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с Орден братство и единство 
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единството
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акценти от РЕЧТА
НА МИКА шниляк НА ТЪРЖЕСТВЕНАТА СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ ПО ПОВОД 40-ГОДИШНИНАТА ОТ 

ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЮ

РЕВОЛЮЦИЯТА НЕ ТЪРПИ КОЛЕБАНИЯ
преди четири

тия, в разгара 
световна война, сред 
робдаа Бвропа, в свобод 
но Яйце се събраха наро 
дай представители од 
ВОИЧЖ1И краища на Юго
славия. Събраха 
конят онова, което 
те народи и народности из 
воюваха през две и поло 
■вингодишната

Десетиле
Бтората ® РЕШЕНИЯТА НА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЮ СЪЩЕСТВЕНО И 

ТРАЙНО ОПРЕДЕЛИХА СЪВМЕСТНОТО БЪДЕЩЕ НА ВСИЧКИ НАШИ НА 
РОДИ И НАРОДНОСТИ
9 ВСЕКИ ЕТАП И В СВОЕТО ПО-НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ ЮГОСЛАВИЯ 
ПОТВЪРЖДАВАШЕ И С РЕВОЛЮЦИОННИ АКТОВЕ

нсст за техните измене
ния.

Осъществяването на про 
кламираната политика и 
отговорността за нейното 
последователно провеж
дане трябва да станат 
единствено мерило на по
ведение на всички. В тази 
насока е необходим бърз 
и енергичен прелом, но и 
търпелива, дългосрочна и 
упорита работа за по-пъл
но използуване на матери
алните възможности, чове 
шките потенциали и пре
димства, които предлага 
нашата система. Трябва 

ИСТОРИЧЕСКИ ЗАСЛУГИ
Историческа е заслуга на ЮКЛ и дру

гаря Тито, които реално прецениха, че към края 
на 1943 година са се стекли условия да се уч
реди нова югославска държава и така трайно да 
со осигурят резултатите и плодовете от Наро- 
доосвоб&дителната борба на народите и народ
ностите на Югославия. Югославия беше единст 
вената страна в окупирана Европа, която се ос
вободи със собствени сили и която в края на 
войната вече имаше изградена и утвърдена нова 
система на власт — народна власт, с Нов наро
ден парламент и правителство, които две годи 
ни преди свършването на войната действуваха 
и представляваха страната пред света.

на
ло

на самоопределение и р\ 
се да уза иноправие. 

наши- (

не към промените в све- 
роля товното стопанство, ииер- 
кла- шията на старата практи

ка и методи на ст°пани- 
обще оване и управляване, кора 

на цен
трализираните и децентра
лизираните етатистически 
сили в развитието на са- 

о у пр ав л ението. 
това иде на ръ,ка на ко
лебанията във връзка със 
съдържанието на конкрет-

зъм с цел напълно да се 
обезпечи решаваща 
на работническата 
с.а и сдружения труд във 
всички области на 
ствения, политическия и 
икономическия живот на 
страната.

ОГРОМНИ ПРОМЕНИ

геройска Успешното развитие па 
Народоосвободителна бор Народоосвободителната бо 
ба — нова народна феде

държава. Напра ___,
Второто 1942 

заседание на АВНОю на 
29 ноември 1943 година с

които същест- Второто 
АВНОЮ

вата съпротива

рба даде възможно ст в Би
рат.ивна
виха това на

хач. през декември на 
година, да се прове

де Първото заседание на 
АВНОЮ- С решение на 

заседание на 
на краля и на

Всичко

решения,
вено и съдбовно трайно оп 
Ределиха съвместното бъ емигрантското 
деще на всички наши на ство да се забрани връща

не в страната, части от на 
шата страна, в които със 
столетия са живеели хър 
вати и словенци, а които 
бяха отнети от матицата 
си след Първата светов
на война дефинираха ме
ждународното положение 
,на демократична федерати 
вна Югославия. В тях яс
но беше утвърдено, че 
ва Югославия, като само- 

независима 
нататък

правител-

рсди 'И народности.
Решенията, взети на 29 

1943 означиха по-ноември 
беда на новите, револю
ционни обществени си
ли, които с Партията и Ти 
то начело бяха носители 

бор- 
на Юго- 

Събранието в Яй-

на освободителната
ба на народите

Мика Шпилякславил*
це беше единственият на 

1 парламент, I 
вихъра на войната за

но-
КОЙТО Ако погледнем развити

обществороден стоятелна и 
страна, оттогава 
никога вече не ще позьо 

нейни

ето на нашето 
от Второт0 заседание 
АВНОЮ до днес, с право 
може да се наже, че пос
ледователно са проведени 
в живота решенията 
този (исторически 
мент. Строим и развиваме 

самоуп- 
не°бвързана 

равноправна

свободно, критически, при 
ангажиране на науката, 
сдружения труд и най-ши
роките обществени слое
ве, да се разкрият слабос
тите на практиката, да се 
мени всичко онова, което 
пряко или коовено пречи 
социалистическата само- 
управителна система да 
изяви своите качества.

Не смеем да допуснем 
никакво колебание, нито 
застой в борбата от коя
то зависи по-нататъшният 
уопешен ход на нашата ре 
полюция- Не можем да се 
примиряваме с тооза бюро,» 
кратичните и еснафски си
ли да угрозяват придоби в- 

от АВНОЮ и резо-

'ВЪ|В
седаваше и решаваше по 

Парижката 
велики

ните мерки, които трябва 
да се взимат в провежда
нето на програмата 
иксн омическа 
ция като при това пораж 
да съпротивления. В тези 
обстоятелства отделно оч 
рабрява 
сред най-широките слоеве 
на трудещите се да укреи 
ва и
цията последователно да 
се осъществява във всич
ки среди и на всички рав
нища.

Програмата по икономи 
ческа стабилизация не е 
само краткосрочен проект 
за излизане от 
затруднения. Става дума

на

примера на 
комуна и другите 
революции. То обяви на

поли за правата на 
те народи и народности на стабилиза-

ог
СИЛНА ВОЙСКА доку-

По време на Второто заседание ^АВНОЮ 
Народоосвободителната войска на Югославия 
наброяваше 300 000 бойци, разпределени в но,- 
пуси с 26 дивизии, повече самостоятелни Р

У 108 партизански отряди, - 
половината от територията

съзнанието, чесоциалистическа
равителна и 
Югославия,
общност на народи и^наро 

— активна в борба
искането стабилиза-

ди, дности 
та за мир и прогрес, за 
равноправни и правдиви от 

между хората, на

вободи повече от 
Югославия.

Каква сила най-добре свидетел-
.__ , ,, нашата Народоосвдбодител-ствува фактът, е _т нно приКовава.

на войска през г ойната пос^, ^ ^ ^ ону. 
ше за югославското бои 600_850 хиляди вой- 
пат*орски дивизии с около о

беше т°ва
ношния 
родите и държаните.

БОРБАНЕПРЕКЪСНАТА временни4. -
Говорейки за нашето ра 

Мина Шпиляк под
ници.

свободно развитие и само 
1 избор на ооше 

система да реша-

ннте
люшията, както и социали

перспектива
заза Цялостна програма 

нашето настояще и наше
то бъдеще, иЬято сочи към 
по-ефикасни 
тел ни решения, произтича 
щи °х искането за възмо
жно п|о-т>лно използуване 

потенциалите на наше; 
то стопанство и общество 
ТО. Необходимо е условия 
та на стопанисване, които 
трябва да се менят и при
способяват към изисква

на едно звитие
черта че срещахме съпро 
тила, преживявахме кризи 
они ситуации, но някога

гВета ражданетошмзпрдаедливо стоятеленоб етическата 
на развитие, късогледи, ча 
етични интереси да. с® 
иатраоват нато общи, про 
греоиони и самоупрасвител 
ни. Зад думит® и изясня
ването на думи трябва да 
последват дела, ноито ве
че в идната и следващите 

доведат Д°

ново и стве-на
ват Други*

Всеки етап <и 
понататъшно

самоуправи-
ЩеоТп-ьрдате въстаничес- 
КИ ИНИ беше известно, че 
народната борба «е може 
да се -сведе само -на 
бождение «а страната

па Най-широките 
каха и дълбоки 

^иодн-и преобразования,
°°Т’ па представляват
КОИТ скъсване с ^ 

положение- Числя

в своето 
развитие 

потвърждава-
рОВОЛЮШИСШНИ ДО-

Д ечел ара-

гюко л ебяхме, нито 
вървяхме извън мати-не се

пъ|Н
цата ша революцията.

изправени
Югославия 
ше и с 
1куме)нти 
шията за

осво- наИ днес сме
пред сериозни

Инотомшесжи т е
и кризи разтьрс 

особено

от — от 
пров'ьзгл асяваи е;

затрудне-
затния-Република презто на

гоии-на, през даР®ата' 
ституция през 1946 годи-

Конституционния за
1953 год., с кои-

рудиония
,ват цял -овят, 
сполетяха .развиващите се 
страни, ио неотминаха

Стопанско го 
което се на 

е много усложне-

Кон години, 
нов възход на стопанство
то и подобрение па усло
вията за живот и трудна 
нашите хора- 

Свегьт ми знае и цени, 
сме йон рони бор-

ще
а

икономическатанията на 
стабилизация, да създават 
на всични равнища

области на живота, 
само в органите на

ниГГЪЛ/НО на ц 
кон през 
то беше въведено социали 
етическо самоуправление 
нато ооноино обществено 
отношение, до Конститу
цията през 1974 година. 
Така се навлезе в нов ле- 

борба за ооциали-

енното 
щите се от 
народи и 
литнаха на 
т0 бяха уверени 
че само сьс 
борба може и 
-гии правото -

всични наши 
.народности с*е 
въстание, защо 

в това,

Югославия- 
положение, в

и във
всични 
а не
федерацията, защото тези 

са изключител
на отговюр-

защото
ни за мир, за разоръжава
не, за миролюбиво разре-.

(На 3-та стР-)

одираме НП То до голяма стенен е 
н -нашите рапоследствие от 
-временното ° приошйобява

съвместна 
ще осънщс 

си всеки на 
свобода,.

органи не 
ни носители

ри ой -насобственарод на



НАС 1[ И УПО СВЕТА
ВЕНЕЦУЕЛА СЛЕД ИЗБОРИТЕВОЕННО СТЪЛКНОВЕНИЕ МЕЖДУ САЩ И СИРИЯ

Чужденци воюват в Ливан Завой вляво
Социалдемократите и новоизбраният президент 

Лусинчи обещават активна вътрешна развойна поли
тика и по-пълно ангажиране на страната в междуна
родните отношения на основата на принципите 
равноправно сътрудничество.

,,зазой

< ТРИ АМЕРИКАНСКИ И ДВА ИЗРАЕЛСКИ САМОЛЕТИ БЯХА СВАЛЕ
НИ ОТ СИРИЙСКАТА ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА В ЛИВАН, А ОСЕМ 
АМЕРИКАНСКИ ВОЙНИЦИ ЗАГИНАХА ОТ АРТИЛЕРИЕН ОГЪН И А МЮС- | 
ЮЛМАНСКАТА МИЛИЦИЯ САМО 12 ЧАСА СЛЕД НАРЕДБАТА НА РЕЙГЪН 
ЗА БОМБАРДИРАНЕ НА СИРИЙСКИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА ЛИВАНСКА Т Е
РИТОРИЯ

за

Въпреки личната си по
пулярност, кандидатът на 

Демохрис 
Кал дера

Венецуелският 
вляво", осъществен с 
бедата на Ха/име Лусип 
Ч)И от Партията на 
нратическата акция в пре- 

избори, ще

Продължителното 
прежение между Съедине
ните американски щати и 
Сирия във връзка с криза 
та в Ливан в началото на 
тази седмица црерастна 
във въоръжено стълкнове
ние, коет° все по-често се 
окачествява като война.
Американският президент 
Роналд Рейгън, изглежда, 
се е определил за „военно 
решение” на ливанската по 
литичеока и национална 
криза и в неделя издаде 
лична заповед на амери
канските военновъздушни 
сили за бомбардиране па 
сирийските положения на 
ливанска територия- В лро 
дължение на половин час 
28 американски самолети 
бомбардираха противовъз 
душните батереи на сири 
йците в планините източ
но от Бейрут. Загинаха 
двама, а бяха ранени десе 
ти на сирийски войници. 
Американците

рикански .войници. В знак 
на разплата американските 
тонове от военните кора
би край ливанския бряг ня 
колко часа стреляха сре
щу положенията на друзи 
те и милицията в плани
ните над Бейрут- В поло
жението се намесиха и 
израелските военно-възду 
шнп сили, кат° се опита
ха да бомбардират сирий
ските позиции в Ливан. 
Оприйцнте успяха да сва
лят два израелски самоле
та и да пленят един изра
елски пилот- С израелска
та намеса се потвърдиха 
твърденията, че по време 
на последното посещение 
на израелския премиер 
САЩ е постигнато тайно 
споразумение между 
мир и Рейгън за изгонва
не на сирийските единици 
от Ливан.

сжнят държавен секретар 
Шулц заяви: „Американци
те ще нападнат силно, до- 
КАЛ1КОТО се случи да Сгъ
нат нападнати техните еди 
шии в Ливан” Ицхак Ша 
имир крещи: „Сирия иодг° 
тля агресия на 
Мин1истърьт на отбраната 
на Сирия Генерал Муста- 
фа Тлас предупреждава и
ьашингтон, и Тел Азив: 
„Сирия Ще се противопо
стави на всеки нападател, 
който посегне да застра
ши нейната независимост 
и териториална цялост 
Радио Дамаск съобщава, че 
натискът срещу Сирия е до 
говорен във 
по време на лосещеииет0 
на Шамир в САЩ, но си
рийските противовъздуш
ни сили ще продължат да 
свалят всеки американски 
и израелски самолет, кой 
то се появи над положе
нията на сирийската ар
мия в Ливан, защото „из- 
видмическите мисии на са
молетите са чисти прово
кации”.

на- ло-
улр авл яващ ата 
тиянска партия 
заплати висока цена на 

досегашното 
в борбата

демо-

неуспеха назидентските 
има дълбоки последици за 
вътрешната и външната 
политика на тази

правителство 
против икономическата кри 
за, неговата неспособност 
да разреши сложните про 
бле.ми на'стопанското иоб 
щестионо развитие- Вене- 

завой

Израел”. южно
американска страна.

