич,но отговорен за тдх. А комуни кович не се връща -на своето ра- или пък става дума за вещи мани
цията. Това оеше сериозен оиг- стите казаха, че той беше един ботио място, но избира функции, пулации с комунистите. И второ,

и0™? г1Р^СвДпТеЛ‘^^>Т° 0т главните 8 «ялата работа. Най защо тогава да бъде принуден хо трябва да се .изтъкне, че Предсе-
гдк на ив ьъроия да сфордш Стина> по-добрите познавачи на Ва да направи Кръста Стоянович. дателството на ЦК на СК в Сър-

ра работна група, която да проу- лесковашките обстоятелства ка По-точно, истински въпрос не е бия, съгла0но принципите на де 
чи състоянието в леоковашка оо зваТ) че тОЙ беше сам0 „последо в т0(ва дали Стоянович трябва или монратическия централизъм, 
щина. В твърде тежкото икономи вателен” изпълнител на политика, не трябва да работи онова, за ко Реме реагира и подкрепи инициа- 
ческо положение на тази изоста- водана ГЛавно под диктата на Ми ето е квалифициран но защо това тивата на прогресивните сили да
нала община, според оценка на рослаи Здравкович, председател на Не е валвдно и за Здравкович тъй сменят своеволните ръководите-
раоотната трупа, не е доминирала общинската скупщина. Кръста Сто като и неговите политически ли. Показа ое, че такава инициа-
аиция на общинските ръководства ЯНович, като работник и партиен сделки не получиха положителна тива на Председателството на ЦК
за изнамиране решения, но взаим деец, беше солидно покритие за бележка. на СК в Сърбия не трябва да
ни противудари, онова което възлагаха окушцинс лииова ,и във връзна с друш подо
чия страна се намира , чрез зачес к,Ите функционери. Някои аналити Всъщност, във всичко това бни положения 
тили оменявания на стопански ръ ци на политическите събития срав най-чудно е поведението на Миро 
ководитвлм. При тева числената 
организация на СК (170 000 члено 
ве), синдикатът, младежта, бойци 

бяха (изтласкани на „опаш
ката" на събитията. Всеки опит за 
критика на силниците на деня бе- 

провъзгласяван за либерал исти

/

включиха в

нал и
на

нав

Живорад Джорджевич

ЗАБЕЛЕЖКИ ОТ ФАБРИЧНИТЕ ХАЛИте

Силниците » -«е-, 6® ВГЗЖ

ли, че комунистите един ден ще лаганмя, за да му ое даде въдмо конференция на СК в „Дуга” дъл смола и пигменти в ,Дуга", на въ-
оазпознаят какво е к ом у НИСТ и ч е С ионост п ^ п силно да го се мъчи около хова, а не по- проса какво знае за данъците,разпознаят какво ч се разВ1И!Ва. По този повод потър- добре беше нито и в ИКЛ „
ка иритика, а какво либералистнч оижме събеседници за данъците и' — В обществото в което аз ое гп/ч?1тят колега
на обструкция; кое е аргумент, а облаганията сред производствени- движа, малко се знае за -------- °Т КЛ’ кисококвадифициран ала

ците*

ше
или -някоя друга опозиция-чна

данъци
те. Няма откъде и да се ишфор-ное етикетиране. (На 4-та стр.)



КомунистПРЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК НА СЮК

промените" СШ0ЯТ
Г,.Пл5ЕДСТОИ
СИЛАТА И 
ЙТО

ГОТОВНОСТТА РНДИСъ;пЧД А?АЛИЗ НА ВОЛЯТА, 

ИРЕДЕНТАТА ?А ИИПАТА И СЕГАШНАТА СТОПАНСКО 
АКТИВНОСТ НА

„Целокупната 
юза на активност на Съ- щоюгославсното машфестиране на 

съдбовното определение 
нащи народи и народности за съв
местен живот в СФРЮ 
листическо

номунистите
Платформата навяванехо на 

СЮК за
на воички

акцията в развитието 
на социалистическото самоуп
равление, братството и единст
вото и съдружието на Косово 

даде положителни резулта
ти. (От Анализът ...")

за соц.иа-
самоуправление, брат- 

ство И единство”. Значи, първото 
и право поръчение е, че и Косо
во, калето и пялата страна пазят 
воички — че всяка грижа на от
делна част на страната е обща 
грижа на воички нейни части и на 
всички нейни жители.

Периодът от 
дини след избухване на 
волюционните събит-ид и две 

след като ЦК прие и 
твърде антуалната 
платформа за акцията на СЮК в 
развитието на

две и половина го-
Зът—” констатира „една от ст,ра пак, факт е че Косово, ©се още не 
твгичеоните цели на контрарево- се развива, както това е заплану- 
люцията”- В този документ се из- вано. При това не смее да се за- 

ато изходна основа за разис тъква: „Всред елементите, които брави и изискването и на самото 
коване са предложени два докумен влияят върху изселването на сър- Косово повече и по-добре да се 
та. споменатата вече „Платфор- бите и черногорците, като твърде работи. <*Ч*Дил Ходжа по този по- 
ма.. която на 17 ноември 1981 год. сложно и загрижаващо обществе- вод тези дни на обекта в строеж 
прие ЦК в 
„Анализът...

контраре- 
годи-ни днес 

„Политическа

социалистич еокото 
самоуправление, братството и еди
нството и съдружието на Косово” 
— да се сумират резултатите. И 
положителните, и отрицателните. 
Време е за повторен критически 
анализ: какво е направено, какво 
е пропуснато, * как занапред да се 
води аккцията. За всичко това се-

преДишния състав и но явление от съществено идейно- за топене на фероникъл в Глого- 
за осъществяване политическо значение, все пак вец покрай другото подчерта: 

задачите от тази Платформа, из- най-често се паменят: поихологи- „Всеки добър работник материал - 
готвена от страна на Председател 
ството на ЦК на СЮК в сегаш
ния състав, чиито оценки са вери- мож1ност за получаване на работа лентяите, безделниците и парази- 
фицирани в многобройни републи- и за решаване на жилищни въпро- тите трябва да се покаже пътят, 
кански, покрайнинони и съюзни си, делението на между национал- който води извън фабриката”. Пь-

взаимни тят е: с мобилизиране на всички,

ческото чувство на несигурност, но и морално трябва добре да се 
малцинското чувство, нямаме въз- възнагради, но съдцевремено на

га може по-мирно да се разго
варя, получени са повече нови опи 
ти, активността в а повече секто-

органи и организации. на поде леност, лошите 
отношения, бюрократичеокото са- трябва да се потвърди констатаци- 
мюволие, фамилиарността и пр. ята -на „Анализът • ■ • , че са ,;на- 
Върху изселването влияе и него- правени крачки в меняПе полити

ката на по-раншното едностранчи-

От многобройните въпроси, ко 
ито дневният живот изтъква като 
актуални, от множеството детайли, 
от които нито един не е без зна
чение и които воички заедно пред 
стаиляват живота на Косово, все 
пак на преден план трябва да се 
извлекат онези ключовите. Касае

ри даде положителни резултати. 
И те не са за подценяване. Но 
всеки нов ден със себе си носи 
и бреме на старите, нерешени, но

Касае

товност на едро число косовоки 
кадри от сърбоката и черногорска во икономическо развитие на Ко- 
нациюналност на работа в органи- сово и че вече по-ефинаоно се 
те на република Сърбия и Федера вършат- и изменения в стопанска- 
цията да се върнат на Косово..та структура”.
Казва се и че „ОК на въпросите 
за изселването и занапред трябва
да посвещава изключително внмма действуване на иредентата и тру- 
ние и да търси максимална поли
тическа, обществена и законна от- трябва да се тръгне от изявление- 
говорност от всеки, който по ка- то на председателя на Скупщи- 
къвто и да е начин застрашава ната на Косово Илия Джукич, за- 
основните конституционни права ■ читайки всички останали резулта- 
на трудовия човек и гражданин”, ти и с недремълчаване на нито 
А тъкмо това, тази персонализа- един положителен факт: 
ция, досега нямаше достатъчно.
За изселването се готвят различни 
списъци, но ако се заключва по 

отчети,

открива и нови проблеми, 
се, всъщност, за необходимост °т 
постоянен самокритически анализ 
на силата, волята и готовността на 
целокупния Съюз на комунистите, 
който последователно да продъл
жи започнатата акция на Косово. 
В тази готовност не трябва да се

се, преди всичко, за три съществе 
ви проблема: изселването на сър
би и черногорци и на останалото 
неалбаноко наюеление от Кооово, 
по-ускореното стопанско развитие 
на Покрайнината и сегашната ак
тивност на иредентата, относно на 
контрарево люционните 
то макар че са разгромени, все 

политически и обществено

Когато се касае за сегашното

дността на борбата срещу нея,

съмнява.
Затова членовете на ЦК на 

СЮК. на предстоящия пленум ще 
трябва конкретно да разискват за 
събитията на Косово, но и за ак
тивностите в средите си във връ- 

от „Платформа-

сили, кои-

още и 
живеят- „В историята на тази покрай

нина, нито една нелегална органи
зация — подчертавам, нито една, 
включвайки на времето и ЮКП — 
не развиваше така широки актив
ности, каквито сега развива вра- 

В повечето общини той дей-

Многобройните данни за извел 
политическатазка със задачите 

та..Ше трябва да се даде очен 
степентта на упоритостта 

Косово

всежу рн алистичеокмте 
още
нва<не и целесъобразна акция.