Така оценява проведени 
те неотдавна президентски 
избори във Венецуела та
мошният авторитетен 
стник „Обсервадор”, кой
то между другото пише- 
„Бавното излизане на Ве
нецуела в света, 
демохристиянското 
ване на интересите па 
САЩ в Латинска Америка, 
сега е само минало. Соци 
алдемократите и новият
президент обещават акти
вна вътрешна^развойна по 
литика и по-пълно ангажи 
ране на страната в между
народните отношения на 
основата на принципите за 
равноправно сътрудничес 
тво и в интерес на мира”.

влявоцуелският 
обаче не е само израз наве-
недоволствот° на народни 
те маси от икономическо 
то положение в страната. 
Във Венецуела се чувству 
ва силен стремеж към де
мокрацията, който се из
яви чрез увеличеното дове 
рие в кандидатите на две
те социалистически група 
ции — Движението за со
циализъм и Алиянсата за 
народно единство.

поради
пода-

Вашшптои
в

Ша-

Лусинчи ще постъпи на 
президентската 
ност в началото на февру
ари идната година.

Кореспондентът на изра 
елското радио от Вашин 
гтон твърди, че тРябва да 
се очакват нови амери
кански акции против си
рийските войски в Ливан, 
но и против ракетите, раз 
положени на сирийска те
ритория. Твърди се, че 
Рейгън е одобрил няколко 
планове за военни акции 
срещу Сирия- Американ-

длъж-
загуоиха 

три самолета, един пилот 
затисна, а двама са плене
ни. Само 12 часа след аме 
риканското бомбардиране 
мюсюлманската милиция 
засипа с жесток артилори 
ен огън амеРикански-ре по
зиции около бейрутската 
аерогара. Загинаха 8 аме-

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНО
МИЧЕСКА ОБЩНОСТ В АТИНАВ разменните предупре

ждения лесно се забеляз
ва, че и САЩ, и Сирия 
считат за легитимно при
съствието на техните вой 
ски в Ливан.

Раздяла без договор
# Лидерите на страните на ЕИО не успяха 

да се договорят за селскостопанската, политика на 
общността # Ще се ускори приемането в ЕИО на 
Испания и Портулагия

Конференцията на Евро на конференцията вероят- 
лейоката икономическа об 
щшост на най-шисоко рав
нище, която се състоя те
зи дни в Атина, практичес 
ки завърши без договор.
Лидерите на десетте стра 
ни-членки на ЕИО 
пяха да постигнат спора
зумение по два основни 
въпроса: по контрола на 
цепите «а селскостопан
ските произведения, за ко 
йто се изразходват две 
трети от бюджета на об
щността (21 милиарда до
лара), и иска на Велико
британия да й бъдат вър
нати 1,2 милиарда долара.

Като единствен успех

ГОЛЯМА ПОЛИТИЧЕСКА АФЕРА В ГФР

Бонскн „Вотергейт" но може да се отчете ре
шението да се ускори при 
емането в ЕИО на Испа
ния и Португалия- Имен
но, тези две страни тряб
ва да

ПРАВИТЕЛСТВОТОф КОЙ ОПРЕДЕЛЯ ПОЛИТИКАТА НА БОН 
ИЛИ ДАРИТЕЛИТЕ?

се подготвят 
сключваме на договори за 
влизане в ЕИО вече 
май-юни идната година. С

занай-много либералите на 
Геншер. Единствено пар
тията на „зелените" не е 
получавала „подаръци” и 
единствено нейните пред
ставители винаги твърдеха, 
че концерните и крупни
ят капитал 
па управляващите партии 
— практически определят 
политиката на Бон.

Западногерманоките да- и честността на политиче 
оките ръководства, но и 
за официалната правител
ствена политика. Кой оп
ределя политиката на Бон 
— правителството или да
рителите?

не ус-
нъчни специалисти и не 
предугаждаха, че с про
верката на Рудолф Дил, 
главен касиер на концер
на Фтж, ще открият най- 
голямата 
ра от тоя
оката федерална републи
ка. Тази афера приведе на 
подсъдимата скамейка три 

министри: Ламбсдорф, 
сегашен министър на сто
панството, 
му Фридерихе и покрай- 
нинския министър на сго- 

- панството Ример от Дизел 
дорф (всички са членове 
на Либералната партия на 

Геншер).

до

това се отменя решението 
на общността, според ко
ето януари на 1986 годи
на беше определен като 
„разумен” срок 
чеше на общността.

През следа ащите 
месеца

следвоенна афе- 
вид в ГеРма/н- с помощта за увели-Най-голяма изненада до 

стави списъкът на Флик, 
в който са вписани име
ната на „даруваните’’ по
литици и партии. Освен 
/имената на тримата спо
менати министри, в спи
съка се намират и сегаш
ният канцлер Хелмут Кол, 
и председателят на Соци
алдемократическата пар
тия Вили Брандт и много 
други.

шест
председател стру

ващ на ЕИО ще бъде Фра 
нция-

ма
Депутатите 1на управля

ващата коалиция, заедно 
със социалдемократите и 
„зелените", гласуваха на 
Ламбсдорф да бъде отнех 
депутатският

предходни ка
АРЖЕНТИНА

Разформирана военната 
хунта

имунитет. 
Те знаеха, че е голям ри
ск да защитават минис
търа, особено сега, ногато 
правителството на Кол за-

Ханс Дитрмх 
Твърде неприятна изнена
да за Кол-Г еншеровото
правителство.

Тъй като става дума за 
„подаръци", дадени нанай- 
видните политически дей 
ци и техните партии, афе
рата възбуди много диле- 

— не само за морала

От 6 декември 1983 го- Хунтата предаде всички 
дина Аржентина е без во те си прерогативи на ге- 
енната хунта като най- иерал Биньоне, който на 
висш държавен орган, ко- 10 декември ще предаде 
ято управлява със страна длъжността президент на 
та от 24 март 1976 годи- Републината на Раул Алфо 
на, когато беше свалено нейно — победителя на 
граждан,окото пратаителст президентските избори от 
во на Изабела Перон. 30 октомври т-г.

наблю- губи изборния си престиж, 
разполагането на

американски ракети и го
лямата безработица. Лам- 

съцдествуват оили> бедорф засега остава в
целта |на които е скална- правителството. Поне до
лозната -вълна да захване присъдата.

Политическите
дател1и вярват, че не се поради 
каоае за случайно откри
тие. И в самото правител 
ство

ми
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Шит № ТЪРПИ 1ИвЛЕБАН1Н г
*™™° т обществените дейно 

стАбшшза^ияТОР и* икономическата
Стр.)

спар.ни въпроси, 
зачитане,

способен да докосне бъде
щето* Със своехо 
Ционно дело 
На най-великата 
в историята на 
ските народи

шаване на 
за взаимно 
бирателство 
'И държави, за
ТИВНО

В средището на' обществе 
н и хе процеси, трябва да 
понесе своята чаСх от 
дьлженияха и отговор и ос- 
тихе за воденето на 
схвенихе работи, и 
са нужни високо нравстзе 
ни качесхва на бойците за 
ооществен 
югославски

револю- 
и жи1/>х ста-

раз-
между народи 

консхрук- 
сътрудничество без 

мед |На разликите в о&ще 
ствеиите системи, между
народното положение си 
ла, големина на териго- 

«а насе-

За селективен 

подход (III)
за-

ЛИЧНОст 
югослав- 

и нарюднос- 
°Т периферията

история ГиТ0 
ни изведе в света. Затова 
^ ИтОВИят ПЪх
ПЪТ.

ООЩе
днести. масветовната

прогрес, за*Р^ята иди броя е наш социалистиче 
ски патриотизъм, саможер 
тва, другарство и колекти 
вен

Пише: Радойе Костич
Затова е 'Необходимо 

дели глобалното 
„общото”

ПРОГРЕС
блщ^ СиТ=кИ~татЪЧНО Развитите репу 
мически ПППГП В°' ПОСтигнаха голям ИКОНО- 

Като издаваха основа ‘за 
1ВД допоинег развитие- Към това значително
която в много ИоблИа^ГТ„аТа инфрастРУ-НтАРа. 
се ° ооласти и по съвременност вече
та на Д° равниЩето на инфраструктура
САП Войводина“ понапРеДкалите републики и

РазвитиТ^® МеЖДу стопански недостатъчно 
а из,ТаГе И Развитите части на нашата Страна 

са намалени и с оглед на някои съществени еле 
ни I - жизненото равните: броя на построе- 

т жилища, а и жилищната повръхнина на чо- 
лм^а°Т населението, по броя на автомобили, ра
диоапарати и телевизори, по потреблението на
11“,п!1РСД*,етИ °т тРайНа стойност, броя ж' 
ученици, студенти, лекари приравнени към броя 
на населението. Дори и САП Кос/ово днес има 
няколко пъхи по-голям национален доход на гла 
ва от населението, отколкохо беше средният 
национален доход в Югославия преди освобоиа 
Дението. Всичко това е резултат ох творчес
ките усилия на трудещите се в недостатъчно 
развитите републики и САП Косово 
дарността на цялата югославска общност-

ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
НА МЛАДИТЕ

Всички ония, които са 
родени по време на съб
ранието в Яйце са чети
ридесетгодишни. Те имат 
деца, включени в нашия 
живот и тРУД- Наша зада
ча непрекъснато да рабо
тил! върху това, та наша
та младеж да прониква 
дълбоко народен и хума
нен характер на револю
цията. Младите трябва да 
знаят кои са целите и 
идеалите, за които тогава 
се борехме. В същото вре
ме младото поколение и 
днес, както това беше 
през освободителната вой
на и обновяването на стра 
ната трябва да се намира

първо да се опре- 
'Съотношение на участие на 

„„ И „съвместно" потребление. Следо
вателно, в областта ш обществените дейности 
да се разделят областта на науката, здравео
пазването, образованието, културата, физиче
ската култура, социалната защита и тогава па 
се направи внимателен анализ ,на състоянието 
и потребностите на обществото в тези обла
сти. Това е предпоставка, крято дава възмож
ност да се съгласуват целите с материалните 
възможности на обществото в тази област.

С оглед че обшественонжономическите 
-отношения протичат в условията на действу- 
ване на закона за стойностите 
тите на

дух и привързаност 
към хуманните Цели на 
нашата революция- С осно 
ваше очакваме днешното 
младо поколение, което те 
зи високи нравствени ка
чества изразява чрез ши
рока активност на всички 
полета на обществения жи 
вот, а свделко с ентусиа
зъм работи на младежки
те трудови акции, да бъ
де достоен продължител 
на своите връстници от 
войната и следвоенното из 
граждане- По този начин 
те последователно и без 
колебание - пазят придобие 
ките от революцията, до
принасят към по-нататъш- 
ното им развитие и обога
тяване с нови революцио
нни съдържания, с което 
ои обезпечават и собстве
но бъдеще. Младите своя
та революция изразяват с 
борбата си за по-нататъш
но развитие на самоупра- 
©ителни социалистически 
и обществени отношения, 
за преодоляване на труд
ностите и за разгромява
ното на всички отпори, но 
ито ни се нзпречват по 
пътя.

Оттам и днес, когато со 
чим 'Историческото значе
ние на решенията на Вто
рото заседание на АВНОЮ 
правим това, за да подтик 
нем всички наши хора,во 
дени от ОК, непоколебими 
по Титовия път, да влез
нем в борба за изпълне 
ние на най-важната зада
ча от настоящата фаза на 
развитие на нашата рево
люция, в борба за иконо
мическа стабилизация.

и закономернос-
с оци ал и стичеокото стоново произ-

д тво и пазара, /нужно е да се реафирмира 
деиствуването на икономическите закономер- 

^ ВЪ1В Функционирането и развитието на 
ооществените дейности. Тогава с цялата ои 
острота ще изпъкне въпроса за самоуправител- 
ното планиране в тази област и въпросът на 
икономия на труда вътре в обществените дей
ности,^ което ще доведе до реално овеждане 
иа амбициите и целите в тази област в рамки
те на материалните възможности на общест
вото. По този начин без превалена администра
тивна намеса досегашното екстензивно и пре
кадено развитие на тези дейности ще се заме
сти с интензивно развитие и уравновесен ръст. 
Това подразбира в обществените дейности в 
предстоящия период трябва да се стимулират 
онези програмни насоки, които са в съответ
ствие с действителните възможности на обще
ството, да се стимулира по-рационалното и ио- 
ефикаоното изпълняване на

ПОСТИ

и на соли-

лението.
Ьез героичната и тежка 

б^ррба на нашите славни 
партизански отряди, бри
гади и дивизии, без най- 
голяма подкрепа на наро
да, без единната Комунис 
тическа партия и без Ти- 
то, не бихме имали ни 
АВНОЮ, ни социалистиче 
ска Югославия- Тази исти
на за нас и Тию история
та потвърди. Белините ре
волюции раждат велики 
хора. В нашата революция 
това беше Тито. Израст- 
нал от народа, работничес
ката класа, раснал с Пар
тията, се издигна среД 
най-великите личности на 
нашето столетие. Беше 
строител на нашето време,

услугите, значите
лно увеличение на производителността на тру
да >в оказването на услугите, да се подобри ка- 
честврто на услугите и по-иконолвично да се 
ползуват капацитетите, 
ването От досега.

Над ага се, поне в първия период до 1985 
година, да се извърши селекция на онова, което 
е значително и което се ползува с предимство, 
от онова, което може да се отсрочи за извест
но време. Напри.мер, илюзорно е да се очаква 
строителство на луксозни рехабилитационпи 
центрове, спортни зали и т-'н., но е известно 
че трябва и по-нататък да се развива ооновната

средствата и оборуд-

здравна защита и преевантива или пък масова
та физическа култура. Нормално е предимст
во да се даде преди воичко на онези общест
вени дейности които предимно са във развойна 
функция на общественото възпроизводство, 
каквато е науката например. В най-къои черти 
казано — в първия преходен период осъществ
яването на политиката на икономическа стаби 
лизация до 1985 година трябва да се обезпечи 
изменение на икономическите отношения, да 
се йод тикне мотировката на работниците и да 
се рационализира мрежата на организациите от 
областта на обществените дейности, която е 
настанала в периода на екстензивно развитие 
на тези дейности. Това значи откриване на пер
спектива за онези, които остават й които, тряб
ва върху себе ои да поемат много по-големи за-

д
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА ОБСТАНОВКА

Картонче за потребителите
бия ще получат картонче
та, в които ще бъде вписа 
но максимално количество 

израз- 
картончетата 

досегаш- 
Редукции. 