ването са налиц©, 
оценка, че 'изселването не е спря
но _ също така. Сега би трябва
ло и

липова целесъобразно разис -
ка и за
на прогресивните оили на 
за изменение на положението 
всички сегменти на обществено- 

1икономическ)и жи
ла всички други; ще

окончателно да се нажеоту.о Второ, и за разискването на
защо хората отиват- Защото така, Пл€Нума^ |И за Косово е съЩе- 
както е сега хората да т 1 С„,В0Н ^ирос за реализирането на 
и при отиването да подписват ня- па1рт1И.ЙН(Ите и всообществеиите оп- 
какви удостоверения, че не от - редеЛе)Н|ИЯ за по-ускореното 
ват под натиск — не мол^е Д с- номичеСКО развитие 
тане! Нима и това търсене «а 
подпис не може да бъде своеобра 

натиск? Как да се протълку- 
ват неотдавна изнесените даши!на ипючаш
заседанието на Скупщината ^ данни казват, че моментално
САП Косово, че — според отчети- ^ 15 ст0паноК1И отрасли на, Косово

общинските комисии — хо- ^ ОСЪ1Ществено увеличение на про 
рата се преселват поради по-лес- М1И1Ш1^юто производство от 0,6 на 
но и бързо намиране на раоота, докато в 16 други се чув-
по-добри материални условия, по- ^ а стагНиране. В:се пан опти-
ради отиването на ^цатаи ^ мизмът не изчезва: косовените ка 
сключване на. брак, или че »' и спитат, че края на годинат
от отишлите не е подчертал че д0чакат с положителни Резул- 
се изселва поради натиск на". ати (с 2,5 до, 3 на сто увеличе-

д„___ Рефик Агай, председ - н ч Подписани са и 45 самюупра
тел на Комисията 'на Скупщината споразумения за сдружа-
« Косово за спиране изселването труд и ореИства три обак
1На сърби и черногорци от Покрай- та ,вече са изградени, 18 ое стро- 
,„ината? И обществеността и „Ана ^ а за 24 са подготвени необхо- 

" пак търсят процесът н ’ документи. Само въс ОДРУ- цоичш Димите м ,о*МН1Я1ЧИИ в Сърбия се
3000 работни места. Все

във кът-
ствува. Действува с памфлети, ло 
зунги, насилие, тук-таме със сабо- 
тажи...” И още нещо: че „раз
ликите, поне тУ-к на Косово, ста
ват в оценката колко действител
но е дейна тази иредента”. Тези 

безсъмнение, би трябвало

политическия и
вот, но и 
трябва да се побегне от несъгла
сията в оценките под воала на 
об^ формулации. Преда «оичко 
миел име яа изискването «а обше- 
ствеиостта да се прекъсне с 
статациите, на които тя вече 
на нечувствителна, в
ностно-политичеоного ^ло^01
се подобрява, но . • ■ , ”ако е т 
така, тогава . . дали, е това „съ, 
пщнеки натиок или . - •

ико
на Касово,

практина недостатъчноноето на
се осъществява. А тъкмо тук

ключът на повечето още неот- 
косовоки брави. Най-но-

оцен(К1И,
да бъдат еднакви, включвайки и 
занцмаването с, така наречеиите 
дребни неща: вечерните разходки, 
детските градинки, 
движението, печата, квартирува- 
нето, обичаите • - - И, да се опре
делят ясни насоки в по-нататъшна
та активност- Защото, според ду
мите на Илияз Куртеши, председа 
тел на ПК на СК в Косово „«иго 
в един момент, ,а нито днес ^ Из
хождайки От реалното съблюдава 
не на положението — не казваме 

което' е направено е

ле-
зен жи

училищата,
те на

на тазипоставяне
:Гйк"‘/«ж с;“ктЛи2да^‘

—даггазг
цялата страна, чс 

Косово не в Ня1какъ<в 
Косово, но

вище,
кат® дейност 
с-ьбитнето на 
изолиран въпрос за 
съществон I 
славия- Оценката 
лиза...” за реал^^не о

ГЛГ«а«раГна по- 
влияе и оо-

в че онова, 
максимум. Напротив, ммелиме че 

много среди е направено по-мал 
отколкото бе възможно ...

Юго-^ за пяла 
, записана в „Ана 

на Плат-

ввъпрос
ко,лизът- • • л г

изселвдае да продъл-
А това е!С«ато и ..Анали- отнршат

Драган Бартопович
средства, но 
жава-//.обряваие 

л ожеиието и а Косово



^ комунист
не. Становището на лроизюодйте- 
яите е:
собствената ои работа и труд не 
трябва да му се мори каиво и пол 
ко има. Но, ано не е така в-ьоб- 
н<е не трябва да го съжаляваме.

на, неговият бруто личен доход еднакво и стопанството и извън- 
бцл даа и пъти половина по-голям стопа1Ноката дейност-: 

тничар, Любомир Бабич, очита, ■ отколкото него. Еаалшсата е мно — Ние направим оборо-т от сто 
че неосведомеността е последица ю почмшжа: в 1982 година в бру- милиарда и за това плащаме обла- 
от липсата на интерес, а че работ- то-личиият доход на работниците гания. Търговците направят- също 
ниците и още как имат въамож- се с отнемало 28,. 03 на сто за да- толкова оборот и плащат същото 
ност да разберат с канво им е об- нък и облагания. Тази година се волното и ние, а ние оме вложили 
Ременен дохода и личния им до- отнема 28,256 на сто, а с-ьицеству- много повече работа и ТРУД

Нима не би било нор 
съ- мално глх повече да те облагат д 

данъци? По т-ози начин би се сти- 
възпроиз-

(Ог 2-ра стр.) ако човек е придобил със

— Трябва да се гледа кой по 
начин е дошъл до пари иот-

какъв
колко са. Аз бих облагал с Дан-дн 
и този нойто кара „фича", и онзи 
с ,мерджа” — но внимавайте, 
„фичата" возя аз, който живея от 
заплатата си, а ,рзерджата онзи, 
който свива милиони — казва Ьа 
бич.ш, -— Аз от заплатата си — под
чертава Мирослав (заплатата 
е 17 000) — може би .мога и ет» 
ден да направя вила от двадесет 
— тридесет квадрата, 
че такива не би трябвало да обла 
гаме с данък, но онзи нойто нал- 

три етажа, трябва 
Р. П.

оа инициатива и този процент да ковкото те. 
се намали. .Но без ошед на

ход.

— Всеки НКЛ-ов работник по- щинокия размер на сумата, която
лучава на края на годината обра- се отделя от дохода, работници- нулирало разширеното 
зец, в който пише накъв доход е ^ я считат за много гюлямо бре- водство, производствот-о, акумула

цията...осъществил през годината, колно ме, 
е отделил «а нея СОИ, колко са 
му, разбира се, бруто и него лич — Струва ми се, че всяка годи За голяма неправда в далгьчна- 
ните доходи. Трябва това само да ни на остават все по-малко и по- та политика работниците считат: 
прочете — подчертава Бабич. малко сродстша. Задълженията недостатъчното данъчно облагане

спрямо общността са все по-голе на нодшгжното и неподвижно иму 
Споменатият образец е инак ми __ сМяТа Любомир Бабич. щество на отделни лица. Има

законно задължение за всяка тРУ- ..... ................ .......................■ много заможни хора, даже мили-
дова организация — при повечето Онова, което веднага бие в очи, ардери,. казват- Когато става вън 
вероятно не и единственната, кои когато сред работнгщите се спо- рос за шилите със страхотии раз- 
то не спазват това, а Бабич споме менат данъци и облагания е, че мери- извънред-но скъпите 
нава, че за всичките останали об наравно ги „болях” две неправди- нелегалното забогатяване, работни 
лагаиия работниците могат да се ни: отнемането на техния доход, цитс търсят остро данъчно облага- 
осведамят по време на приемане- коет-о изживяват като неооиовано 
то на периодичните и занлючител голямо и, от друга страна, неп ■ 
ни баланси. Когато биха трудови
те организации обръщали по-голл 
мо внимание върху информиране
то на работниците си, не би веро- Любомир Бабич, да кажем, счита, 
ятно, канто наза Мирослав Хрут- че неоснователно е да се облагат

МV

и смятам.

коли,
рави къща на 
ДО му смъкнеш кожата!

ИЗ ВСЕКИДНЕВИЕТОравилностите в политиката на об
лагане на имуществото с данък.

ДУЛШ И ДЕЛА

пТОМЪТ И МЕРШО реди няколко месеца в Станцията за бърза помощ на Меди-
кървава гла-цинския център в Титоград влиза съсед с разбита и 

ва. Медицински специалист идва да „обработи” 
ушие. Свършва работата и дава на пациента съвети как да се дър
жи дока-го не бъдат извадени конците. Повреденият се поадравява 
и търси здравната си книжна. Медицинсният специалист го пита

раната и да я

т критческа енергия, и дали тези ва
лутни средства, вместо с износ на 
ток в Гърция, е могло да се обез
печат по друг, по-безболезен на
чин.

еаи дни, сред оповестените и 
неоповестини ограничения на по
требление на електрически ток, 
всекиму е ясно — дали или не е 
нашата страна богат с водна енер
гия и въглища (както са ни учили 
в основното и сродното училище), 
или поради погрешна инвестицио
нна политика в електростопан- 
ството, това богатство си е оста
нало неизползвано. Лесно може да 
се установи, коя от тези две оцен
ки е вярна, но днес всеки втори 
или трети ден фабричните маши- 
ни спират, търсенето на грешки 
от миналото не биха ни били от 
полза. Тази работа може да се 
отложи.

как се казва, защото повече книжки се намират една върху друга.
— Аз съм... — казва повреденият с желание час по-скоро 

да си отиде у дома. Семейството му не знае къде се намира, 
вече е късно.

— Какво ви е - - - таз и таз?
— Сестра.
— Нима? ... А нак е тя, отдавна не съм я виждал?...
— Добре. Омъжена е и не е вече в Титоград.
— И съседът, считайки че е свършил работата си, по-лю- 

безно отколкото в началото (събеседникът знае сестра му!) иска 
да се здрависа и да си отива ...

— Върнете се, моля ви се, вика го медицинският специ-

И през изтеклите месеци се 
получаваха лоши новини за изно
са на царевица, изкуствени торо
ве, гуми за трактори и други про
изведения, необходими на юго
славското стопанство и поради 
това много организации на сдру-

а

жения тРУД. се е налагало да зна 
сят същите произведения, разби
ра се, мнош по-високи цени. Още 
не е утвърдена загубата, „осъще- 

с такова недомакинскоствена
поведение. Обаче това не е един
ствената и най-голямата загуба. 
Много по-тежко от всичко е за
губата на доверие на трудещите

алист-
(Повреденият се очудва!)
— Върнете се да ви сложа още тРи конца. Сложих само 

три. Малко са.
(Повреденият склонява).
Медицинският специалист взима иглата и нов конец и му 

добавя ооце три „копчета".
— Сега е много по-добре. Нищо не ще се познава, беле

гът с течение на времето ще изчезне. Довиждане. Поздрави се
стра ти. Кажи, че я поздравява еди кой-си.

След няколко дни в амбулаторията:
— Кой ви сложи тези конци? — пита медицинската сестра

Много по-важно е в това не
завидно положение да се направи 

- опит да се намерят амортизери, 
които да намалят токовите удари, 
за да може стопанството да мине 
с колкото се може почмалко беле
зи. Обаче акциите, раздвижени с 
целта да се осъществи тази цел 
ооце в началото, са „минирани” с 
вестите, че електростопанството 
на Косово изнася ток в Гърция.

В електродастрибуция Косо
во твърдят, че имат съгласие да 
изнасят* ток, за да обезпечат ва
лута за набавка на резервни части 
на термоцентралите и за къмено- 
въглените мини. Не е обяснено: 
кой е дал това съгласие, дали из
носът е трябвало да се осъщест
ви именно по време, когато в дру
гите републики (с изключение на 
Словения) се въвеждат драстични 
рестрикции на потребление на еле-

се в опитите югославокото стопан 
ство да се спаси от кризата. Оно
ва, което на една стрина с мъка 
се изгражда, а на друга без мно
го да се мисли, разгражда, дести- 
мулира трудещите се към повече 
пестене, по-висока производител
ност и воичко онова, което търс;и 
Дългосрочната програма по ико
номическа стабилизация, внесено
то в заключенията ти Десетото 
заседание на ЦК на СЮК и мно
го други документи.

Дали и този път, както и мно
го пъти досега в подобни случаи, 
отговорните ще останат неизвест
ни, или бегло ще бъдат упрекнати 
за неразбирателство и покрай то
ва, че времето на прощаване на 
(повторени) грешни отдавна е ми
нало.

съседа.
— Един в Бърза помощ.
— Интересува ме как е можал да смеси конците? Три 

копчета е ударил от конец, който трябва да се свалят, три от 
конец нойто по-нъсно сам отпада. Интересно?!

— Не зная. Това са ои ваши медицината работи — казва 
съоедът и си тръгва в ивици, опитвайки се да намери белега на 
челото ои.

Б. И. Мити чин

Комунист рен редактор Влайко Кривокапич, главни и 
отговорни редактор ни републиканските и 
покрайнинските издания: Дубравко Цурач 
(СР Босна и Херцеговина), д,р Живорад 
Джорджевич (СР Сърбия), Деджеп Хайрулаху 
(САП Косово), Петър Караянов (СР Македо
ния), Янез Корошец (СР Словения), Мирко 
Михалевич (СР Хърватско), Матия Новосел 
(СР Черна гора), Калман Петкович (САП 
Войводина) и Алберт Души (редактор на из
данието за ЮНА).

® Председател на Издателския свет на „Кому
нист”, изданието за СР Сърбия д-р Богдан 
Трифунович, заместник-председател Драгиша 
Павлови*.

• Адреси на редакциите на всички издания на 
„Комунист”: площад „Маркс и Енгелс”, 11, 
телефонна централа 335-069 Белград. Адрес 
на редакцията на изданията за СР Сър
бия: Нови Белград, булевард „Ленин”, 6, те
лефон 627-793.

• Издава Издателска трудова организация „Ко
мунист”.

• Печата се в четвъртък на сърбохърватски,
относно хърватско-сръбски (кирилица и ла- 
тинаци), словенски, македонски и албански 
езици, а в съкратеци издания на български, 
унгарски, словашки, румънски и русински 
еаици. ,________

ф С указ на Президента на Републиката от 23 
декември 1964 година „Комунист” е отличен 
о Орден братство и единство 
венец.

ф Директор и главен и отговорен редактор на 
всички издания на „Комунист” Велко Мила- 
динович.

със златен

ф Урежда единна редакционна колегия: дирек-
редактор Велкотор и главен я отговорен 

Миладинови*, заместник и главен и отгово-
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Незабравима 

литературна вечер
мллданов ^ ^истинско "ОЕЗИя °т марин
рния живот НА димитроЖИЕ В КУЛТУ-
битие1 Гмано^“0 л^ ®л^ха «*А° Визен, ба-

Диммтрм- п“п' Хубава Ка™-
наорочената чем^Г Димитрашко,

*емак... и „пъргаво трак
торче червено”, гастарбай 
терт-т' „Цветен Ценин 
к°йто там „у Вранцию 
но плеву паре църне

• ■ ■ ■ Сърцата на пу 
бликаха плениха автентич-

ОТЗИВИ ЗА НОВИ КНИГИ

Проникване 

в шопската 

ДушаР©Н живот на
гращ. Отдавна 
вечер -на шопска поезия на 
Марин Младенов събра на 
18 този месец бройните 
любители на поетичното 
слово. В малката зала на 
Културния център

. ВСИЧКИ

ка-
МАРИН МЛАДЕНОВ: „РАЗ 
КОВ ”, СТИХОТВОРЕНИЯ, „БРА 
ТСТВО” 1983 Г.

КИ-
Поезията на Марин Младе

нов е позната наширок кръг лк> 
бители на поетичното слоаво. 
Първата му стихосбирка „На
шенец”, излязла още през 1965 
година, всъщност е и първата 
стихосбирка в поезията на бъл- 
гарсната народност. И ако за 
1нея може да кажем, че е докос
ване до душата на нашенеца, 
то за новата му стихосбирка 
„Разков” следва да се изтъкне, 
че представлява проникване в 
шопска душа, навлизане в гън
ките на най-съкровените прежи 
вявания, размисли и жизнени 
въжделения на шопа.

на
трупал... . I 
бликаха плениха 
ните стихове на Младенов; 
пронизани от мъки, 
сти и копнежи на нашене 
ца шоп. Под перото на 
Младе|нов съвсем обикно- 
вени и всекидневни 
получават друг вид, ста
ват химн

едва пое 
желающи да чуят 

шопските стихотворения 
на М. Младенов, изтъкнат 
поет и писател от редове 
те на българската народ
ност в Югославия, един от
основоположниците на ней
ната литература.

Замислена

радо-

неща

на обикновения 
човек и неговото всекидне 
вие. Стиховете са ни бли 
зки сигу|рно и затова, че 
са възникнали

царевични краища, разкриват 
която освен

умело от по
становчика Слободан Але- 

селскакоич, като 
ка (гостите бяха 
ни с варени 
зърна), на 
главните седенкяри Марин 
Младенов, Слободан Алек- 
оич, Момчил о Андреевич 
и Делча Гигов, \

седян-
послуже/ в нашите 

нашата
душа, и написани са от 
нашенец.

Впечатлението от стихо 
вете е още по-силно, по- 

участие ради хубавите народни пе 
взеха и певческата група' сни и хора от Димитров- 
и танцовият състав с ор
кестър. Разбира се, пуб-

Заглавната страница на най-новата 
книга на М. Младенов

та стихосбирка „Разков” внушава на 
читателя една дълбока душевност, 
една изповед—съдба, не за да преди 
звика съчувствие, или просто да 
трогне, а да подтикне към размисъл, - 
кт*м издирване и препознаване на 
собствената съдба. Многопластова с 
подчертана фолклоричност, където 
описанието е само фон за откроява
не на вътрешното състояние на ли
рическия герой, поезията на Младе
нов в стихосбирката „Разков” 
преди всичко да предизвика съуча- 
стничество, решимост да не се допу 
сне забвението да заличи спомена, 
сегашното тревожно преживяване и 
нерадостното бъдеще на обезлюдава 

шопска щия шопски край.

Стихотворението „Големият 
рой” с ярка убедителност сочи раз
селването, като плод на стихията, но 
и като стремеж към по-радостен 
вот. Краят обаче изтъква дилемата, 
отговор на която трудно е да се даде'-

„...Ние татко послушахме,
белия свят хванахме 
,и там човеци станахме.
Кога-го днес стоим мълком 
и без татко
покрай големата ровина и 
малката ни къща, 
окръжена с коприви безброй, 
не знаем да псуваме ли 

но- или да благославяме
— големия порой."