Взимайки тази мерка, Из 
съвет

А ИКОНОМИСВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА — НАЙ 
СИЛНО ОРЪЖИЕ ПРОТИВ КРИЗАТА

сто пемняоко в сравнение 
с декември на миналата 
година. По отношение на 
миналата зима, потребите 
лите сега трябва да на
малят потреблението с 29 
на сто. Занапред ще могат 
да се изразходват 
лиоиа киловатчаса дневно, 

значително
необходимите

елентроенердия за 
ходване- С 
ще се заместят 
шит е планови

В нашата страна продъл
ос-жава да се чувствува 

тър недоимък на електро 
Хидроложката об 

становка и по-нататъ,к е 
неблагоприятна, а прину-^
дителните изключвания н 
потребителите имат само 
ограничени ефеит. ® 
Сърбия, примерно, 
лагаемите 
ктроенергия са достатьч- 

25-днеВ'Но непрекъс 
потРебдвние. Въпре-

увелнченото производ. 
ство и намаленото израз
ходване на електроенерги 

дневното потРебле- 
електричесюия т°,с 

възможностите . 
През

енергия-
напълнител1Н1Ият 

Окупщ/И/ната на СР Сър
бия предвидя и остри на
казания
те” (осемдневно принуди
телно изключване от еле
ктрическата мрежа).

Съзнателното изразход 
ване на електроенергията, 
не само в .кризисните пс 
риоди, е едно от най-оил- 

в борбата 
по-чувств/ит е*-' 

/на енер-

дължен/ия.
Успешното осъществяване на тези цели 

подразбира редица изменения в досегашната 
практика. Преди всичко общественото плани
ране на общите потребности трябва да стане и 
в практиката съставна част на планирането на 
основните носители на свободната размяна 
труда. Работниците в ООСТ и трудовите хора 
и гражданите в местните общности трябва по
ел едователно да осъществяват концепцията на 
самоуправителното обществено планиране 
тази област- Това значи, че в почголяма степен, 
отколнотЪ досега, трябва да се депентрализш 
ра основата за дефиниране обема и нивото на 
солидарно задоволяване на общите потреб- 
иосТИ.

42 Л)И-
за ,;непослушни-

по-което е 
мално от 
количества.

В Югославия се предпри 
дейст- 

омекчаване на

разпо 
количества еле

на
ни за 
нато ©мат съгласували 

В/Ия за 
електроенергийната кри- 

Недоимъкът се надо- 
мества чрез внос, без ог- 

на цената. Обаче и за 
налага да бъ-

ки
в

ните оръжия 
против все 
шия 
гия-
временна криза, 
ова/нето 
г;ията е и серибзен изпит 
за потребителите.

за.
ята, 
ние на

недоимък 
Затова в .настъпилата 

ИКОНОМИ

лед
напред се

предприети допълните 
мер-

н ад хвърля 
с 8 до Ю па сто. дат

ЛНИ,
ки. До края на седмицата 
потребителите в СР Сър

на електроенер- (СЛЕДВА)рестриктивнипроизводстпот • ■ 
на електрическа енерги;-

ще бъде с 9 т

декември У
вероятно
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ШИРОКА ОВШЕСТВЕНО-
ЙоМЖа^еЖстОТ СЕСИЯТА НА ОС В БЛБУШНИЦА

Най-голямо внимание на селското 

стопанство и ръба на пропастта?
Ивано» 

са а
- «а -угЕН-г-зЬ;.

съвмест“» заседание на Изпълнителния с 
общинската скупщина и тРУДОВИя съвет

Делегатите на общинска 
та скупщина в Бабушница 
на 5 т*м* на съвместната 
сесия и отделии заседания 
обсъдиха и приеха проект 
та на обществения разве
ем план -на общината за 
идущата година.

сго-лл ожени в селското 
панство. Покрай строеща 
■га се овисфсРма на коояс 
рацпя „Ерма", в идущата 

бъдат постро
ени още две овцвформи в 
общината: 
кооперация 
от Бабушница ще построи 
оцщсформа за 1500, а ко- 
01 терапия ..Слога" от Ве
лико Бонинпс ферма за 
1000 овце.

условия за внос на въдпро 
нзводствепи 
Ще се извърти модсрмизп 
ция ш разширяване на 
произазодственцте мощнос 
ти в нека за вътрешни ав- 
тогуми на „Тигъ-р", тккач- 
ния цех па „Лужница ’ у\ 
в „Т енстил\кол о р ".

В.се пак най-гол сми ка
питал овл ожен ия 
стойност от около 500 маг 
лиона динара ще бъдат

материали.
проведе 
пет на 
„Циле"-

в
година ще

ства, въпреки авансите от 
банката и фонда за насър 
чакане на неразвитите

надминават

земеделската
„Будучност" Започва ли „отброяюапе- 

„Циле"? Този 
поставиха мнози

на Изпь-л 
па общ-ин 

Дилти-

вь-нс" в 
црос си 
на от членовете 
1ИИГСЛ11ШЯ съвет

об-
Ръстьт на пролгишлено- 

то производство ще се обо 
сновава, преди всичко, па 
създаването на по-добра г

щини, които 
80 милиона динара. Лошо- 

почтина
и в т°ва/ ие

90,1 на сто от тези сРеД- 
ства се намират „вързани 
и запаси °т суровини и

Посвед

ената скупщина в
на неотдавнашногровррад 

го заседание, на което по 
край другото, бе обсъден 
и анализа на службата 110 

счетоводство

БОСИЛЕГРАД: ПРИКЛЮЧИ ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ВЪРХУ ИЛА 
НОВИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА 1984 ГОДИНА сдоии.залежали

ните В7>злизат на 
сто, докато в суроп^и Се 
намират 55,4 на ст°, а 
недовършено 
ство Ю,1 на сто. 
загрижават

37 на
обществено 
за положениетоРазвойните програми на проверка на този 

Отговор в
трудов колектив, 
лее се потърси па съвмест

на Изпълни
производ-

Особено
-по заседание 
тел ни я съ ве-г и

залежалитетрудовияВ -неделя на 4 декември 
т-г. в повечето местни оо 
щности, а преди няколко 
дни (И в организациите на 
сдружения труд в Босиле 
градска община, трудещи 
те се и гражданите об
съдиха и дадоха свое мне 
ние върху развойните до 
кументи на СР Сърбия, 
Южноморавски регион и 
Босилеградска община. 

Между другото, на пуб
лично обсъждане бяха 
проектод^жументите за об 
ществен о-икон оми ческо- 

то развитие на общината, 
региона и републиката 
през 1984 година, проек- 
тодокументите за задовол 
яване на общите -и съвме
стни Потреби на регионал

ните и общински само уп
равителни Общности, ко 
пто се финансират от сре 
дства на общинския Смод 
жет, както и Обществе
ния договор за данъчната 
политика в общината през 
идущата година, проекто
предложението на общ-ин 
окия бюджет за 
год и пр.

Резултатите 'От публич
ните -разисквания все още 
не са известни. Тези дни 
Изпълнителният съвет об 
Стойно ще обсъди проекто 
документите, а след това 
и делегатите на общинс
ката скупщина и скупши- 
-ните на съответните са- 
моуправителни общности. 
Очаква се, общинската

скупщина навреме да при 
©ме развойните ДОКуМС^-
Та 1 -

Освен това, на ст.орани
ята на избирателите в ме | 

общности се разч I 
новия ста- I 

!обл,но- *

СТ-НМТЗ 
еква и върху
тут на местните 
ст'И, спор ат. който залап- 

общност I1984 ред в местната 
като
възстановява скупщина на 
.местната общност, а стзе 
т'ьт остава -като

най-ш-исш орган се

изпълни
телен орган на скупщи
ната. Покрай това на по
сочените събрания изби 
-рателите обсъдиха и Пра 
вилата на Социалистичес
кия съооз, като даваха съ 
ответни -мнения и предло 
женил.

,,Циле": Производството е обременено с проблеми

съвет в „Циле", което гря стоки, ксито ох 1979 до- 
бва да се проведе в най- сега са увеличени 13 пъти 
скоро време. Всъщност гук и на деветмесечието въз 
е необходима широка об лиза на към 20 милиона 
ществено-политическа ак динара, 
ция.

М. я.

ПОМИРИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ В БАБУШ НИШКА ОБЩИНА
Проблем за тази тРудо- 

предстаз- 
креди-

Въпреки, че обстойният 
анализ бе направен за пър 
в-оде шест месеца, подоже 
нието не се различава мно 
го ни след деветте месе-

Необходима е ппофеспонапна помощ ва организация 
ляват и банковите 
ти, по-точно лихвите, кои
то за шест месеца са въз 
лизали
7 616 327 динара или 40 на

САМО УПРАВИТЕЛНИ СЪДОВЕ СА ФОРМИРА• ТЕЗИ ВСЕОБРАЗНИ 
НИ ВЪВ ВСИЧКИ МЕСТНИ ОБЩНОСТИ В ОБЩИНАТА, НО НЕ И В ОРГА 
НИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД, ТРУДОВИТЕ И САМОУПРАВИТЕЛНИ 
ОБЩНОСТИ • РЕШЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА СЪВЕТИТЕ

СТОЙНОСТ отца, а по всично личи, че 
на края на годината щс 
бъде още по-лошо. „Циле" 
вече трета година (на пе
риодичните и заключител
ни баланси) иказва загуба. 
Въпреки факта, че през 
първото полугодие на 1483 
година са изказани добри 
финансови резултати, те 
не са достатъчни да над
минат загубата, която то
гава възлезе на 
динара.' След деветте ме
сеца тя нарастна на 
8 793 547 динара.

на

сто от осъществения до
ход. Те са с 35,7 на сто 
по-големи от осъществена
та загуба за половин го
дина.

бират лица от авторитет съветите. Имайки пред- 
в средата ои, което с ог
лед на задачите на съре- 
тите има голяма роля. В 
работата на тези съдове 
обаче има и 
Най-голямата 
преди 
лява

Помирителните 
като обществени 
и самоуцравителни съдов6 
са формирани и действу
ват във всички местни об 
щности в Бабушнишка об 
щина. Изпълнявайки все 
повече и повече задачите 
и длъжността ои в обще
ствената система те сга- 

твърде Изгодна фор 
ма за решаване на споро
вете между гражданите- 
Въдреки че не съществу
ват конкретни данни, 
вестно е че те до голяма 

работа 
в Ба-

съвети
органи вид значението на тези съ 

вети и предимствата им 
по отношение на редовни 
те съдове, делегатите на 

трудности, скупщината потърсиха да 
трудност, се изучат въ,зможно-сти- 

всичжо, преде тав те и да се поведе акция 
административната за формирането им и в 

част ох работата им. Още организациите на сдруже- 
пеявече ако се има пред- вия ТРУД, трудовите и са 
вид, че помирителните съ моупрагаителии общности, 
вети трябва да съчиняват 
протоколи, издават реше- 
иия -и пр., а че повечето 
от членовете са селскосто 
лански производители, ко 
ито не могат винаги успе 
шно да изпълняват задъл 
женията си.

Изхождайки от трудно 
стите общинската скуп
щина подчерта, че общин 
ският съд в Бабушницд 
трябва да оказва професи 
анална помощ в работата 
им. Бе подчертано, че е 
необходимо поне един път 
годишно с председателите

Изход от това положе
ние непременно трябва да 
се търси. Още повече, ако 
след Нова' година влезат 
в сила новите мерки, спо
ред които всяка трудова 
организация най-напред 
трябва да изплати задъл
женията си към останали
те ТО, а след това за ли
чни доходи (ако остане- 
Известни пояснения сшур 
но можеше да даде дирек 
торът на „Циле", който бе 
ше повикан на заседание
то на Изпълнителния съ
вет, но не се отзова. Все 
пак най-много, поне пояс
нения, се очакват от пред 
стоящото съвместно засе
дание на трудовия съвет 
в „Циле" н Изпълнителния 
съвет на ОС.

5 610 848

наха

В групата на тРудовн ср 
ганизации, които произве 
ждат мебели, се намират 
314 колектива. По осъще 
Ствеиия доход п]о работник 
„Циле” се намира на 277 
място, а по осъществения 
личен доход на 300 място. 
За оборот на един динар 
в производствения процес, 
в „Циле” са нужни 
дена, което е далеч пове
че от средното ниво в об
щината от 152 дена (ное- 
то също не е задоволява
що). Този ненормално дъ
лъг период за осъществя
ване на един възпроизвод 
ствен цикъл води до там, 
че на „Циле” постЬянно 
недостигат оборотни сред-

Имайки предвид, че чле 
навете на тези съвети са 
изложени на материални 
разходи общинската енуп 
щина подчерта, че в мест 
ните общности трябва 
да се въздадат условия и 
колно—толкова да се Ре
гулира финансирането им. 
Колко и как (и кога?) ще 
бъде решея този въпрос 
за сера все още не е изве 
стно. Едно е сигурно: 
членовете на съветите че 
сто избягват да изпълня
ват задачите си, а местни 
те общности за тази цел 
все още нямат средства.

из-

степен улесняват 
на Общинския сьА 
бушница. Но досега тези 
съвети все 
формирани в организаци
ите на сдружения 
трудовите и самоуправи- 
телни общности.

В една информация
обсъди об-

още не са

ТРУД-
240

КО
ЯТО неотдавна 
щинената скупщина в Ба
бушница се казва, че те
зи само-управителни съдо

ва разлика от -редовни 
те, действуват със сила
та на авторитета си, че за 
членове в

на съ-ветите да се провеж 
дат сърещания, на кот-тс 
да се разисква за пробле 
мите, с които се -срещат

ве,

-
А. Т.В. Б.съветите се из
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От чествуването на Деня на Републиката Р^™ЕГРАД: ПРИКЛЮЧВА ПРЕДИЗ 
В ПърВИЧНИТЕ „ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИ/ НАТА

СУРДудицА

Придобивките Отиршна и критическа 

оценка
ни задължаватЧеТирИдесетродиШни1На-

та от раждането 
оди-ката 
щина бе 
Редица

черта: — Свободолюбив! о 
и традицията на 
от Сурдулишка
игго3 Ньлна мзжва и през 
нив. Предатели нямагце. 
Хората , вярвайки на Нар 
тията са падали за овобо 
Дата на страната. В 
борба положиха 
си над 450 бойци

Развитието и 
ването на тази голяма ре 
волюционна придобивка 

трябва да ни бъде посто
янна грижа и задължение- 

На събранието 
ци От основното 
ще „Йован 
Змай" :в Оурдулица се 
представиха 
култури о-забавн а 
ма. По повод 29 
— Деня «а Републиката 

' че междунационал няколко стотици пионери
обтт»ТНГеНИ? В нашата °т общината са приети Щ на са добри. Братсг Съадза на пионерите, а 
вото и единството на на- бяха проведени и няколко 

те народи и народно- спортни манифестации. 
сти няма алтернативи.