още с уводното си стихотворе
ние „газков поетът младенов опо
вестява, ч$ за разлика от „пцшенец , 
в стихосоирката „газков" ще търси 
ключа за щастието, разковничето е 
търсил дядото, търсил го е бащата, 
т'ьРси го синът, а ще го тЪ|рсят вну
ците— Младенов съзнава, че щасти-

градоко в изпълнение на 
женската певческа група

радостта и тъгата.ето, отчаянието, 
поривите и неополупоите, са дълбоко 
залегнали в душата на шопа и с Пя
лата си поетична чувствителност се 
старее да разкрие неговата душев
ност-

дели

Стихосбирката „Разков” съдържа 
48 стихотворения, м един бегъл 
лед върху заглавията подсказва осно 
вната тъ,кан: одухотворена 
природа, шопски бит и шопи—овча 
ри, шопи—селяни, пуснали дълбок 
корен в бедните нивици, но и шопи 
—учени, поели големите градове, но 
съхранили в себе ои праизконното. 
Би било погрешно да се мисли, че 
тук топът служи само за описание. 
Младенов промъква изтънчен фило
софски разсъдък, който разкрива ог 
ромната човещина на шопа.

П01 -

по-

жи

Детайл от литературното четене

ликата плениха 
ренията от новата стихо- 
сбирка на Младенов „Раз
ков”, в издание на изда- 

„Братство",
ято по т°'зи начин бе лре 
дставена на публиката, ганизират- 
Пред нея, като от мъгла

и малкия танцов състав.
Безспорно е, че тази ли 

тературна вечер доказа, че 
димитровпрадчани са жад 

за такива събития и че 
трябва по-често да се ор-

Ооновният белег на стихотворе- 
изповеденият тон. Едновре-

стихотво-
нията е
мекно обаче Младенов се стреми нъм 
обобщаване. С подкупващата искре- 

почгпи всяко стихотворе-ност плени 
ние, която внушава оообен драмати- 

емрционално напрежение

■но- нителство

зъм,
ренещо се върху, жизнената 
вка. Особена окраска на редица сти- 

баладичността

обстаноА. Т.

Безспорно, ограниченото тук прос 
по-дълбоко

хотворения придава 
(„Овчарска балада”, „Сливова бала
да”, „Шарко” и ДР-), която не е вън- 
шен белег, а вътрешен заряд, изблик 

залегнало чувство от детски спо
мени, собствени преживелици, 
приказки от стари времена.

Прави силно 1В<печатление 
тът, нойто изпитва поета, а и лириче 

герой към хляба, към житото, 
всичко, което осигурява живота. 

Тук бик изтъкнал стихотворенията 
„Хляб ;и намък”, „Качемак”, „Ужас ... 
Поетът се ужасява от захвърления 
хляб и споделя:

I ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 

ОТБОР НА СУБНОР И 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ

транство, не позволява 
проникване и по-обстойно тълкуване 
на „Разков". Затуй позволяваме ои 
правото топло да препоръчим на чи 
тателя тази стихосбирна, защото

впечатлението, че стиховете ' зат- 
кул- рогващи и мокрени ще допаднат и не 

ще ги оставят безучастни. Да напо 
мним още, че корицата е изработена 
от художника Ношца Младенов и че 
в илюстрована (за съжаление с илюс
трации—винетки, които ме са да;ш 
възможност въображението на худо 

дойде до пълна изява), но

ОБЩИНСКИЯТ 
ОБЩИНСКАТА

в БОСИЛЕГРАД
НА МЛАДЕЖИТЕ,

ТРУДЕЩИТЕ СЕ И 
ГРАЖДАНИ

В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА
т и Т я т

па или има
МС

СКИЯ
към

Ч Е с

Деня иа29 ноември жилка да
голяма степен отразяващи отделни 

моменти от бита на шопа.
в..Тук без гроб човешки почиват 

моите обичани, скъпи деца, 
тук са разнищени 
жълтиците °т моя златен

Републиката >>•
Цената на стихосбирката е дос

тъпна — само 70 динара.
в зъл час

- «л^рлават нови лични и колекти- 
И нови завоевания в развитието 

“а сдаистическото ни самоуправиюлно 
и необвързано общество.

клас...”

Лирическият герой (отъждествен 
поет) в цяла-

Ст. Николов
в моменти със с»ия

СТРАНИЦА 9
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СРЕЩИ С ТРУЖЕНИЦИ • ДИМИТРОВГРАД
100 ГОДИНИ НА АРХЕОЛОГИЯ В СЪРБИЯхубавите дни 

на Чедо готвача МНЖРШШТ РОДЕН МУЗЕЙ 

I МИШОТО БОГАТСТВОНЕДОМИР РИСТИЧ, висококвалифици
ран готвач в единствения хотел на основната 
организация на сдружения тРУД „Слога” в Бо
силеград, счита това градче за второ родно мя 
сто. В него
година, веднага постъпил на работа нато готвач 
в тогавашното гостилничарсно предприятие „Кин 
—стан” и — останал до днес-

плоча на гръцката бо 
Хеката в Димитров-материалии следи в Лони- 

шааието.
Канто е вече известно, 

в Горно и Средно Попиша 
вие до днешни дни ие са 
вършени систематични ар 
хеолоричетски разкопки 

днес изследвания, особено
находищата от праистория 
та и поради гази причина 
1’ози период в нашите кра 
ища засега
статъчно изучен и извес
тен. Онези пък предмети, 
които се показват на ло- 
сетителия от този пери- 

и од случайно са открити и

натаНастоящата 1983 годи
на е кръгла годишнина от 
онази 1883 година.,, когато 
» тогавашна Сърбия група 
археолози и ентузиасти ос 
новават в Белград архео
логическо дружество, чия 

100-годишнина 
празнуват бройните музеи, 
дружества и институции.

1959е пристигнал за пръв път през ЛИНЯ
град, Гоинското кале и лр., 
дават белег на един пери
од, от който са останали 
и редица реликви, които 

музейните— Хареса лш мястото, 
въодушевиха ме хората — 
спомня ой за тези далеч
ни дни Чедо. — Макар че 
тогава бях вече 24-годишен 
младеж, в Босилеград пре 
карах най-хубавите си 
младежки дни. Запознах 
много хора, мнозина от 
тях и днес са ми прияте
ли, тук се ожених и създа 
дох семейство, афирмирах 
се като работник и човек.

Ею затова Рисшч обича 
Бооилеград колкото и се
ло Църнавце в Търговпш- 
ка община, къдею е роден 
през 1935 родина и където 
е завършил основно учили 
ще- За готвач е изучил в 
средното
училище в Ниш, а в кухня 
та на —Кин—стан” влезъл 
с голямо желание възмо 
жно по-окоро да стане ма 
йстор на своя занаят- То
ва желание му помага да 
избере правилно отноше 
ние към трудовите зада
чи. С правилен подбор на 
ястията и с качествено 
приготвяне на същите, Не нето на самоуправителна- 
да за кратко време спечел 
ва уважението на клиен
тите и трудещите се на 
„Кин—стан”. Веднага се 
включва и в дейността на 
обществено- политически
те организации и самоуп- 
раеителните органи в ко
лектива и още същата го 
дина (1959) става член на 
СЮК.

— Да изпълняваш съзна 
телно и отговорно задъл
женията на работното си 
място, да участвуваш в 
обществено- политическа
та дейност като истински 
комунист, самоуправител 
и патриот
трудов и жизнен девиз.

и притежават
на сбирки, а повече от тях 

са показани на граждан- 
Средновековието

то

ството.
(чрез материална култура) 

остана нодо- и неговата бурна история 
(чрез материална култура) 
е застъпено богато в му
зейните сбирки, а за от
белязване са черквите и 
манастирите от този пери 

музейните од, каквито са 
в Пирот, Димитров ският манастир, Болевска- 

Бабушница и Бела та черква, манастирът Те-
Петка

Културният иенътр „25 
май" в Димитровград, ка 
то основоположник на бъ 
Аощия роден музей актив
но се включи в акцията 
на юбилейната година 
при пълна помощ и съдей
ствие на музея „Пониша- сбирки 
вие” от Пирот и музейни 
те комитети от Бабушни- 
ца и Бела паланка се пред 
стави в общата изложба

Поганов-съхранани в

град,
паланка. Така например за мока, черквата св. 
бъдещите изследователи и други, 
от голям интерес ще бъ- _Ч. Ристич на четирите съсОДни общи 

ни, която тези дни бе от
крита в гр. Пирот под об
що название „Арехолониче 
сното богатство в Пониша 
вивто”. Целта на изложба 
та е между другото и та
зи пред населението от 
Горно и Средно Пониша
вие в документационна фо 
рма и по непосредствен 
начин да се изнесе на по
каз съкровищното богат- нова култура от илири и 
ство в археологичен сми- траки. И те са оставили 
съл, което е поникнало и 
намерено на териториите 
на споменатите общини 
— участници в изложба
та. Духовните и материа
лни археологически 
ности и експонати, поме
стени на изложбата, гово
рят за един дълъг истори
чески период на различни 
култури и различни наро
ди, които са се сменяли, 
измирали, идвали нови 
по такъв начин всеки за 
себе си от праисторията

Димитровградският ро-де праисторическото нахо 
дище в Димитровград (ма ден музей, който е в про- 
хала „Строшена чешма") и цес на формиране на яз- 
находището в Петърлашна ложбата в Пирот е пред

ставен с изключително це 
нни предмети и реликви,

ципи са източник на ис
тинско вдъхновение. Оба 

гостилничарско че самоулравителната пра 
ктика тРябва още мно
го да се усъвършенсгвува 
и аз като самоуправител 
негодувам срещу забавяне 
то на този процес, особе 
но сега, когато е сложно 
икономическото ни поло 
жени е и когато трябва да 
проведем стабилизацион
ната програма. Разхубавя-

та пещера.