на Репу 
в ОуддуЛ|Ищка об
ознаменувана с 

манифестации. На 
е» ™®-м®ри о Сурдулица се проведе 
събрание

пътеките на АВНОЮ 
на тържеството, 
но 1на 
битие,
Славолюб

опаз-хората
община

® ОТ ОБЩО 62, В 52 ПЪРВИЧНИ ПА 
РТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕ 
НИ ПРЕДИЗБОРНИ СЪБРАНИЯ @ В 
ПОВЕЧЕТО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДЛА 
ГАНИ ТОЛКОВА КАНДИДАТИ КОЛ 
КОТО СЕ И ИЗБИРАТ © КОМУНАЛ 
НО-БИТОВИТЕ ПРОБЛЕМИ В ПАРТИ 
ЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЕЛО И 
УКРЕПВАНЕТО НА МАТЕРИАЛНАТА 
ОСНОВА НА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИ 
ИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ — ТРУД НАЙ- 
ЧЕСТИ ВЪПРОСИ НА ПРЕДИЗБОРНИ 
ТЕ СЪБРАНИЯ.

25

тържествено 
'Название

учени-п<дц уЧ!ИЛИ-
Йовановичтази

животите 
и жерт

ви на фашисткия терор.
Ние и сега 

жи той —

поовете-
съ- ''Историческото

Реч с потбрана
произнесе 

Мариикович 
председател на ОК н'а 

■ СК в Сурдулица.

програ-
ПРОДЪЛ-

може да се гор
ноември.

След като припомни на 
ивторичеоките решения 

Ндтт^°р0то заседание на 
АВНОЮ Маринкович под

в

Съгласно партийните из 
борни документи, и въз 
основа на тях уточнена
та ох страна на общцнс- садила непоследователно- 
кия комитет на Съюза на стта на партийната орга 
комунистите в Босилеград низацид и на отделни ко- 
избо-рна програма, тези му-н-иет-и в предприемане- . 
дни предизборната дей- то на съответни мерки 
ност в партийните орга- срещу онези магазинери, 
низаци-и на СК в Бооилег- ко-ихо са отчели дефицит- 
радска община приключи. Отделни комунисти в ха- 
В 52 (от общо 62 първи зи партийна организация 
чии партийни организа- дори явно са защитавали 

тези лица, отричайки при 
това оценката на ОК на 
СКС и заключенията му. 
освен това на предизбор 
ни те събрания в организа 

- ци-ите на сдружения труд 
комунистите се застъпва
ха за всестранна борба 
срещу всички видове не- 
самоуправителни и несоцн 
алистичесни прояви.

В местните пък общно 
сти комунистите най-го- 
лямо внимание са отдели 
ли в разрешаването на 
комунално-битовите проб 
леми, преди всичко по зъ 
проса на електрификаци
ята, снабдяването, изкупу 
ването на селскостопанс
ки излишъци и пр. В тези 
първични организации ед 
на от централните теми 
на обсъждане е била и по- 
интензивното развитие на 
селското стопанство. Тук 
обаче голяма критика е

тийна организация е 
Оост „Слога" критичес
ки и самокрйтически е обС М.

ДИМИТРОВГРАД

В оптимизъм и вяра в силата на трудовите хора
В навечерието на 29 но- • 

ем-в-ри, Деня на република 
та, в залата на 
«ььия център в Димитров
град, бе организирано тър 
женствено събрание, пос
ветено на празника.

„Въпреки 
икономическо 
с оптимизъм и вяра в си 
лата на трудещите се мо 
жем да се мобилизира
ме в борбата за икономи
ческа стабилизация, за 
що-ро само така с по-гол е 
ми крачки ще тРъДнем на 
пред и на дело ще осъаде 
ствим пелите и задачите 
от Дългосрочната програ
ма", изтъкна председател 
ят на общинската конфе

ренция на Социалистичес
кия съюз Младен Ди
мов говорейки за значение 
то на празника, 
ство. Днес в общината -са 
заети над пет хиляди или 
почти всеки трети жител 
на обираната, а национал
ният доход на глава от на 
селението възлиза почти 
на 2500 долара. Изтъквай 
ки тези факти, Димов под 
чеРта, че тези резултати 
са постигнати благодаре
ние на всестранната под
крепа и помощ на по-шп 
роката обществено-поли
тическа общност, а в об 
ластта на инфраструкту
рата и помощта на Юго
славската народна ар

мия- „Онова, което и този 
път трябва да се изтъкне, 
е фактът, че българска! а 
народност заедно с оста
налите народности на де
ло осъществява братство 
то и- единството и има въ 
зможност на майчин езлк 
да развива своята ^ култу
ра и образование”. *

В богатата и извънредно 
добре подготвена кулгу 

■ рно-художествен а програ
ма, взеха участие хорът 
при Центъра за култура, 
фолклорният ансамбъл -и 
членове на самодейния ге 
атър „Христо Ботев" при 
Центъра за култура.

Култур-

затрудненото
положете

А. Т.

Доне ТодоровБОСИЛЕГРАД

Решенията на АВНОЮ—пътеводител ции досега са проведени 
предизборни събрания. В 
останалите, преди всичко 
поради осъствие на по- 
гол ям брой комунисти.

пестим, да пазим общест 
веното имущество и да 
създаваме нови условия 
за нормален живот и 
добро утре.

По този повод, ученици 
те от бооилеградокото ос 
новно училище, войниците 

Граж и средношколците изнесо- 
подбрапа културно-заба

пие и -най-важните реше
ния на АВНОЮ, върху чи 
ито основи е изградена на 
шата социалистическа об 
щ-ност, между другото ка-

но чествуван. В навечерие 
хо на празника в голямата 
зала -на Културни;! дом, 

бе изпълнела до по 
места, бе устро 

тържествен о събр а-

те още не са проведени и 
най-*вероятно това ще бъ
де направено тези дни.

На предизборните съб отправена по адрес на 
специалистите

на ми, които све още не се 
решават да напуснат кан

по-
но^то 
следните

за: агроно-ено
ние. На него, доклад за 

значение
рания, какт<> ни уведоми 
председателят на ОК 
СКС в Босилеград Цоне 
Тодоров, е направен кри 
тически анализ на досега 
шната партийна дейност, 
както и дейността на все 

отделно. Ос-

Обществена дължан стОрическото
тази светла. дата в на- 

история и за
ност на всеки наш 
данин е максимално и ан х-а 
гажираио да се бори 

всичко

целариите и изцяло да се 
посветят на селското сто 
пан ство.

. на
шата нова 
обществено- икономическо 

-на страната и 
община,

за вна програма.
Във -всички училища в 

Деня 'на Републиката пър- 
сле волачетата бяха по-тържес 

!вен -начин приети в лио- 
орган-изация, иъ

копаопазване
ето извоювахме

АВНОЮ ,и по-къс-но, 
дейки АВНОЮ-ския път, 
цялостно и -колкото е въз 
молено повече да ползува- 

воичко кет° изградих- 
мно*ю повече и пощо 

бре Да -работим, 
да -създавам и максимално

то развитие 
Бооил ©градска 

както и за у строяван ето и 
-на социал-иети-

самоуправление

до Що се касае до въпро
са за спазването- на кри
териите при евидентиране 
то и предлагането на кан 
дпдати за нови секретари 
и секретариати, 
членове -на Актива на ра
ботниците не непосредегве

ни комунист 
вен това, комунистите от 
кровено и критически анаразвитието 

ческ°то 1 
изнесе председателят 

скупщина

н©реката 
дет° също така беше усг- 

подбра
лизираха активността ьа 
всеки комунист в осъщес 
твяването на целите и за
дачите произтичащи от 
Дългосрочната 
по икономическа 
зация, както и .активност
та при провеждането на 
конгресните становища.!

ма роано тържество с 
на -културио-забавна лро- както имевобщинската.

Босилеград Любен 
лов. Той, след като изтък

историческото

Ранге ме, грама.повече програма
стабшш -ните производители, То

доров подчерта, че поч
ти във всички организа
ции са спазвани. Все пак 
тези дни Комисията за 
кадрова политика при, ОК 
на СКС ще обсъди листа

М. Я.
зна-че-на

БАБУШНИЦА
Тържествено празникачествуване н

На тях, според думите 
на Тодоров, са посочени 
постигнатите резултати,

об-ВИЧ, председател на 
щи-нсмата конференция па 
Социалистическия 
а олед това беше 
|Нрн рецитал, посветен на 
Деня на Републиката. Са
модейното културно-худо 
жествено дружество „Мла 
д'ос-г" също взе участие в 
честяува^ето на празника 
с изпълнение на подбра-на 

М. А.

за -създаването -и развитие 
-нашата общност °г

г об-Във всички местни 
■ щности и организации «а 

труд В ООЩИ
навечерието и а пра 

тър-

то на
братски народи и -народно 

социалистическа» 
необвързана Югославия.

• В Бабушница-, «в прелъл- 
запа ■ >на Културния

смоз, общно та на предложените канкакто в местните 
сХи така и в организаци- ди-дати и ще приеме кон- 

тРУД- кретно становище. И до- 
но нолкото има съответни гре 

шки в тези първични оога 
'низащш събранията ще

изпълсдружввпя СТИ
пата в
зника е© проведоха 
жествеии събратя с под

&рана култури 0‘ЗвбОДна
ггрограма. На тези събра- 

бяха .изнесени дежле 
40-тодишнипата °т 

заседание на

ите на сдружения 
Но, съвместно с това 
мунистите са йосочвапи ц 
проявените досега про
пуски и слабости в двуго бъдат повторени, 
дишната си работа. Така 
например, първичната

цената
дом, «а тържественото съ, 
брание — доклад за 40 го 
дшшината от Второто З.а 
седание -на АВНОЮ изне-
се Славолюб МИЛАДИНО- програма.

«ия 
ди за 
Второто 
АВНОЮ и значението му

М. Я.пар
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СТОПАНСТВО НА ДЕВЕТМЬСЕЧИЕТОДЕВЕТМЕСЕЧНИТЕ ДЕЛОВИ РЕЗУЛТАТИ НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАД- 
СКА ОБЩИНА

СУРДУЛИШКОТО

Разходите намаляват ефектитеПоложителни 

резултати и при 

затруднени условия

Нцсъдласуван ръст на 
сродните лични доходи с 
ръста на осъществения до 
ход имат ос©м трудови ор
ганизации, чието

основи наОсновните белези на сто 
пшюката дейност 
деветмесечното в Сурду- 
лишна община са висок 
ръст на цените на възпре 
изгаодстпоните материал.; I 
и суровините, голямо ан
гажиране на средствата 
в залежали стоки, недо
статък на Л1И-К1ВИДН1Г оборо

материалните 
труда средствата са Р°а 

с 72,18 на сто, а
тирел

визирани 
с-рвдетвага за резервни с 
92,19 па сто. За отбеляз преви-

достига сума оу 
динара, 

превишаване

шаване
над 10,6 милиона 
Освен това 
ля колие организации са 
заплатили превишени оре 
дства за общрто яотреб- 
;тсние- Загуба имат са
мо две организации иа 
сдружения труд: хтминес 
ката фабрика „Галеника" 
— ООСТ „25 май"

ванс е, че през този пе 
риед разходите са увели
чени с над 41 на сто, кос 
го 'Не Рече, че разходите 
са увеличавани с по-голямОсвен ООСТ „Изградня”, която има загуба от 

2 588 956 дин. останалите стопански организации 
читат положителна деветмесечна делова равноемет 
ка. За осъществяване на по-добри финансови резул 
тати трябва пълна активност и активиране на вътре 
шните ресурси, стимулиране на личния труд и всее 
транна борба за преодоляване на всички субектив 
ни причини.

от-

над
190 милиона динара, която

ненаплате- 
от 120 ми

има при това 
на продукция 
лисна и модната конфек
ция „Бело поле" на стой
ност °т около 2,8 ашлло
на динара. Основната при 
чина за тези загуби е ви

Основните организации 
на сдружения труд в 1>о- 
силеградска община през 
изтеклото деветмесечие па 
деловата година, въдреки 
неолагоириятните услови# 
на стопанисване, преди вси 
чко поради недостиг на 
възпроизводствени ма гори 
али и суровини, отчетоха

та служба — 46 иа сто. 
Тъй като разходите Осло
Жат ПО-ГОЛЯА1 ръст от оо- 
щня доход, налага се вь- 
нроса, същите обстойно 
да се анализират от стра
на на трудещите се, като 
се имат предвид целите л 
задачите на Дългосрочната 
програма по икономическа 
стабилизация.

сокият ръст на възпроиз 
водствените материали и 
ползуване на кредити гюд 
неблагоприятни условия-

доори делови резултати, 
положителната равносме 
тка е резултат преди зсич 
ко на правилното разлре- С ПЪЛНА МОБИЛНОСТ 
деление на дохода и чие- ДО ПО-ГОЛЯМА 
тия доход, т.е. благодаре- ПРОДУКТИВНОСТ 
ние на правилното прила
гане на Закона на сдруже
ния труд. Само основната

Разглеждайки 
ката дейност за 
месеца, 
съвет на общинската скуп 
щина е приел заключения 
до края на годината да 
се подобри общата стопа 
нека дейност в община!а. 
Преди всичко трябва Ря* 
ко да се увеличи произ
водителността на труда, 
като се намалят разходи
те на стопанската дей 
ност- Във всички стопан 
ски организации са прие
ти стабилизационни 
рами, чието последовател
но претворяване в живо
та е основна грижа на 
всички организирани об
ществени сили — от Съю
за на комунистите до Съ
юза на синдикатите.

стопанс 
деветте 

Изггьл ни те лениятСурдулица

процент от общия доход.
Намален е и физически 

ят обем на производство 
то, и то при Власинските 

с 51,59 на

изострени
кредитиране.

тни средства, 
условия на
вследствие на високи лих 
ви и липсата на енергия.
При такива условия за водоцентрали 
деветте месеца на теку- сто и при „5 септембар"

в производството на мик- 
ромотори с 6,9 на 
Фабриката за

Стопанските организа
ции в Боси л вградена об
щина, през отчетния пе>ри-организация на сдружения 

труд ,,-И.зградня ', поради од са осъществили доход 
неизплатена реализация от от 150 546 000 динара и 
около 4 милиона динара, е 
отчела загуба от 2 588 956 
динара, а Хорската секция Чистият доход достига об- 
— 8 152 920

щата година е осъще^т 
вен по-малък ръст на ос
новните финансови пока 
затели.

През този периуод об 
щият доход бележи уве
личение от над 33 на сто, 
докагго доходът е с око
ло 15 «а сто по-висок, а 
чистият доход е по-голям 
с 13,8 на сто в сравнение 
със същия пеРЙод на ми
налата година. В резултат 
на това за разширение на

сто. 
.машини и 

стоманолеярна е увеличи
ла обема на 
вото с 31 на сто, относ
но 2217 тона през деветте

същият е по-гол ям от ми 
налогодишния с 16 наето.

ООСТ ща сума от 112 820 000 ди 
нара, което е с 14 на сто 
повече от тоя през 
година. Съвместно с увели 
чениею на дохода и чие

производст-дин.
„Напредък" —,2264 дин. и 
„Изградня” — 1 279 874 ди

прег-
1982

нара, са изплатили преви
шени лични доходи.

месеца на настоящата го 
дина срещу 2905 тона.-За 
платените лични доходи 

28,9 на
тия доход, увеличени са и 
средствата за разширява
не на материалната основа 
на труда с около 12 на 
сто, а средствата за лич
ни доходи със 17 на сто.

Средният ч!ист личен до
ход на работник в стопан
ските организации в Боси- 
леградока 
първите девет месеца на
годината възлиза на 11511
динара или с 37 на сто 
повече от същите през гоя 
период на миналата годи-

с-а т^о-еисоки с 
сто в сравнение с деветме- 
сечието иа миналата 
дина.

ВСЕ ОЩЕ ВИСОКИ 
РАЗХОДИ

го-
Ст. Н.Според д еветм есечния 

финансов отчет, който те 
зи дни обсъди и Изпълни
телният съвет на общин
ската окупщина в Босиле
град, общият доход възли - 

659 017 000

ДИМИТРОВГРАД

Още един стопански обектобщина през
динара,за на

което е за 133 016 000 ди-
ораннениенара повече в 

със същия период на ми
налата година, или общи
ят доход бележи увеличе
ние от 25 ,на сто. За сме
тка на общия доход, разхо’ 
дите са нарастнали с 28 на

за «а окол|о 90 милиона 
динара.

Изпълнителният съвет
>на общинската скупщина 
в Димитровград «а иеотда 
внашното си заседание об 
съди и прие самоупрашг- 
теггно сПоразумеН1Ие за 
откриване «а нов ,стопан 
оки цех за производство 
и ремонт на стопански 
електропечюи. Предстои 
подписване ма самоуправи 
телно споразумение меж
ду общинската скупщи
на в Димитровград, тРУДО 
вата организация „Елка” 
от Аранджеловац и „Тех- 
'н|оекономи1К” от Ниш.

вно производство. Според 
утвърдената динамика до 
1 януари 1984 година тряб 
ва да бъдат завършени под
готвителните работи, др 
15 февруари да се обезпе 
чат напълно средствата, а 
оборудването да стане до 
1 ноември 1984 година. Ди 
намиката е съгласувала с 
развойните програми на 
трудовата организация „Ел
ка”.

на.
Няма съмнение, че сега

шното стопанско състоя
ние налага пълна актив

на ност на всички трудещи 
се за осъществяване на 
по-висок доход, икономис- 

В структурата на общия ване и рационално поязу- 
доход най-голямо участие ване на средствата, нама- 
37,2 на сто има ООСТ „Сло
га” след това „Напредъм” зходи, увеличение на про- 
— 22,7 на сто, „Автотран- нзводителността на тРУДа 
спорта" — 17,9 
„Изградил” — 10,9 на сто,
Горската секция — 7,3 на отговорност в това отно- 
сто, „Услуга” — 2,7 на щение имат комунистите

Разходите пък в организациите. Досега 
в обаче практиката показва 

че има примери, където и 
ните отчита Ветеринарна- самите те са носители на 
та станция — 93 на сто, неблагоприятни явления, 
след това „Напредък”
62 на сто и в ТО Обща-

В бъдещия стопански цех 
ще бъдат заети около 26 

програматаработника, а 
за откривана на тЮзи цех 
би трябвало да се реадизи 
ра за 12 месеца.

сто и възлизат 
508 453 000 динара.

лява на всички видове ра- Най-вероятно цехът ще 
бъде поместен в сградата 
до. автобусната гара, коя 
то моментално се ползува 
за склад на конфекция 
„Свобода”. Цехът ще рабо
ти като трудова 
на „Елка”' (Електрокерами 
ка) от Арамджелювац. 4 Цо 
следната трябва да бъде 
носител на изграждането 
— от подготвителните Ра
боти до Започване с редо

С откриването на цеха 
трудоустрояват се 
част от незаетите в обши 
ната, разширяват се мощ 
нретиге на „Елка” и обще 
ствения сектор изобщо л 
обезпечават се полуфабри

на сто, укрепване на
дисциплина и пр. Отделна

трудовата една

единица
сто и пр.
най-голямо увеличение 
сравнение с миналощдиш-

Според споразумението, 
ориентацион1Н1Ите капита
ловложения ще възл!изат 
на 50 милиона динара, на 
то при това едногодиш
ният общ доход ще възле

нати от шамот за нужди 
те на самия цех и „Елка".

М. я. А. Т.

СТРАНИЦА 6 Братство ф 9 декември 1983
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Източник на революцията
Ч Войната порути старата унитарцстичес- реои за сметка на по-широко-ро общество, 

етири десетгодишнияата ох най-светлата ка Югославия, а на нейните развалини се 
дата на нашата нова все до проявите на егоизъм, лентяйство, ела 

история ознаменуваме роди нова, жизнена, в народа и рабоиничег- ба организираност, прахосване на обществе- 
ооременени с многобройни иконом и чеоки тру ката класа вкоренена братска общност на но имущество, безотговорност. Покрай всич-
дности на пътя, по който, с по-малко или нароште и народностите на Югославия- Ней чки тези трудности трябва да се връщат и
повече последователности, крачим тъ|км° От ният източник е в Яйце, на Второто заседа- големите дългосве на чужбина, търсейки да-
историческите решения на АВНОЮ. Че труд к»ие на АВНОЮ. нък за слабото изразходване на тези сРе-
носците наистина са сериозни, овидетелству- 
ва и фанта, че на отделни лица хоризонта е 
толкова затъмнен и че започнаха да разши
ряват съмнение в самия революционен харак
тер на решенията на АВНОЮ, откривайки, 
всъщност, собственото губене на вяра в с°-

Вдства през изминалите години, 
всекидневни отношения и разговори се вмък
на и застрашаващата дума — криза. Тя раз
яжда нашето единство, което досега бе за
лог на нашите досегашни успехи. Но тя има 
свои причини и носители, които след дву
годишни усилия най-езтне са подчертани в 

икономическа ста-

наипите

'

циалистичеоката революция-
известната програма по 
билизация'-Заседанието на АВНОЮ безсъмнение е

светъл .момент на Н арод оосвобод ите лн ат а 
борба и социалистическата революция, защо- Паякъ.т на бюрокрацията се въвлича в 

нашите самоуирс витални отношения, а него
вата роднина етатизмът разяжда нашите ме
жду на писнала и връзки. Срещу цялото семе
йство на бюрократичеоките извращения про
грамата по икономическа стабилизация обя
вява война, с която се освобождава демокра
тическата инициатива на трудовия човек ка
то част на нашата славна традиция, хоят® 
влече корен от АВНОЮ.

И побрано се случаваше огънят на твор
чеството Да угасва, но прогресивните сили 
на нашето общество, винаги имаха сили от
ново да разпалват пламък на най-широки 
демократически инициативи, подтиквайки ре
волюционното творчество и да запазят про
гресивния коловоз в развитието на обще
ството Програмата е стратегически път на 

очно поради това, че е създадена като от кр^ата, концепция на нашето ре-
антентичен израз на народна воля, демо-авте т н ” 110 ' нгти волюпионно развитие през предстоящия пе-кратическа инициатива на масите чрез нови

о-ргани на .властта като уопшан синтез на риод. В този смисъл спазването на решения- 
хласово и национално, тя можеше и имаше та на АВНОЮ днес значи да се бъде в цен- 
СИЛИ

го озакокни революционната смяна на вла
стта, изрази историческата потреба на наро
дите и народностите на Югославия за съв
местна държава и осъществи бляновете на
техните най-умни и най-прогресивни хора на

многонационална общностпочвата на тези
на вградят приииципите на социализма, брат
ството и единството и равноправието.

де обмисля на няколко, начини. Фактите, ка
то кой-сигурен лост на обективно разсъж-

че Югославиядение, сочат на заключение,
този период направи гигантска крачка на^ 

балканска страна (3?
в

от изостаналапред 1938 годолара на глава от населението през
стопанство, коетодина) до средно развито

днес се стъдкновява с проблеми, с които се 
срещат относително развитите страни (20/И 
долара — 1980 година). Тези две бройки из- | 
разени в чуждестранни валути, в себе 
носят ияла история на едно успешно социа
листическо изграждане, което из оонова из- 

страна. От изостана- 
с 67 на сто ' От

с и

да отбранява своята самостоятелност и тЪра на борбата за стабилизацията. Защото, 
равноправие. Така бе през 1948 година и зачатъците на АВНОЮ се вдъхновяваме

гугени лицето на нашата 
ла селскостопанска страна,

на много пъти по-късно, така и днес-1948 година живееше с енергия за нови борби, от коит° онази про
тив национализма и унитаризма има изклю
чително значение. Не по-малко, отколкото 
преди 40 години.

населението, коехо
село днес тя е относително развита индус-
' ' страна със седем .милиона заети и а ,иде за самоуправлението, 'което
триална отживее с населението на село. ,израз и облик на колективно творчество на 

20 иа ст работническата класа влече потеклото ой ох
десетилетия по е г - НОБ, а и от решенията на АВНОЮ. Ь е и зхождайкн от същите източници, Юго-

населвние се пресели в вграде|На в ООНОоите на всични велики резул- ' 1 сла1ВИЯ стана и значителен международен
най-големя гс таг|.и на тази страна, защото всъщност тс са субент, равноправен партньор, необвързана

дело на работническата класа със Съюза на Стра1на. дорец за Ми,р и социализъм. Горда
комунистите начело. на самостОЯтел1ността ои, на собствения си

външна

и велика- 
като

Върху тези традиции се роди

със само 
За само четири 
трети от селското 
градовете 
миграции през т°зи век.

и направи една от

Не, няма да говорим за броцна автомо^ _ Тми резуЛтати - подчерта Тшо
телевизорите, жилищ т , 0ше на Десетия конгрес на ОЮК са по- п0Л1ИтИ,на> нашата страна остана последова-

електрифицираните меса, ^ в сИстемата на самоуправлението, ^ ^ ^ К0йт0 ,кора6а на
което 'работниците приеха като ов°я неотчу- страна води по водите на мира от ме-

революцмюцна придобивка, съзнателни 
обезпечава като свобо-

път в ооциал1изъм, на принципната
билите,

на-домаки нетната
но ще

вен средно е прокажем че жизненият
45 на 69 години. По-хубавият 

войната, живота
югославянин, безсъмшение 

бързо да б'ь-

жи- 
ш по-

Югосла-ждународното признаване на нова 
вия до днес-

ждима 
че единствено т° мм

дължон от
мотото гьрезвот» 33 

ложи ВС0К1И девети
производители и творци, 

по-хубавидни и равноправни 
с труда си 
условия

Стратегията на създаване на Нова Юго
славия, «качето и решенията на Второто засе- 

АВНОЮ не могат да се делят от 
външна политика на Югославия*

сами да ои създаватНикога толковасе осъ^Де01 вя а *
дем доволни, но ни толкова 
дем недоволни. Но, съвсем " 

тези резултати
собствени сили ако 

международно

бъ-бавно да 
можем да бъдем

на живот-
„ тази позиция на^работниците^в^

Юбилейна «>дана 1 ^ ,11ру1Д(НОСтИ| Блясъкът на тези решения не затъмнява, за
признато обременена с Раал1 1 . - започвай- Щот° те принадлежат на сегашното време,
—- но както принадлежаха и на онова от пР—

.натрапването на частични инте- години.

не можахме Да
победата зисигурни, че

постигнем със 
нс посрещнахме с
ново правителство,
мент, нова ®°й°ка 
на Югославия-

с нова власт, нов 
нова федеративна народ- геи от 

' локализма,
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по-хубаво

ОооОбОДИтс^ша
*ШЮЮеахмс

;^а изграждаме 
П'Ие вьв воллкката 
оироа създадохме и _ „ ,,,
много придобивки, които ояха ну 
Ж!НО дредусловие за изграждане 
ма повия живот- Между тях
рено е важна придобивката на 
оратството и единството на наши- 
,е -народи. През цялата оовоооди 
телна борба мисълта, която ни 
водеше бе мисълта за създава не 
на единство и ликвидиране на ц-ио 
ва -нещастно минато, което като

лежеше върху наро- 
Ликаидл-нрсжлятис

дите на нашата страна.
шовинизма, омраза, меж- 

нататъЛ- Ако би
това .

ране на
д,у оратя и така 
хме само това достигнати,

би било огромно завоюва, ше,вече
за което би се изплатило и да ес 

С векове, ибориш и да мреш. 
векове нашите народа бяха насъс- 
квани от различни страни на вза
имна омраза и раздор. С венозе и 

намираха хора, ко-венове тук се 
иго като мора лежаха на душата 

подлагаха гина -нашите народи, 
на насилие и подхранваха омраза
та между тях. И само това ново
то, което ние извоювахме, социали 
змът, ни откри възможността вед- 
наж завинаги да завършим с това 

тръгнем по ко-лроклятие и да 
вия път на братска любов и съ
трудничество между всички наро
ди. Вие и са.ми виждате днес и
всеки от вас може да почувству 
ва какво би означавало несъгласие
то между нашите народи в този 
тежък период, когато в целия свят 
владее неизвестност, съмнение и 
неспокойство и се заканва нова 
война. Само стоманено единство, 
единство на .мислите, единството 
на акция, единство на волята и 
единната цел може да ни даде си
ли да се противопоставим срещу 
тези бури, които евентуално и в 
бъдещето биха ни застрашили.”