Много по-късно, а към 
края на енеолита на Бал
кана започват да проник
ват нови етнически еле-

коию са и предварително 
изложбатаподготвени за 

от страна на Народния му 
зей от Белград, а между 

менти, които ведно с ме- предметите особено значе- 
стното население създават ние имат камените брад

ви, керамичните ритуални 
предмети, предмети за ли- 

овои следи в Понишавие- чно украшение, стРели, бо
та практика е висок дълг 
на всеки трудещ се, а осо 
беНо на комунистите, 
при това имам 
ролята на личния пример 
на членовете на СЮК. Мм 
сля, че много повече тряб 
ва да направим за прила
гането на разпоредбите от 
Закона за сдружения труд, 
особено на онези, които се 
отнасят до възнаграждава

то. зенгии, 
редица други

здугани, мечеве, 
фибули и 
предмети.За краищата в Горно и 

Средно Понишавие особе
но значение има и антич
ният период, когато е до
шло и до създаването на 
Мезия в началото на Хвек 
от нашата ера, а в рамки
те на Римската империя.
По продължение на река 

и Нишава се е протягал из
вестния античен гп>т, кой
то овръзва Европа с Азия. 

до днешни дни оставили Самото 'движение на пъ- 
------------------- -----------------тя влияе и върху населе

нието от тези краища, кое 
то в духовен смисъл се 
възражда, а при това и 
създава материална култу
ра. Известната Ремиоиана археологически находища,

но
предвид

Дим итровградската 
блика ще има възможност 
в хола на Културния цен
тър да разгледа изложба
та в началото на 
ври, което вероятно ще до 
принесе още 
да се пристъпи към реали 
зацията на идеята за офи
циално откриване на роден 
музей в Диимтровград, ко 
ето ще има изключително 
значение за по-нататъшно- 

. то издирване на бройните

стой- пу-

денем

по-сериозяо
нето опорен резултатите 
на тРуда.

Манол ЯНЕВ

това е моят

на мястото на днешна Бе
ла паланка, Турес (днеш
ният Пирот), селищната

както и на ново раздвиж
ване на силите, които в 
бъдещия музей виждат но 
ва културна институция.

Чедомир Ристич сега е 
председател на трудовия 

ООСТ „Слога", &

тшж
съвет на 
след'0вателио човек на от- система и останките от 

монументалните римски 
постройки в Димитровград 
(мотела, пощата), намере-

говорна самоуправител на 
функция. А социалистиче 
окото самоуправление ста 
на хубава реалност на Но 
ва Югославия, основите 
на която бяха положени 
точно преди 40 години на 
Второто заседание на 
АВН-ОЮ в Яйце. Доволен 
ли е Ристич от състояние 
то нз
отношения в страната, в 
своя колектив?

е Кирил Тодоров, директор 
на Културния центъР 

Димитровград
<и
Ей

, л
.Ь ■■ ■ , V :фтшщ

V:

а

Е НАРОДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ 
В СУРДУЛИЦА

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ, 
МЛАДЕЖТА И КУЛТУРНИТЕ ДЕЙЦИ В 
ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ

н

.

■ » ШШМ &

о

г» ^самоуправителмите

о
§

Деня на Републиката 

— 29 ноември
— Найлаиред искам да 

кажа, че с въвеждането 
на социалистическото са
моуправление, нашата стра 
на направи голяма крачка 
напред. Самоуправление
то е обществено устрой 
ство по мярката на 
шия човек, неговите прин

Я

■5/ У9*§ Щ4--' I
те
&
м

с пожелания за нови постижения в 
социалистическото изграждане 
напред

на- за-
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непринудена среща
СВОЕОДЛН СОТИРОВ:

С ХУДОЖНИКА

Хората се връщат 

духовните ценности
към

® ПОРТРЕТИСТИТЕ 
КОВА ПО-ХУБАВО РИСУВАТ™ ВИИОТО; КОЛКО ПОВЕЧЕ СТАРЕЯТ, ТОЛ

Не сме с намерение да 
защото 
е един 
худож-

ва!м оптимизъм 
по-хубаво бъдеще, 
оптимизмът ни е 

Убедени,

го представяме, 
Свободан Сотиров 
от най-известните
1ници от българската

^ вяра в, тини, годни за осмомартов 
оки подаръци.

Значи
защото 
реален, 

че становище- . бръкнете
решили сте да 
в кесията на мъ.- наро 

дност в СФРЮ, истински 
майстор на портрета. Пре 
дпочитаме друг начин да 
използуваме срещата ни с 
него. Именно предполага- 

че сега хорала м-ного 
по-малко са обременени

жете ?
— Не. Помагам им да 

минат по-ефтино и (съгла
сно началото на разгово
ра «и) да свържат 
ружеското си внимание с 
душевната си нежност-

Вече 35 години се зани
мавате с живописта. Има

съд-
ме,

от лъскавите 
нереалното парично благо
денствие (разкошни 
и скъри автомобили), а 
имат повече време (и ну
жда) да ободрят духов! ю 
то си състояние, и се ин
тересуваме от мнението 
му въ!В връзка със задачи 
те на художника в нашата 
сложна и неотложна, спе
шна и дългосрочна анция 
— стабилизацията.

идеали на
те ли 
ждането

трудности при „ра- 
на идеи, при из 

намирането на нови твор
чески изрази?

— Не. Портретистите 
са като виното: колко по

вили

вече стареят, толкова по- 
хубаво рисуват.

С какво подкрепяте ста
новището ои?

— Преди две години за 
мигнах в

С. Сотиров
преждевременна Слободан Сотиров: Риби— Тази акция не може 

да се провежда без бод
рия социалистически 
на нашия човек — 
Сотиров. — Това все по
вече се схваща и аз сво
бодно мога да кажа, че 
хората се връщат към ду
ховните ценности. За худо „ 
жника това е задължение

то му съвпада с истински
те интереси на поклонници 
те на изобразителното из
куство, настояваме да от
крие плановете ои.

— Да обещавам ли?
— Но художниците 

обичат празни 
обещания-

т— За 8 март в Култур- 
и насърчение, а също така мия център в Белград ще 
и благоприятно обстоятел открия изложба на карти- 
ство за плодовита работа, ни, на които съм нарису- 
Аз така схващам задачата вал цветя. Тези дни се 
си: да подарявам на кул- „излюпих" от ателието ои 
турната ми общественост в Слаикамен, къдетР 6—7 
истински художествени месеца подготвях изложба 
произведения, да й вдъх- та. Това са приветливи нар

пенсия, защото исках да 
се поаветя «изцяло на пор
трета. И за 2 години под
готвих 3 самостоятелни из 
ложби «в Културния ден- чате? 
тър в Белград. Критиката, 

не каза, че съм направил но- 
(чужди) ва творческа крачка.

Искате ли да кажете,

предлагам да се включат 
в самодейността на своя
та ореда.

Поддържате ли връзки

ство вероятно ще излъчи 
нови таланти. Като „стар"дух

счита художник, какво им поръ

с художниците от нашата— Но аз изобщо не съм 
стар. Преди два месеца народност? 
станах татко? — Разбира се. Настоява

ме да подготвим съвмест
на родна изложба, с коя
то да се представим в Ди 

— Ако искат да станат мит ров град и в някои ме- 
гтрофеаиоиални художни- ста в реиублината. В нея 
ци— да работят много и ще бъдат включени и мла 
да учат непрекъснато. На ди художници от нашата 
ония, коию искат само- 

интерес дейно да се занимават с 
към изобразителното изду изобразително

А като известен худож
ник?че още не сте достигнали 

творческия ои връх?
— Надявам се т»ва да 

•ми бъде още много годи- 
ти най-гол ям а творческа 
и жизнена цел.

народност-
Повишеният Кирил ГЕОРГИЕВизкуство,

„ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ ’83”Трънски Одоровци, .родното му село 
Искровци и Куса врана при Погамов 
ски манастир — Мито® неведнаж от- 
ронва въздишка:

— Кога' ли ще се оправи пътят 
Одоровоното ждрело, та пак да 

Т-ръноки Одоровци, за 
«да не се измъчват вече хората, пъ
тувайки по урвите на Гребен и Вла- 

планина?
Теаи дни в м-ал'кмя колектив на 

Н/иш-експрес" в Димитровград Ди
митър Митев е предложен за пред
седател на синдикалната организация- 

Това е сигурно още вдно ириана- 
на опитния шофьор, които ос- 

цени пътника, винаги е го
ловите иа по-младите ои но- 

»м но приятна про-' 
ПЕТРОВ

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ЙЕ ОСТАВЯ 

ПЪТНИК Пред паметника 

на герояпрез 
пътуваме до

■ ■ ■
В тези зимни дни, на пътниците 

видят че рейса кара 
Мик а, ка кто оби - 

Не се е случи- 
дори и ако

шка•им олеква, ако 
Димитър Ммтов — 
кновоно му казват- Какво «ни казваш

с погледа си строг, 
ти юнак стоманен — 

син народен?

пътник,
Ше спре Рейса ило да остави 

местата са 'заети
те кале е:_ Де другари, направете
-малко място за новите

Така повече от петнадесет години, 
Димитър Митов е зает -

още ние
вей, че 
топ да 
лети а трудната 
фесия-

Мразиш ли,
упрекваш,

съветваш?в
Тодороткакто

работил в Белград,
«о щом като се в™е«охарайонните 

от Димитровград Д° Р и 
центрове в общината ^ ?
прибра в Иаанею ше на-
да върне и багажа ^ ^ _ ви,наги

е^готов^да услужи, кактР назват на-

^_Хелеоно__зГЖГ-

е -нашите нраища л°ш°
'«нищата не * п(мру!Д.
дареме — ',с^ ;НоВля, Висок ил.и 
,но: дали за Д°н^как оИ ^ оправяме 
Поганаво. Друго нещо, с по
с трудностите - • ■ а линия-автомагистралата, или п
та Гоиндол гР „ат пътниците за И |-п-Г'Тг' излезнат -----------------

За миналото си спомняш 
пъ|к бъдещето съзираш? 

. Стоиш винаги пра®,
1ИЛ1И

вълнуващ,
горд,1НИЯ

мъжествен.

Но, тъжиш- 
Не плаши се за нас, 
.родени след адския тътен. 
И не тъжи!
Дълбоко в нашия бит,
Ти нов живот

живееш!

Радко СТОЯНЧОВ

Готово, тръгваме...
Димитър
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в ДРУЖЕСТВОТО НА СТРЕЛЦИТЕ „ГРАНИЧАР" В ДИМИТРОВГРАД ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА 
„СЕВЕР”I чПо следите на по-старите 

|и по-опитните Победа за горната 

част на табелата
• ПОЛОВИН ВЕК РАЗЛИКА ВЪВ ВЪЗРАСТТА НЕ ИМ ПРЕЧИ ДА 

ИЗПИТВАТ СЪЩА ЛЮБОВ КЪМ СПОРТНАТА СТРЕЛБА „А. БАЛКАНСКИ" — „ИМТ" (КНЯЖЕВАЦ) 1.0 (0:0)

Димитровград, 20 ноември 1983 г. Спортният цен
тър „Пари”, теренът покрит с дебела покривна сняг. 
Вемето слънчево и приятно за игра. Зрители около 
ЗООдуши. Голмайстор: Кръста Кръстев в 81 м. Жъл
ти картончета: Синиша Иванов, Стамен Пешев и Пе- 
тар Попанович от „А. Балкански" и Бобан Николич 
и Драган Грозданович от „ИМТ”.

„А. БАЛКАНСКИ”: Ммл 
ко Соколов 7, Драгиша Го 
лубов 7, Стамен Пешев 8,
Милоизан Тодорович 8, Зла 
тан Марков 7, Новица То
доро» 7, Борислав Мано
лов 7, Синиша Иванов 8,
Александър
Кръста Кръстев 8 и Нови 
ца Алексов 7.

Успешната поредица на 
„А. Балкански" продължа
ва. През последните пет на 
кръга футболистите от Ди Николич, което предизви- 
.митровград извоюваха 9 ка истинско въодушеале-

Най-старпят 
дружеството ни стрелци
те ..Граничар” от Дими
тровград сигурно е Илия 
Раич. А Ружица Алексови, 
въпреки че не е най-мла
дата, сигурно е най-успеш 
ната. По възраст делят ги 
педесет години. Ралч е 
роден 1913, а Ружица 1962 
година. Това обаче не им 
пречи да се намерят заед. 
но .на стрелбището: Ружи
ца като най-успешна със
тезателка, Раич като орга 
низатор и винаги готов да 
помогне със овод опит.

Дошъл в Димитровград 
още през далечната 1934 
година от градчето Двор 
на Уна — Хърватско, като 
военно лице, Раич става 
синоним на спортната едре 
лба в Димитровград. В

члед на то състезание с въздушен 
пистолет за жени заема 
първо място. При това, то 
гава за иръ|в път стРеля о 
пистолет. На републикан
ското състезание, също нс 
отдавна, Ружица потвърж 
дава своите добри резул
тати заемайки второ мяс
то. На въпроса как се по
стигат -добри резултати Ру 
жица казва:

— С добра физическа и 
психическа 
Стрелец може Да бъде са
мо стабилна и* спокойна ли 
чност. Стрелбата привли
ча на свой особен начин. 
За всеки (не)уопех никой 
няма вина, нито пък това 
зависи от някой друг. С 
изграждането на стрелби
ще под триаините на спор 
гния център сега са ни съ
здадени извънредни усло
вия за подготовки. Това 
се отразява и на резулта
тите. Недостигат ошс ня
кои помагала, но надявам 
се, че и това ще бъде раз
решено.

— Кой ви е служил за 
пример от по-старите?

— Вукади-н Маркович, 
Ана Павлова, Станко Пе- 
шич и като извънреден ор 
ганизатор и ентузиаст в 
този спорт, иато човек, 
крито на нас младите най- 
много помага безспорно е 
Илия Раич. Неговият енту 
оиазъм е просто непресъх 
ващ. Нерядко се случва да 
дойде на състезание наети 
лал или болен, но не про
пуска нито едно състеза- 
ние-

рата бе отлична, въпреки 
трудния терен. Гостува
щият отбор се представи 
като силен отбор, решил 
да се защитава и да за
несе от Димитровград ед
на точна. Те щяха това и 
да постигнат, ако ветера
нът Кръста Кръстев в 81 
м. на играта не принуди 

капитулация вратаря

подготовка.

Станков 7,И. Раич винаги готов да 
посъветва

дружеството на стрелци
те „Граничар" е от осно
ваването му през 1951 го
дина. {Дружество е съще 
ствушало и преди войната, 
а възобновено е през 1948 
год. в рамките на Народ
ния фронт). Пръв предсе
дател на „Граничар", годи Р. Алексова най-успешната

на стрелбището 
— Как започнах? От 

инат! Да, точно така! 
Имам роднина, нойто се 
занимава със стрзлба. 
Един път го помолих да

11740 25:5 18
12 6 4 2 31:18 16

1. Хайдун Велко (Негогин)
2. Единство (Пирот)
3. Рудар (Алексинашни рудници) 11623 27:11 14
4. Единство (Бела паланка) 12 6 2 4 28:22 14

12 6 2 4 11:18 14
6. Асен Балкансии (Димитровград) 12 5 3 4 21:18 13
7. ИМТ (Кияжевац)
8. Бродоремонт (Кладово)
9. Новоселец (Ново село)

10. Будучност (Първа Кутина)
11. 12 фебруар (Ниш)
12. Хемичар (Прахово)-
13. Турист (Нишка баня)
14. СеНяк (Пирот)
15. Рудна глава (Рудна глава)
16. Ястребац (Тешице)

5. Рътан (Болевац)

12 4 5 3 19:17 13 
12 5 1 6 25:23 11
12 3 5 4 13:16 11
11 4 3 4 24:28 11
12 4 3 4 11:15 11 
12 26 4 17:19 10 
12 3 3 6 18:30
11 3 2 6 14:18
12 2 3 7 10:19 
10 3 0 7 13:23

ни наред един от активни 
те и успешни състезатели, 
не само на общинско рав
нище, но и на републикан
ски, дори и съюзни състе
зания, Раич става негова
та „душа”. ми позволи да опитам, а 

Стрелбата е спорт, в тоц започна да се шегу
ва. Реших да му, докажа, 
че мога да стрелям по-до
бре от него.

Наистина Ружица тази

9
8

който съществува такова 
другарство, каквото в ни
то един друг олорт го ня
ма, споделя

7
6

Раич. Това, 
покрай професията, са би
ли решаващи, за да избе
ре този спорт като свой иира по стрелба в Титово 
хоби. Не го изоставя и Ужице през 1981 година 
днес, въпреки годините и заема-' трето място, съща- 
нарушеното здраве. Макар та година на републикан- дите сигурно 
че отдавна е престанал да 
се състезава и днес не.
изостава нито от едно със пак заема трето място, 
тезание. Винаги е сред съ През 1983 година на тур- 
стезателите, да ги цосиве «ира „Кадиняча, 83" 
тва, да ги окуражи или да жени) заема второ място, 
помогне в организацията Неотдавна на регионално- 
на състезанията. А без съ 

нито

овоя решимост е доказала 
неведнаж досега. На тур-

от възможни Ю точки, ние сред любителите на 
Последната победа бе спе футболната игра е Дими- 
челена доста трудно, но- тровград. 
след нея
се утвърди в горната част 
на табелата. С общо 15 
точки има изгледи и края 
на полусезона да дочака 
с високо класиране.

В този кръг „А. Балнан- 
ски” се срещна с отбора 
„ИМТ” от Княжевац. Иг-

Ето ' това са две 
ления -на димитровградска 
та спортна стрелба, Мла-

шжо-
„А. Балкансии”

Самата игра бе -на висо
ко равнище, но без голо
ви положения- За това до
принесе и дебелата снеж

на

вървят по 
следите на старите, а тГ/ра 

спорт-
ското състезание на инва
лидните лица в Крагуевйц дава гаранция, че

ната стрелба в Димитров- терена, 
както и играта на „ИМТ”, 
подчинена . на защита на 
собствената врата. -Трябва 
да се изтъкне и горещата 

* подкрепа на
която вля кураж на дома
шните футболисти да ата 
куп ат непрестанно и да 
спечелят победата

- на покривкаград и занапред ще има 
(за добри резултати, накто и 

досега.
А. Т.