ТНТО ЗА двною
НИКОЙ КАТО ТИТО, ТВО

РЕЦЪТ НА НОВА СОЦИАЛИС- 
ТИЧЕСКА ЮГОСЛАВИЯ БОРЕЦА 
ЗА ВОДЕЩАТА
ПОЗИЦИЯ НА РАБОТНИЧЕСКА
ТА КЛАСА, БРАТСТВОТО И РАВ- „...Между най-големите Ус- 
НОПРАВИЕТО НА НАРОДИТЕ И пехи, които народите на Югосла- 
НАРОДНОСТИТЕ, НЕ Е ЗНАЕЛ вия постигнаха в течение на тази 
ТАКА ЯСНО ДА ПОСОЧИ НА освободителна война, без съмне- 
СЪЩЕСТВЕНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА Ние, са решенията на Второто за- 
РЕШЕНИЯТА НА ВТОРОТО ЗА- седание на АВНОЮ. Те означа 
СЕДАНИЕ АВНОЮ. ЗА ТОВА ГО
ВОРЯТ И ТЕЗИ НЯКОЛКО ИЗ-

Израз на тежненията на 
венчан наши народи

и срещу всевъзможните предатели
и реакционери, които досега хвър
ляха клевети срещу народоосвобо 
дателното движение, наричайки 
го чисто комунистическо и т-н.

ОБЩЕСТВЕНА

Решенията, които представи
телите «а Югославия приеха на 
Второто заседание на АВНОЮ за 
бъдещия строй в Югославия във 
всички демократически съюзниче 
ски страни бяха посрещнати със 
симпатии и единодушно одобря
ване. Тези решения бяха отбедяза

(Из речта на сб»ора в Зренянин, 
11 май 1952)

Най-голяма придобивка 
на нашата революцияват цял един прелом в процеса 

на освободителната борба. Сложе- 
ВОДИ ОТ НЕГОВИТЕ МНОГО- ни бяха първите оонави за изгра-
БРОЙНИ ИЗЛОЖЕНИЯ ПО ТАЗИ ..Когато ние знае.м през каква 

кога- 
за онези

ждане на една нова по-щастлива
_ _'А Югославия със справедлив стР°й,

който на нашите изпатили наро- 
V ди гарантира по-хубаво и по-ща- 

Ъз стливо бъдеще, строй, който по
чива върху национално раино-пра 
вие, братски сговор и социална 

„Думата народоосвободателна справедливост. Тези решения са 
борба — би била само една фра- израз на тежненията на всички на 
за, пък дори и измама, когато съ- ши народи и зат°ва с такова въо 
щата, освен общоюгосла-вокия сми душевление ги поздравява огро.м- 
съл за всеки народ отделно, то ното мнозинство ата всички наро- 
ест когато тя “овен оовобождение ди на Югославия, 
го на Югославия не би значила Отзвукът на тези решения 
същевременно и освобождението цялата страна и оа чужбина е 
на хърватите, словенците, сърбите, огромен. В самата страна тези 
македонците, арнаутите, мюоолма решения: първо — сам-о укрепиха 
н-ите и т-н., когато народоосвобо- дълбоката вяра на онези, които 
дателната борба не би и-мала това се борят в тази неравна борба за 
съдържание, че действително да своята свобода и равноправие, че 
носи свобода, равноправие и брат овърхчовешките усилия и жертви, 
ство на всички народи в Югосла- дадени в тази борба, не бяха на
вия. В това се и състои същн-о- празни; второ — на -всички онези, 
стта на Народоосвободителната на които бе -неизвестно бъдещето,

а се страхуваха з-а минал-ото, бе 
Днешната народоосвободвдел дадена ясна перспектива и опре- 

на борба не би могла да се завър- делена цел, на която, без -колеба- 
върши с победа -над окупаторите -ние, трябва да дадат своя дял в 
и техните -слуги, айо в тази бор- тази тежка борба; трето — иа 
ба би липовало народното единст всички колебливи и спекул-анти, 
во, ако в редовете на Народоосво- коит0 бяха по страни и очакваха 
бодител-ната войска и партизански изгоден момент да -видят чия сгра 
те отряда на Югославия не биха на ще надвие, тези решения отне- 
участвували сърби, хървати, рто- ха по-нататъшната възможност за 
венци, черногорци, македонци- и -изговор, че „още не е време”, те 
мюсюлмани.” са -принудени да се -определят:

(От статията „Националният въ- или — -или, с народа или против 
пДос в югославия в светлината него; четвърто — тези и-стори-чес- 
на НОБ", публикувана в „Про- к-и реше-ния са най-мащ-ното оръ

жие, както срещу окупатора така

ни в чуждестранния демократичес
к-и печат и по радиото като едно Голгота мина нашият народ, 
от -най-важните събптия в послед- то днес си спомняхте 
мо време. Другояче и не можеше страшни и мъчителни дни, когато 
да - бъде- Тази война и изключител се касаеше да се остане или не, 
но сурова школа, не само за по- когато децата биваха убивани на 
литиците, но -и за -всеки обикно- майчини гърди, когато знае.м, че 
вен човек, не само в нашата стра- 33 това найвече допринесе точно 
на, но и въ-в -всички съюзнически това взаимно — така да кажем — 
страни, крито днес, съвсем прави- самоуби-ване и на едните и на дру 
лио, измерват жизнената способ- гате, тогава трябва да имахте пред 
ност на един -народ и способност- ВВД винаги, че най-голямата при- 
та му сам със себе си да управ- добавка на аашата революция е 
ляоза — с не-гЪвата упоритост е братството и единството 
борбата против гер-маноко-фашист- те народи. Точно за това ние та 
к-ите окупатори ...” зи -най-голяма придобивка трябва

(От статията „Значението на да пазим, че нашата страна нико- 
Решенията на АВНОЮ за по- га да не доживее 
нататъшното развитие на наша- строфа, 
та борба и за 
федеративна
ност”, публикувана в петнадесе 
тодневното списание „Нова Юго 
славия”, започнало да излиза на 
1 март 1944 родина на освобо
дената ,територия в Босненска 
крайна.)

ТЕМА

Същността^на Народо- 
освободнтелната :кборба Е

в на нашн-

такава ката-

създаването на 
държавна общ- В социалистическото общест

во -няма национална омраза, защо- 
то няма и национално угнетлване. 
У нас е решен и националният и 
социалният въпрос.борба.

Невероятно ясна картина
Само стоманено единство на бъдещето
може да ни даде сила да 
се противопоставим 
срещу бурите

„До т°ва щастливо решение
се стигна поради т°ва, защото ние 
п-рез цял-оТо време -на войната ми 
слехм-е да формираме тази бъде
ща Югославия, народите в нея Д® 
не се колят -помежду си и да не 

Народоос- се каРат- Това иментго бе състав- 
вободителната война ои създадох- на част на нашия поглед върху на 
ме основите, върху ноито можем

,Ние в течение на
летер”, декември 1942) ц-ионал-н-ия въпрос. Тъй като Бо-



Комунист 3
Р^те^и-А333^16^ в скаесоцХИОТОрИЯ’ °В°Я ЮГОслад-

жг л
Това ь . ^г®*9 Република п!т,я^? т° право 'на отделните 
кога™ ,РеШено 101Це в началото Репуоли|КИ Да пазят своите гради
ха войн*™™ °овобокителпа' на"*/ Н6 за сметка,' яо в интерес 
та воина и имахме «аме-ревие Г Чяпата о0“®ост, с Целта за вза
ка да направим, защото ™к ® а ИМ1Н0 Допълване. Това
ниет° абсолютно нямашр^Ти деле" път, това ние смисъл. нямаше никакъв

Континунтет на 

революцията
Програма проверена в 
нан-суровн условия

• -1к<Ш
самоуп-

път на нашето ре- равление, като ново обществено 
социалистическо раз- отношение, търси 

вмтие, когато оживяваме 
те за Второто 
АВНОЮ,
жем, че последователно

• • • Когато днес правим обзор 
на 40-годишния 
волюциомно

„Социалистическото
е нашият 

искаме, а не раз би- 
• единство поради 

не мислим, 
I елементи, 

със социално -

отделно изгод- 
спомени ни условия за последователно р^. 

заседание на шаване на националния въпрос, 
можем да ка- Това ввв все по-голяма

ване на нашето 
различни работи. Ние ; 
накто разни буржоазни 
които не се сляха

В с црзво

г.гг„г;/ —
бът/ ч V? Сърбия, Черна гора да---------
^ мРНа Шра' МакедоИ.ия да 
бъде Македония и Словения да
Боен а ^ °8 Хег?' Н6Ка И Босна бъле 
ьоона (с Херцеговина) без разлм-

Че тук «е е една националност 
и че в нея има. и сърби и хървати 
и мюсюлмани. Защо? Босна не би 
могла да бъде това? Особено 
интернационалистите, можахме 
твърде лесно да намерим решение, 
че една така смесено 
територия да бъДе една републи
ка, така че Босна бе 
лик на една социалистическа общ
ност, която не почиваше върху на 
ционални основи..."

■степен по
правело- твърждава нашият опит и позна 

хме в живота неговите историче- ИИя- Защото всяка крачка’ напред 
оки решения, че те са залегнали в Развитието на самоуправлението, 
в основите на нашата социалисти- в афирмирането на конкретните

облици на социалистическото ос
вобождение на тРУДа и човека, от
крива нови по-големи възможнос-

се връщаме на

Щ
1 ти за укрепване и задълбочаване 

на отношенията на националното 
равноправие.

Новото качество на тези от
ношения се отразява в обстоятел
ството
свързване се обезпечава афирма- 
ция на равноправието на всички 
народи и народности, при съще
временното изтъкване на отговор
ността и а всички за това равно
правие и за по-натагьшното успе
шно развитие на цялата наша об
щност и на всеки неин дял.

ние,
че чрез демократично

съставена

първият об-

(Из разговора с журналистите 
на ..Освобождение”, 29 ноември 
1953, по првод 10- 

Второто

Хорът на театъра „Народно освобождение” пее „Хей славяни”
стария път- Те са този, които 
я-ят и върху някои комунисти...

Бдна От най-сложните краища 
в нашата страна, където се про- 

___ истема. следователно,, с верява и потвърждава нашата по- 
цр во можем да говорим за кон- литика и нейната принципиалност 

тт л тинуитета на нашата революция, ш националния въпрос, е тъкмо
_ Н|Ие тРяова да -пазим^ нашата защото надминатото постоянно покрайнината Косово. Защото, тук 

наи-голяма придобивка, оратство- се мени в процеса на социалисти- с векове в твърде остра форма 
то и единството на -нашите наро ческото развитие. Нашата револю са се пречупвали всички обще-

ция с всичките ои класови белези отвени противоречия — социални,

годишнината 
заседание на

вял- ческана
АВНОЮ)

Създава се една нова 
култура в Югославия

ди, защото то ни открива, възмо
жност да можем по-нататък твор
чески да вървим напред, да съз
даваме мощна социалистическа 
общност и по-щастлив живот на стоянио 
нашите хора. Дори и днес, 15 
повече години след войната, ние 
трябва все още да говорим за брат

продължава чрез постоянни п-рог- икономически, политически, наци-
ресивни промени, нрвдика и но- анаши и »УГИ- ПРеди всичк0’ на’ционалният състав на населението творческо надминаване в таз,и облаСт е от по_слож-

и на същественото вече”. ните в тази част на Европа.
В решаващия исторически мо- 

(Историческо значение на ре- мент. единствено Югославската ко 
тенията на АВНОЮ, ..Борба”, мунисдаческа

„Ние националния въпрос ре- 
шихме в течение на освободител
ната война и същия сега се димен 
тира чрез нашата система, в сис
темата на самоуправлението, 
хората вече забравят, че все още 
съществува враг. макар че дей- месото на 
ствително изчезна онова, което бе Югославия- 
някога. Предишните обществени 
отношения изчезнаха и сега ра
ботническите колективи дават пе
чат на новото общество, в което 
изчезват националностите в онзи >
отрицателен смисъл, както бе пре ДкТУЯЛНПСТТа НЙ 
ди Разбира се, че народите може НШуашмИ/Ми ни

лозунга

Но ството и единството, макар че те 
трябва да бъдат вече кръвта и 

всеки гражданин на

предложи 
програма за класово, и национал
но освобождение. Същата еднакво 
приеха и албанците, и сърбите, и

партия
1 декември 1973, стр — 5)

черногорците, и трудите и оста
налите, които живеят тук. Тази про 
грама е проверена в най-суровите 
условия на Втората световна вой
на, когато окупаторите и домаш
ните предатели и тук искаха с 
всички средства да раздухват на- 

югославските народи ще се осно- ционалистичеоките страсти и раз-
братоубийствена война. 