публиката,стезаиия не минава 
един празник. ТЪЖЕН ПОМЕН

— Сега е момент този 
спорт в Димитровград да 
се омасови. Благодарение 
|на ангажирането на енту-' 
|зиастите в този опорт, из- 
|тъ1К1ва Раич, създадени са - 
1Условия с «его да се за-ни 
мават много повече млади, 
■особено учениците.

Една от младите 
на „Граничар” е Ружица 
Алексова, студент на Пе
дагогическата академия в 
Пирот- Родена през 1962 в 
Лукавица край Димитров
град, тя е достоен наслед
ник на стрелците, накви- 
хо са'били Раич и негови- 

Дори е и

На 30 октомври 1983 година на 83- 
годишна възраст почина

Крум Величков 

— Петърлашки
Следва да се похвали ре 

щението на футболния от
бор „А. Балкански”, с ко
ето целият приход 
като помощ за настрада- 
лите в земетресението на 
Копаоник.

дават
членки

земеделец от Димитровград 
НА 8 ДЕКЕМВРИ 1983 ГОДИНА СЕ :.Г
НАВЪРШАВАТ 
ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ
от смъртта му. На този ден в 11'часа 
сутринта ще дадем панихида на дими
тровградските гробища.

В следващия кръг „А. 
Балкански” ще играе сРе- 
щу „Единство" от Бела па 
лаика иа 27 ноември т.г. 
Този отбор заема второ 
място, па затуй се очаква 
интересна среща.

те връстници, 
по-успешна от Тях. Със 
стрелба са занимава 14 го 
дини, от които пет в „Ера

Каним близни и познати да почетем 
паметта му.

Опечалена фамилия
Димитър Ставровничар”.
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чл 9 "13зГГ3 На °Ка3аЛата П№реба' а «е Основа на 
телн01? ТРВДОВИ отношения и чл. 23 от Самоуправи-
ТрудоГа ^°разумение за ОДРУжаване труда на работниците в 

рудовата организация .Автотранспорт” в Босилеград, какю и 
' ТП т Правилника за трудови отношения, Трудовият съвет

юлиТ983^Т°ТРаНОПОРТ" °Т Б°°Илегра« «а «стояГото се «а 28 
юли 1983 година, заседание реши да се даде

шт

8 011К ШшТзхкид ■

С11МЕШН РК012У0ВА

НА ВСИЧКИ ГРАЖп.и,,
ГРАДСКА ОБЩИНА Й СТРАНАТА^14** СЕ °Т ДИМИТрОБ- ОБЯВА

(за втори път)
Ч Е С Т и Т И МШЯМБШЕ НА РАБОТНО Място АВТОЕЛЕКТРОТтЯ 

СТАЖАНТ на неопределено време или
с ЕДНА ГОДИНА ТРУДОВ ОПИТ 

(един изпълнител)Празника на Републиката 

29 ноември
I
Понрай общите условид утвърдени СЪс закона_ _ 
трябва да изпълняват и следните специални услоеия:

да имат сродно стопанско училище — специалност ав- 
тоелектротехник

да са отбили военната си повинност
да не са осъждани за углавен дела и да не са под след

ствие
С молбата, която трябва да се обгербява с 4 динара — 

административна марха, кандидатите трябва да подадат 
ните документи:

диплома за завършено училище — КВ автоел&ктротехник
— кръщелно свидетелство
— документ за отбита военна повинност
—удостоверение от- съда
— удостверение от СОИ по трудоустрояване
— медицинско свидетелство
Молбите с необходимите документи се подават в срок ог 

8 дни от деня на публикуването на обявата във в. братство”, 
иа адрес ТО „Автотранспорт" Босилеград — до Комисията за 
работа и трудови отношения-

Закъснели и некомплектувани молби няма да се взимат 
под внимание.

кандидатите

Ка“Тнеоюъил^
„ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД” 

различни видове 
различни видове гумени 

— метални произведения за бита

— ЮГОСЛАВИЯ

произвежда: и след-спортни и други обувки.
технически стоки,

ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „БОСИЛЕГРАД"
В БОСИЛЕГРАД
С ОСНОВНИТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД: 
„ИЗГРАДНЯ” — за строителна дейност,
„СЛОГА” — за търговия и гостилничарство,
„УСЛУГА” — за комунално-услужна дейност,
„НАПРЕДЪК” — за селсно стопанство и изкупуване и 
ТРУДОВАТА ОБЩНОСТ НА ОБЩИТЕ СЛУЖБИ 
на потребителите и делови приятели,

на гражданите и трудещите се в общината 
и страната

ЧЕСТИТИ

мтг'
САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО 
ДЕТСКА ЗАЩИТА, КУЛТУРА, ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И ОС
НОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
В СУРДУЛИЦА

29 ноември 

на Републиката
НА ПИОНЕРИТЕ, УЧЕНИЦИТЕ, МЛАДЕЖТА, 

СПОРТИСТИТЕ, КУЛТУРНИТЕ ДЕЙЦИ,
ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА 

И СТРАНАТА

ЧЕСТИТЯТ
и им пожелава нови трудови постижения в ра
звитието на стопанството и социалистическото 
самоуправление

29 ноември 

на Републиката
с пожелания за лични и колективни успехи — за все
общ прогрес в изграждането на самоуправителнотО 
и делегатсни отношения у нас.

•V

НШВОЕЬЕНТВАМЕ

СУРДУЛИЦА

ТРУДОВИТЕ ХОРА В СУРДУЛИШКА От »Васил Иванов — Цилек
В ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 
ЧЕСТИТИ

ГбГсХГкЛ — И ЦЯЛАТА СТРАНА

Т И Т я ТЧ Е С

Деня29 ноември 

на Републиката Празника на Републиката 

— 29 ноемвриелектрически
жи-

редовно снабдяване с
личния И колективен

с пожелания за
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ОЩЕ ПО-ХУБАВИ РЕЗУЛТАТИ В 
РАБОТАТА

Взавоеванияток, за нови всеобщото изграж-победи във
и необвързана

високи ТРУДОВ"
самоуправигелна

вот и 
дане иа

Югославия

СТРАНИЦА 13

* 23 ноември 1983Братство



ТО „Братство ЕС

В СЕЛО ЖЕЛЮША КРАЙ ДИМИТРОВГРАД
В БАБУШНИЦА 

НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ,

ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ 
В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА 

ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

- 29 ноемвриПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ ТРУДОВИ ЗАВОЕВА
НИЯ ЗАНАПРЕД

29 ноември—Деня на Републиката
всестраии успехи и високи завоевания в

и необв-ьр-Общинската скупщина с пожелания за нови 
изграждането на социалистическа самоуправителна
зина Югославия

В БОСИЛЕГРАД

НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ В 
ОБЩИНАТА И СТРАНАТА САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО 

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
В БОСИЛЕГРАД
НА СПОРТИСТИТЕ И СПОРТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ТРУДЕ
ЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

Деня на Републиката29 НОЕМВРИ —
> '

^ ч*.' •, •..
като им пожелава лично щастие и успехи в 
социалистическото изграждане на самоуправи
телна и необвързана Югославия

- Деня на Републиката29 НОЕМВРИ

пожелавайии им индивидуални и обществени усие 
хи, нрепио здраве и нови победи в социалисти
ческото самоуправитвлно развитие

СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИОНАЛНА 
ОБЩНОСТ
МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ
МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИ 
ЧЕСКИЯ СЪЮЗ
МЕЖДУОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИС

ТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ И 
МЕЖДУОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
В ЛЕСКОВАЦ
НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
яя&:'г ~
В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН И СТРАНАТА 

ЧЕСТИТЯТ

а секция
В БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ

- Деня на Републиката29 НОЕМВРИ

на деловите си приятели и потребители, труде
щите се и гражданите в общината и цялата
страна и им пожелава нови успехи в социалис
тическото развитие занапред.

услуга
КОМУНАЛНО ЧО!\ЖЧО ПГВДУЗЕКЕ. УП._М ТИТД

,5;

.4-

* ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
с организациите на сдружения труд:
„КОМУНАЛАЦ”, „8 МАЙ” и „ПЕКАРА” 

ЧЕСТИТИ29 ноември—Деня не Ронубмша
29 ноември—Деня на Репубяштаи им пожелават нови лични и общи успехи в изграж

дането на социалистическата и самоуправителна и 
необвързана страна. на всички граждани и трудещи се 

с пожеленид за още по-високи успехи в изгражда
нето на социалистическото строителство у нас 

„УСЛУГА" оказва всички видове услуги 
селението и го снабдява с хранително-вкусови 
и други стоки от първа необходимост

на на-

ЗиЯпсса)
НИЕ

НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СИ, 
ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ СРЕДНОШКОЛСКИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

„1У1оша пияде“
В СУРДУЛИЦА

ЧЕСТИТИ

ТРУДОВИТЕ ХОРА И ГРАЖДАНИ 
В БАБУШНИШКА ОЩБИНА И СТРАНАТА

В БАБУШНИЦА

ЧЕСТИТИ - Деня на Републиката29 НОЕМВРИ

29 ноември- ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И МЛАДЕЖИ,
ГРАЖДАНИ И ТРУДОВИ ХОРА В ОБЩИНАТА 
И СТРАНАТА

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ЛИЧНИ И КОЛЕКТИВНИ 
ПОБЕДИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРАВИТЕ- 
ЛНО СТРОИТЕЛСТВО

им пожелава много лични и обществени успехи във въз-като
хода на социалистическото самоуправителио и необвързано об-
щество тштт
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НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ

'■'-««I»» 1,О0^е“^ка овслмелспл иовмемоо вана *
- *ЕЬ. 84-067, 84-068 - 2ШО ВАОИК ШП-Ш-АП

В с . _ ВАВО»Я1СА
в НВУШНИЦА

; ■ • -"***:
3

Ч Е с Т И Т И 29 НОЕМВРИ 

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА29 ноември
Деня на Републиката като им пожелава високи завоевания в социалистическо

то строителство и развитието на самоуправлението у нас 
КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” произвежда: 
МЪЖКА, ДАМСКА И ДЕТСКА КОНФЕКЦИЯ 
сьс съвременна кройка и в богати разцветки.