Виждайки в Народоосвободителна 
та борба перспектива и собствено 
освобождение, числящите се към

(От речта в Сплит, „Борба от ЕДИНСТВСН ПаВЛаМеНТ 
7 май 1962) ' *

в поробена Европа
I

„Те значеха, че общността на
да /развиват овоята култура и но- 
нататт.к Да изграждат онова, кое
то бе положително в нея- Но и ществен строй — въ,рху основите
тук се променя и се създава една „Лозунгът „Братство, и един- на действителна народна демоюра
нова култура в Югославия. е ои ство» ди -лрЯбвало вече да бъде [!/Я/ в която трябва ,да доминират 
било правилно когато все^граж надминат. обаче ^ е все още същес.дае11ите и,нхереои
данин, отнесен, за реде Вси. актуален поради известни пропи- отдвлния човек, така и на работ- « Дадоха своя значителен, принос.” 
чко^Рябва да се слее в едно, за- воречия в нашия обществен жи- н-нческата класа, като нооител на 
ш,о-^о от момента, когато оме обе-- вот, за какво говори т°ва? За Г0‘

когато получихме нов оо вд, че социалистическото съзна- 1<1И ру^оеи хора от града и селото 
на обществените ^^^шения, мие, поради едни или други при- ___ и ще се изгражда върху ос 

се .изгражда цялост, чини, още не е натгьл-но победило НОВ)Ите на р1наанопра1аието, братст
воичко се ^И^тдеСех години ще в нашата страна. А колко,то соди- ВОт0 ,и единството, 

познае Югоода- алистичеркот0 съзнание е на п°- 
Тогава хо-

вгва внрху нов, по-справедлив об- палват

всички народи и народности и тук 
какт° на в Косово се включиха От начало-

(Из речта по повод промоцията 
за почетен доктор на Прищ 
ския университет, ..Борба”
5 април 1975 година)

творчеството .интересите па всич- ин-
дин^и и 
лик

От

така че
бъде тежко да сетова отношение-

чудят з«цс. те* ^ ^ гереОДОЛяМт
воречия в обществото. При значи- м0нт, който, накто рвволюцион.*- 

част от хората социалисти- те събрания известни в историята 
развива бав- на великите революции, е рошите 

по «всяка цена да запази и 
на победата на:

Това бе, в тогавашна ггоробе- 
парла-

гниоко рашнище, толкова по-трудно
наличните проти- на Егаропа,вия в

рата ще се 
ди тя* са се карали.
ШоСа, бяхме" коитГсе чудехме теПна 
на то©а-;’

единственият

ческото съзнание се 
но, или му пречат влияншгга рт, лен 
вън с внасянето на чужди схьа- заздрави плодовете 
щания в нашето, обществено раз- нашите народи, предприел - воичко 
витие, относно с внасяне на еле- да обяви на света раждането на 
менти на идейна и действителна едно -ново’ по-справедливо обще- 
дези1НтепрацИ(я в нашата ебциалмс- егво. 
тическа. общност-”

^ТроЙЗГГлфад, Де?7еГафевр3аРа 
1954)

Ние бихме били нищо 

да не сме заедно
повод честву- 

на ЗО-Авдиптината' от
АВНОЮ в 

1 декември

(От речта по
ването 
Второто заседание на

Седмия конгрес(От речта пред
на Съюза на югославската мла 

„Борба” от 24 януари 1963Нито епна наша република 
не би била нивдо ако ие сме вси- 

заедно! Ние трябва да създа-
деж,
година) /

чт



Комунист
РАЗИСКВАНИЯ

Стари и нови дилеми
п\'ИТ „МЕЖДу СПАЗВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ВО-
«птт™» СТОПАНСТВОТО, МЕЖДУ САМОУПРАВЛЕНИЕТО И ЕТАТИЗМА В ОБЩЕСТ
ВОТО, МЕЖД\ ОСНОВНИТЕ И ПОСТЕПЕННИ ПРОМЕНИ В СТОПАНСКАТА СИСТЕМА

нтЩшШШШШШш
1~«=« - шгклвп: кг «га.-»*
те блха ло ма °Т прцдиш'ми' 'чи на стопански субекти на маза нс позмоляпа промени, а вместо 
ваването на лрюгоаиата поС Р8, Имаме стмшновамця на Ропуо- това предлагат се козметични мер
тчаниотя „ 1®,1Ю С1аии ллкито, в 'които по-добре минаюат, ми. Идейното «'еедипегво е 'оп
тика за 1984 ттия"! С К8та поли ояе311' "оито са организирани (др нова голямо, че промени няма да 
сените мисии “° Г“' М' ТриФуно«1Ч). Въпросите Сеове има, оттам 1984 година ще бъде
алната «котшита* е На 8К1*' ждат до това, по какъв начин да канто м тази”.
^чт, ъ практика, с подобриме етатизщма, как да по-акценти върху неотложните и ос
новни промени съгласно с Дълго
срочната програма по икономи чес 
ка стабилизация-
— бдаа фасЦИ тотема наистина се опира преди-
тията на ^оноиичедщта^пштатп МН° върху ™рмативн° действу- след това постепенно да се въво- 
ка за 1984 година което даде Ми В8Не Н администриране, значи, нс- ждат основни промени? Според
лош Сивджич, от' името на СИВ съществуваИе на пазарни законно- думите на втория асгьпител.......
1'оворейки за осемте амбициозни СГИ' А ° т ва Не се пР°мени, го- Чечез, мненията са поделени. Спо 
задачи през идната година чиито 'На Г0ДИШНа_ Ред мни- необходима е цялостнанеобход^от предпоставяй Ь. дГ- Топа^сва^е » 33
ствуваха убедително, той особено

ва

Рисунна: Богдан Йованович

Борбата срещу нея е съставна съ
щинска част от настоянията за 

сс оживяване на стопанството, па иТрябва ли, наистина,
добрини 1гзвъниконолшчеоките фак- уважава договореният 
тори в икономиката, 
да изграждаме самоуправителната рама или, както се предлага, 
икономика (Б. Црнобрня). Нашата

ритъм на
вместо как промените на Дългосрочната прог

не со поставя въпроса да ли пър
во да се оживява стопанството, 

'да па да гасим инфлацията или обра
тно.се съсредоточат воички сили за

оживяването на стопанството, а Предложените промени, пред
видени в Дългосрочната програма 
могат да дадат положителни ре
зултати, ако в стопанския живот 
се въвеждат последователно и син 
хрокизирано, решително преодоля
вайки отпорностите към тях, ко
ито най-често са отражение на 
желанията за запазване на моно-

М.

сване, като начало «а програмата 
ва да регулираме с петгодишен вече в 1984 година. Според други, 
план, а с Резолюциите да внася- трябва да се пренесе в 1984 го- 
ме корекции и съответни коикре- дина, онова което е 
тизации (К. Глишров). през 1983

За пазарните законности

изтъкна, че страната ни се нами
ра в началото на нов възлроизвод 
ствен цикъл и на пътя на висшата 
форма на стопанисване, спедовате 
лно 1984

политистичните и други привиле
гии на отделни отрасли и терито
рии. С други думи, последовател
ността на оживяването на рефор
мата не е приспособена на дей
ствителността, защото второто е 
обусловено от първото и обратно.

Тежестта на политиката за

постигнато 
година, а по-нататък

се да развиваме онова, за което съ- 
коЯто ществува съгласие. И двете стано 

позовават на Програма- 
които 

и се залагат
само за „козметични промени".

година реално 
на проверка принципите на Дъл
госрочната програма по икономи
ческа стабилизация.

поставя говореше като за дилема, 
съществено определя характера на вища се 
социалистическите стопански от- та, за разлика ох третите, 
ношения, особено положението на бранят статус кво 
сам ©управителите.

Но .не се тръгна
от констатацията на встъдителя Ф.
Черне, че нашето стопанство не е

Съдейки според разискваният а 
на повече от 40 икономисти, чия- 
то научна компетентност и авто
ритет на специалисти не са спор
ни, предложението за икономиче
ската политика за следващата го
дина тРябва значително да ме
ним, ако искаме начертаните же
лания да станат действителност 
Предложението на резолюцията, 
по много преценки не е конзи- 
стентно, защото св първата част се

следващата година, ло мнението 
Очигледно, според всички онс. на иконолшетите, би трябвало без 

зи, които се колебаят или бранят колебание да се опира върху пъо- 
пито пазарно, нито планово но П‘Р^о5итите привилегии никога не вата фаза от програмата 
смесено, обаче — неефикасно и п в?еме за начал0 на рефор.мага. номпческата стабилизация. Ожив 
че От заглавията на новите доку- Деформисаната система на цени- ването на стопанството не е въз- 
менти се е загубил плана Че об- те’ напри,мвр' 33 к°ято е ясно, че можно с повишеното администри- 
общвността е била повод Звоне спира сдружаването на труда и ране, с политиката на рестринции, 

■ Драган, председател на СИВ, не сРеДствага, а подтиква автаркия- без по-голя.мо 
без ирония да заблагодари на сре 1п'ж~СИ'^КЯ1,н^?Л!ИЦ|И 
щата за конкретните предложения , ® ционализмите,
на Резолюцията за икономическа- нс За анач"телни промени без оез динара накто единно

стеонлване, колебание, опортюнц- средство, без ориентация на се 
Зъм на онези, .които иснат да за- лективни, а не линейни мерни, без 
пазят привилегированото ои поло- съответни промени в стопанската 
жение в тази система. Може ли, оистема, които водят към по-орга-

на низирано и по-ефикасно 
цените да се постигнат основните сване. Всичясо 
Дели на политиката за следващата 
година? Ако се съди по изказан и-

гНочнататък

на ико-
я

\гважаване на ико- 
закономерности и 

пазар, 
платежно

на затваряне, номическите
няма единствен икономически

застъпва за определенията на ико 
номичесвата стабилизация, а във 
втората

та политика в следващата година. 
С това, разбира се, дълбокото 
принципи алено значение на съще- 

3 ствуванет0 на пазарните законо
мерности за развитието и бъдеще 
т^о 1на самоуправ-ителното социали

за администриране-

За това ставаше въпрос 
най-голямата част на изложения
та: Вместо пазарно, предлага н<и 
се волунтаристично, обременено с СтИче0К]0 стопанство не е отхвър

лено от дневния Ред. Напротив.

да кажем, при тази система стопани-
това може да зву

чи академично, и1© не е, защ о го
всички тези предложения са свръ 

те становища — «е могат. Тук с заки с наистина трудните
критика и въпр1осът дали могат да се от- мичеоки съст°яния в стюанатя «о 

разнообразен .извън,икономически доживя неиоопедователиостта и странят диопаритетите на цените тивирани от адоеделениЛя’ !
натиск (др С. Юрни). Съдържание- колебанието ,на лредатожитепите на при инфлация от 40 ,на сто, па и Дългосрочната ЗП!” “
го ,на резолюцията дъха на адми- резолюцията в провеждането на повече и пак е отговорът - не, мическа ста^лиедциГ и
нистративен начин на ^гудиране вече приетите определения па защото за няколко месеца инфла Разиего на обектовните инт^и
на всички (въпроси (др В. Черне). Дългосрочната програма по имано цията всичко би анулирала Ог- които реално обп!м ч интвРеси, 
Ако стопанският живот се Регу- мическа .стабилизация. Не навлиза тук, стихването .на инфлацията ос нето на олтшаляи иГГ 
лира с критерии, програми и дру- йки по-дълбоко в тези диие.ми, тава възлова, приоритетна задача ” решения.

,1лжуро Джурашкович

преговори стопанство, което отва
ря пространство за монополи и иконо-Не по-малко силна

търсе-

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

• Председател на Издателския свет на „Кому
нист , изданието за СР Сърбия д-р Богдан 
Хрифунович, заместник-председател Драгнша 
Павлович.

• Адреси на редакциите на всички издания на 
Комунист”: площад „Маркс и ^с" ц

Ф Издава Издателска 
мунист”.

главни и

ф С указ на Президент» на Републиката от 23 
декември 1964 година „Комунист” е отличен 
с Орден братство н единство със златен 
венец.

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

те-

трудова организация ,Д«о-Петкович (САП 
из-

• Печата се 
относно

всички 
динович. в четвъртък на сърбохърватски,

езици1*,'
езици, а в съкратени издания иа български. 
езици<КИ> словашки- РУИьнски и руоински

ф Урежда единна редакционна колегия: дирек-
редактор Велко 

и отгово-
тор и главен и отговорен 
Миладинович, заместник и главен
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лишНкаЧТщинаА идущата година в СТРДГДА СЕ УСКОРЯТ РАБОТИТЕ НОВО МЕСТНО 

САМООБЛАГАНЕокото
вите организации 
но стопанство в Димитров 
градска община.

за село ва да ре построи нравефер 
ма в Сми ловено поле 1И 
/още няколко други обек
та 1В областта на 
новъдството.

След обстойно запозна
ване
ло в изграждането на спо 
мвнатите обекти, преде е 
дателят на Републиканс
кия комитет за селско сто 
панство Никола Стани ч 
заедно с председателя на 
Междуобщинската Регио
нална ■ общност Десимир 
Йович
Междуобщиноната конфе 
ренция на Съюза на кому 
пистите © Нишки регион. 
Александар Йованович, по 
сетиха обектите в строеж.

в

стоияосг От окОЛО 700 .мм 
стари

животКакто е известно, ка
питаловложенията в селс- 
кохо отоданстцо »а терию 
ри ята .на Димитровградс
ка община имат 
сто в средносрочната ра 

от звойна програма на обща 
ната. С предвидените ка

™ :т2™а“»кти. Това е оежтно заклю обекта На пъгаво 
итоИ1едгГЗГМОРИте' т° тРябва ла баде довър.
■ито председателят на Ре шена -ов-цефермата в Ли- 
лубликанокия комитет за пиноко .поле да се пост- 
селоко стопаното Нико. ,рои 1Ноиа в ьк^в^о

т ич вода с предста със съответни обенти за 
виделите на обществено-по летен престой на овце! е 
литическите организации в Петачиици и в района 
и представители на трудо на Висок. Също така тряб

Според изготвената проектопрограма, която по 
настоящем е на публично обсъждане, през следва 
щите пет фдини трудещите се и гражданите в об
щината ще съберат около 164 890 000 динара.

лион а 
Црая \на 1985 
Да бъдат

Динара до 
година и за 

славели гиредаи- дакъде се е стигна
даните срокове 
допълнително 
и усилия на всички, 
ноито пряко зависи 
тензивирането На

нужно е 
ангажиране челно мя Трудещите се и гражда 

ните в двадесетте мест- сдруженият труд в обща 
ни общности в - Сурдулиш ната ме може да поеме це 
ка община от началото на локупното ореме и да 
следващия месец ще пое- ооеапечи всички необхо- 
мат ново петгодишно мес дими средства за по-усно 
тно самооблагане. Понасто реио развитие на местнл- 
яЩем св местните общно те общности, трудещите 
сти е © ход публичното се и гражданите заила- 
разиокване, а към среда нуваха до' края на 19бб го 

дина да .съоерат около 
юч 89о 000 динара, лмои 
циозносгга и оправдаемо- 
стта на това начинание 
потвърЗкдава и един друг 
факт: през досегашните 
пет години чрез самооб
лагане бяха събрани около 
/4 131 ой9 динара и изгра 
дени редица комунално- 
битови обекти. Съ,с сега- 

•жданите съвместно с 
шиите заплануваш оред- 
сша трудещите се и гра 
трудови организации и са 
мо управител н и общности 
на интересите ще участву 
ват © изграждането на но

Имайки предвид, че

И'Н-

НдКОЛКО
мяс-

и председателя на

През следващите 
пег години в мастна 
га общност в Божн- 
ца за изграждане на 
пътища и п/Щстове и 
за реконструнцид на 
низкотокова 
Ще бъдат 
ни 3,1 милион дина
ра. За същата цел 
трудещите се и гра
жданите в Клисура 
ще обезпечат 4 мили 
она динара. В мест
ната общност в Кос 
грошевци за изграж
дане и асфалтиране 
на улици чрез само
облагане ще се обез 
печат 1,5, а в Драин- 
[щ за реконструкция 
на низк/отонова мре
жа и за поправка на 
пътища — 1,35 мили- 
зна динара.

А. Т.