на трудещите се и гражданите в обшила™ 
жевава високи лични и обществе^ ^ГхГ и страната и им по-

н И НЕКСшкп СТОЧАР» 1Г1РА\ДУНЬАУ
■Г1РАХАУ1Н1ЯИ

ДИМИТРОВГРАД

ГраГ)евинска РО-ьй*: ДимитровградСтроителна ТО
ДИМИТРОВГРАД

С т~"^сИ организации на сдружения ТРУД: 
„ТЬРГОКООП”, „НИШАВА” И „КООПЕРАНТ” 

на селскостопанските производители
На строителите, гражданите и трудещите се 

в общината и странатаи гражданите
ЧЕСТИТИ ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 
29 НОЕМВРИ

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ 
НА РЕПУБЛИКАТА

с пожелания за всеобщ напредък и високи завоева
ния в социалистическото самоуправително строител-

като им пожелава високи успехи в селскостопан
ското производство и социалистическото самоупра
вително развитие на общината и страната 
„ИНЕКС — СТОЧАР” снабдява населението с раз
лични видове стоки за широко потребление, изнупу- 
ва селскостопанска продукция и организира съвре- 

■~:Г* ^-г' мен но селскостопанско производство

ство у нас
„ГРАДНЯ” строи евтино и начествено обще
ствени здания, производствени халета, частни 
домове и комунално-битови обекти.
Търсете строителните услуги на „ГРАДНЯЯ!

Центърът за нултура „25 май“Здравният дом — Димитровград
ДИМИТРОВГРАД

на всички граждани
на самодейците,

на гражданите и трудещите се от общината
пожелава крепко здраве и щастие 

като им ЧЕСТИТИ
ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 

29 НОЕМВРИ
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 

— 29 НОЕМВРИ
с пожелания за още по-високи успехи 
в изграждането на социалистическото 
самоуправление у нас

с пожелания за още по-високи завоевания в 
развитието на социалистическото самоуправле-
ние у нас

I

„Автотранспорт“СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕпкпгиНСКИЯТ КОМИТЕТ НА ОБЩИНСКИЯТ ОБЩИНСКДТД СКУПЩИНА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ

СЪЮЗ

ОБТаНЖТ^ли^К^Ямлда°

в ДИМИТРОВГРАД
на населението от Димитровградска °бЩина 
и на всични граждани и трудещи се '■> с^аната 

ЧЕСТИТЯТ

от Босилеград

на пътниците и деловите приятели, 
на всички трудови хора и граждани в СФРЮ

ЧЕСТИТИ

ОБЩИНСКАТА

Великия юбилей на нова Югославия
и

Деня> Републиката— Деия на Републиката29 ноември пожелавайки им крупни постижения 
икономическата стабилизацияим пожелават всестранно развитие на са- 

и високи тРУД°ви завоеваниякат°
социГ^ич^кото строителство у нас

в
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ "Ч

Не слушайте свекаро
Оженил се един млад горнолю- 

батчанин. Преди това баща му го 
съветвал да не вземе момичето, с 
което се оженил, защото било низко 
на ръст, но след като не успял да 
измени решението на оина, устроил 
сватба както приличн на всеки добър, 
домакин от Горна Любата.

че невястата е излезла, поканил го-

Дира има, но...стите*
— Кой знае дали чо се види де

те од овая моя маленка снаа, а и да 
се види нема голем муж до порас»е, 
но ай да си пнвнсмо, да смо з^иви 
и здрави!

Свекърът обаче не предвидял, че 
тези негови думи ще смълчат гости
те- По юва време невястата била в 
коридора и се готвела да влезе при 
гостите, тена че доловила поканата 
на свекъра. Разбира се, веднага ро
шила да му върне заема. Грабнала 
китения кондир и на свой ред пока
нила гостите:

Одамна ми се не са тРвсли дрешйите како 
нской дъи у Бусилиград. Що е винал онаи, те
на се уплаши ка деда умре, па еве са ка с® 
я ожеши.

Нели се углави на некакво събрание за за
коните, кой се не спроводи и защо, кой Би не 
спроаоди и защо. Издумая се разни испектурйе, 
господин судилиша, тужиоци, удбаджии и 
литичарйс, та цел дъи дзъмне опщината. Кол- 
но Ьи има човек и да не помисли да подири 
дуйе обществото. Най-напред те да се упла- 

канви незаконсНи работи имало.

-
Сватбата била хубава. Имало 

всичко и за ядене, и за пиене, свир- 
джиите издигнали на висоно равни
ще настроението на сватовете, род
нините и приятелите били доволни 
От получените дарове... Весел из
глеждал и бащата на младоженеца, 
но всени поглед към малката снаха 
предизвинвал у него вътрешно недо
волство. Решил да се успокои с още 
една ракийка, вдигнал пълна чашка, 
огледал соврата и когато се уверил.

по

тим кага чу 
Да издивееш чисто начисто. Ослободия ме тия, 
не могу бъш убаво да Ьи згодим, скопентени- 
■ге лица. Гледам Ьи страшни работи казуят, 
нема да им мръдне цигарата у рука. Оно вер- 
но е, не са нища украднали човеците, оии 
само длъжни да гонят тия що поткрадуят, ама 
я с моята простутия си мислим бре нако 
ят да казуят това нели некой че Ьи праша 
защо са узимали плата. Ама изгледа ниной Ьи 
не прашуйе, та си ич не стравуят.

— Ай да смо живи и здрави^ 
Не слушайте що млати свекаро, я. 
роди кико девойНа, та да пе могу 
кино невеста ...

а

Залисал: К. Георгиев са
У

сме-
Един хулиган гони чети

рима мъже-
Среща ги една жена и 

се очудва:

В дома на едно семей
ство пълна 
Жената размества меблгл- 
те и вещите. Изведнаж се 
обръща към съпруга си:

— Иди та ми се обади

те от едного ...
— Натага се. Не знаем 

кой от нас четиримата 
гони.

неразбория.

„Яай-Упла те да ванем малко попосле. 
страшното е що свите знаеме кои са криви, а 
не ги кажняваме” — изъпе се един. Бре какво 
дума човеко. Ние селяците викаме — най-ло-

— Как «е ви е срам! 
Вие сте четирима, а бяга-

от телефонната кабина на
се ■ГП вън!

1сО —Защо?
— А как другояче да 

намеря телефонния ала-

МЪЛРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ шо е ка куче влачи, а дира нема, а он залел 
— куче влачи, дира има, а кучето 'го нема. 
Сгра ме вана за друтаро, че ойДе у затвор. Ос
лободия ме свите: „тека е”, викная у един 
глас. Така е, ама не е тека, и я поче да под- 
мръдуем на столичката. Що чу чиним ако трет 
се изъпне „и между нас има кои не пощуят 
законите” и почне да показуйе с пръс.

Е ка другарите почная да се клънат за за
коните — нема брат, нема сват, свак че одго- 
вара, още ютРе да се направат заключения и 
да почне анция, соеве ми се разиграя дрешля- 
ците- Колко Ьи непощени казая, ирекай ни че 
занаше и некой пощен. От столичната, та за 
вратата. Що Би знам, немой да почнат още са.

▼
Блаженството на тялото е в здравето, блажен
ството на ума — в знанието. рат.

Талес
Ху.\юрът е спасителен 

пояс върху вълните на жи
вота.

Истинското, знание не е вродено, то се придо
бива.

Демонрит !
▼

Човек може толкова, колкото знае.
Бейкън

Вселената се осветява от слънцето, човекът 
— от знанието.

Един писател бива пока 
. нен на гости. Домакинята 
дълго свирила невъобрази
мо лошо на пиано. По ед
но време казала, че писа
телят скучае, и го попита

♦
Древноиндийска

Не се гордей съ,с звание, а със знание. 
Думите на истината са прости.

Една неделя не смея Да прнпарим у Буси
лиград, ама зор ме опе. Отидо и све плаутам 
да найдем некого од ония що Седеме на събра
нието. Найдо едногова, заведо го настрана и 
му шъпотим — почная ли по заключенията. 
Ама де полека, кои заключения, какви заклю
чения, знаеш да Би има млого. А бре тия за 
заноните. А тия ли, ма че биде арно ако бидат 
за Нова година.

Значи: чесно, верно илощено — од Нова 
година па натам. А от коя Нова година?

Руска ла:

— Изглеждате ми ня
как неразположен?

— Да! Главата ме боли 
—• казал той.

— Тогава да ви поешря 
още нещо? Например от 
Шуберт? Той е така не
жен.

— Благодаря! Не се за
труднявайте! Предпочи- •
там да ме боли главата! ^
— отвърнал писателят.

Есхил

Истината има спокойно сърце.

Г/],
Абстрактна истина няма, истината е винаги 
конкретна.

Шекспир

Хегел
V
Слънцето с ръка не можеш да закриеш.

Монголска

ВршгШ
оВЕСТНИК НА БЪЛ
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