ПРОДЪЛЖАВА АКЦИЯТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
мрежа

обезпече-Точни данни за обработваемите
площи

Остават още две—три 
села в Бабушнишка об
щина, в които трябва да 
се направи точна евиден- 
ция на 
площи, 
низация на 
ческия съюз, 
през настоящата 
ще бъдат утвърдени 
работваемите площи, гго 
култури: площи,
се засяват с 
ръж, овес или царевица и 
др. за да може занапред 
да се знае какви колючес 
тва от тях да бъдат плапи

Чрез уем -и в натура на 
територията на четирите 
земеделски кооперации в 
Бабушнишка община ве
че са изкупени 510 тона 
пшеница, а чрез 
на мерка/нтилна за гпиенм 
ца за семе — още 
тона пшеница.

Също така тази коопе
рация е успяла навреме 
да обезпечи необходими
те количества (към 
тона), изкуствени тК>розе. 
Торовете са давани и за 
договорирано производство 
на месо.

ви или в реконструкция 
та на вече съществуващи 
те комунално-битови или 
други обекти • 'От ' общ ин
терес. Преди всичко, за
плануваните средства ще 
се изразходват за изграЖ 
дане на пътища, и улици, 
както и за прокарване на 
низкотокова, канал изаци-

същите онна и водопроводна мре
жа.

370
обр аботв аемите 

Именно, в орга- 
Ооциалисти-

замяна

120раздвижена 
есен, 

об- В сеитбата са изразход 
вани към 19 тона втести 
рана пшеница, но това ко 
личество не е било доста 
гьчно и ня«1ои селскосто

СНЯГ —СЛЕД СЕИТБАТА
които 

пшеница,
та ©а месеца в 
ще се проведат събрания, 
на които трудещите се и

От кооперация „Любера 
джа” една приятна нрви- 
на. Селскостопанските про 

деветте се

Според изготвената про
ектопрограма оредствата 
ще се обезпечават по раз 
лични основи, от коию: 
трудещите се от лични* 
си доход ще отделят ло два 
на сто, селскостопански
те производители на када 
стралния си доход ще за
плащат по четири на сто, 
а занаятчиите по два на 
сто (ако данъчните си об 
лаги заплащат според дей 
ствителния си личен до
ход), т-е- по четири на 
сто (ако облагите запла
щат . в паушален износ). 
Пенсионерите пък (ако при 
надлежностите им не са 
по-малки от минималния ли 
чен доход в общината) ог 
пенсиите си ще отделят

лански производители са 
ползвали семе от собстве
но производство пшени
ца, което може неблаго
приятно да се отрази вър 
ху добивите-

чрез рефе-:гражданите 
рев думи ще се изяснят за 
готовността си и с лични

изводители от 
ла в района на коопераци 
ята напълно са засяли за-

оредства да участвуват в 
подобряването на бита ои.

рани.
За целта агрономите, от 

„Будучност" и
плануваните площи преди 
да падне снега. М. А.

кооперация 
общест в е но-прл и тич ески ак 

обикалят селата, 
разяснява г

с из-
ЗВОНЦИ.ТИВИСТИ

като ведн° и Лошото време изгони снабдителитевъв връзкавъпроси 
пълнението на плана 

която г'
по

вече есеитбата, 
към края си.

плето.
Освен че 

ставаха нередовни и снаб 
диването не е добро.

Така например в село 
Звонци, където всеки че
твъртък е пазарен ден, § 
миналия четвъртък 
ШС ПОЧТИ Н11ТО

краища, донесоха 
населе-

които шите
на- много неволи наСнеговалежите, 

тези дни захванаха и
ШШ-

съобщенията
ОЩЕ Ю0 щжИЗКУПЕНИ 

ВАГОНА ЗЪРНО Ш. :ин-Както ни уведоми >
по седено сто 

общинската 
Бабутпнитда 

Тодоррцич, из 
100 вагона 

изкупува не*

Испектор^г 
панство при 
скупщина 
Вукашин 
купени 
пшеница,

по два.на сто.
Досегашните разисква- 

един сел- н,ия в местните .общнос- ^ 
ти поасазват, че трудещи
те се и гражданите

са г°тови да участ-'
вуват в разхубяване 

то на местните ои общно 
сти и общината като цяло. 
Очаква се успешно да се 
проведат и 'референдуми
те- Решение за въвежда
не на новото петгодишно

V няма-
в

производи-око1стопансК1И 
тел да е изнесъл ябълки, 
круши, зеле и др. стоют, 
които в Звонци и околни
те села се търсят и от 
„зеленият пазар" тук се

са още
, а с 
продължа ДО кРая 

В изньлне-то й Щ® 
на годината.

%$у/4
г'

по изкупя,■нието на плана
беше добър та- 

подчер-
онабщяват освен Звонци и 
селата: Ракита, Ву^-ш дел,
Ясеноидел, Пресека, Бе- самооблагане към края на 
рин извор и

: ■:който не 
зи година, както 
та Тодоровнч 

активно
Ссихналистичвокнят 

общ-

гТослеДНО
сс е вкдю

щ щ
Нашушкови- месеца ще свзе»ме и обишн 

ската скупщина в Сурду-
В. Б.

време 
чил н 
с-ъюз 
ноеги в селата.

ца.
М. А. лица.по -местните Звонци
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МНОГОСТРАННА ДЕЙНОСТ НА ОВО „Й. Б. ТИТО" В ДИМИТРОВГРАД ЗАВЪРШИХА „СРЕЩИТЕ НА ДРУГАРСТВОТО” НА 

РАБОТНИЦИ ТЕ В СР СЪРБИЯ

Възпитанието • :«

А другарогвото продължавана преден план$ • • •
аЛм На 2 ,и 3 декември тази година в Пирот за

вършиха шестнадесетите по ред «Срещи па другар
ството" на раСготницию в СР Сърбия. Й последния 
кръг от |<ова своеобразно съревнование, което всъ
щност представлява ренубликансии преглед, 
учасдие най-добрите от предварително проведените 
релионални прегледи. Републиканският преглед в об
ластта па народното творчество, чиято една частсе 
проведе в Пирот, ще завърши на 9 и 10 тези месец 
в Парачин. След това ще бъдат известни крайните 
победители.

На прегледа, състоял се 
в Пирот, взеха участие 'и 
) I. и ж I гр овгр ад ч а н и 
оди и от победителите на 
регионалния преглед и Ди 
митроиград. Както е изве
стно тогава за рспублинан 
ония преглед се класира 

Култури о - х удож ес г ь<_- - 
ното дружество при каучу

€» ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА УЧИЛИЩНА СГРАДА, КОЯ
ТО ЩЕ СЕ СТРОИ В ЕТАПИ

Средното насочено 
разовапие в Димитровград 
ока оощанна се реализира

оо но училище, което ще се 
строи етапно, 
гвото е доверено на сгро 

ох вьщшгателно-ооразова ителната организация „1ра 
тилната организация 1,0130) джевинар" от Ниш. 
„носии Ьроз Тито . и -то

ката нооперацця „Сточар" 
Строихелс- аз лошинскр гюле, и ноято 

са взели участие над чои 
ученика. Гази акция с до 
ороволна 'И безплатна за 

ь първия етан ще бъдат • „Оточар", като помощ на 
завършени землищните ра учениците за сполетелия 

града боти и конструктивните ги пожар и ишч>рядата 
учебна елементи в срок о>г чети- страда на управлението, 

ри месеца. Стойността на 
тези работи възлиза на 
1о 13.5 124 динара и сред
ствата са обезпечени. 13то дневна залесителна 
рият етан обхваща ноетро с участието на всички уче 
яването па учебни стаи и нпци в местността ,Д1ара- 

ио друш помощни иомеще- сини". Организирана е и 
пия, за ярето ще бъдаг. акция по събиране на вю 
изразходвани общо 62 1ч6 рични суровини, с коею

учениците обезпечавах
се подготвят ме- щна страда трябва да бь- средства за провеждане 

де завършена до юни иду- на екскурзии. Проведе* в 
щата година и ще има 10 са две—три акции на 
учебни стаи, 7 кабинета, учениците от Ш и IV курс 
библиотека е читалня, уче по почистване на града, 
нически стол, помещения Учениците са събирали л 

курс), за учителска стая и дру- плодове, така че и от га
зи акция са обезпечили 

на над 4 хиляди дан ара за 
екскурзии.

взеха

ва единствено средно уче 
оно заведение в 
през настоящата 
година се учат 4о0 учени
ка, 2о души повече в ора 
внение с миналата учеб
на година. Най-числени
са църощ (.със 1о0) и вто
ри клас — със 149 учени
ка, разпределени в 
пет паралелки. В трети и

Пирот в течение на две 
вечери, пред извънредна 
публика, заедно с дими- 
тровградчани се представи
ха самодейци на трудо
ви колективи от Валезо, 
Лссковац, Вучйе, Нови По 

Ниш, Рума, Кикич- 
да. Нови Сад, Зренянин, 
Лазаревац и Пирот. Те се

Учениците от 0130 „И. 
В. Тито” проведоха едно- 

акция

като

повац.
ха

четвърти, къде 14) се про
вежда профилирано оора 900 динара. Новата учили 
зование
талостругари и хилшкоте- 
хници (в трети клас) и 
метолостругари, фрези с- 
ти и среднистн с правно 
бюротехническа специал
ност (в четвърти 
Професионалната пък под 
готовка на преподавате
лите е на високо равнище 
и всички предмети се

ги помощни помещения.
За строителството 

новою училище средства 
та съвместно обезпеча-

Учениците са включе-преподават от съответни
те специалисти.

Наред с

ват Регионалната самоу-
правителна общност за ни и в останалите обще 

'изпълнението насочено образование (50 ствени акции, които Се 
на учебната програма, еже на сто), републиканската 
месечно се провеждат СОИ за основно 
срещи—договори на акти вани е (40 на сто) 
вите на преподавателите ната общност, 
за отделни предмети, раз общинската скупщина 
работват се теми на допъл средствата на местното са 
нителното обучение, под мооблагане (10 на сто), 
помагащо за издигането 
на общото образователно 
ниво на учениците. Едно
временно с това сформи-

провеждат в училището, 
образо- Чрез Червения кръст -1 

и мест- ученика са дали кръв, а 
относно младите дейно са участву- 

ог вали в акцията по общес
твена самозащита „Нищо 
не бива да ни изненада'’.

,,Ветераните” играят шопско хоро
ковата промишленост в 
Димитровград, 
ни”, Шпира Тричков като 
инструменталист, Златко 
Денчев и Дука Стоянова 
като солисти, заети също 
в каучуковата промишле
ност-

В извънредна обстаноз- ни , 
ка и добра организация е 
залата на дома на Юго
славската народна армия в

представиха с богат избор 
от народни песни и хора 
от всички краища на стра 
ната. Въпреки че в дамо- 
то „заглавие” на срещите 
стои, че това са срещи на 
работниците, освен дими
тровградските

дужествата на „Пър
ви май" и Индустрията за 
вълна и кожи „Иван Ка
раиванов” от Пирот, 
ли може да се каже, че 
членовете им са работни
ци. Те наистина са члено-

„Ветера.1 Накрая трябва да се 
изтъкне, че и в учебната 
програма, в работата 'На 
секциите и клубовете и ак 
циите, които се провеж
дат, на възпитателния 
момент се отделя особено 
внимание и възпитанието

МНОГОБРОЙНИ
АКЦИИ
От началото на учебна-

сок- та година учениците от 
средното училище прове 
доха редица акции. Без
спорно най-забележител-
на е акцията по почиства изобщо е на преден план.

раните ученически 
ци-и и клубове допринасят 
за разширяването на зна- „Ветера-
нията на учениците в от
делни учебни дисципли
ни. В тази насока твърде 
дейни са: литературно-ре Ст. И.не пасищата на земеделс- едва
цитаторската, музикална- ......... —....—— — ■■ — - -......... ..
та, физкултурната и сек- в ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ” И ОСНОВНОТО 
цията по изобразително УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД 
изкуство, както и маркои 
чеоко-дебатния клуб. Та
зи година за пръв път °рс 
дното училище колектив 
но (към 220 души) участ 
вува в акцията на в-к „По 
литика" под название „Ве
лики школски час 83".
Още над 20 ученика са 
включени в акцията на 
в-к „Збиваня" от Ниш под 
название „Тито—револю
ция—мир".

ве на културно-худржесгве 
ни дружества към трудо- 

организации, но повече 
от ония (коит° се предста 
виха

Добра дисциплина и слаб успех ви

в Пирот) са .учени
ци или студенти. В съсга 
ва на „Ветераните'’ оба
че всички са работници 
н епосред ств еното
ВОДСТ1ВО.

В образователния цен- загрижаващ ако се 
тър „Иван Караиванов”
(през миналата), а в осно 
вното училище „Георги 
Димитров” в Босилеград 
(през настоящата седми
ца) бяха разгледани успе
хът и дисциплината на 
учениците- Същите 
обсъдени най-напред от 
страна на учителските от
вети, а след това с 
бяха запознати и родители

на и предприемайки мерки 
за подобряването му, учи 
телоките съвети взеха ре
шение, да започне допъл 
нителното обучение 
слабите ученици, а родите 
лите пък от свод страна 
да предприемат по голям

има
предвид, че учениците все 
още нямат бележки по 
всички предмети. Особе
но е слаб успехът на уче 
ниц/ите От първи и . втори 
клас, където според мне
нието на директора Асен 

бяха Стоев, някак си ученици
те бавно свикват с норми 
те и критериите в средно 

тях то училище-
В основното пък учили

те на проведените учител- ще, както ни уведоми ди
ско -родителоки срещи. И ректорът Лазар Стамен- 
докато за дисциплината 
може ,да се каже, че е 
добра за успеха и в оред 
ното и в основното учили
ще е доста слаб, особе
но в образователния цен-

произ-съ,с

Инак, смисълт 
занието се изяви най-доб
ре в края на официалната 
програма в залата 
тел' „Пирот". Тогава 
стро и игриво 
хванаха воички участници 
в прегледа, щастливи, че 

могат

на състе

контрол на своите деца — 
ученици. Защото, както се 
подчерта на учител скс- 
родителоките срещи, най- 
много слаби 
имат тъкмо тези ученици, 
които са оставени сами 
на себе си.

Инак, според изявления 
та на Стоев .и Стаменков, 

се оеъ

СТРОИ СЕ НОВО 
УЧИЛИЩЕ

на >щ- 
в пъ> ,

хоро, се
бележкиНа 8 септември в чест 

на Деня на освобождение 
то на града от фашизма 
след обстойни подготовки 
бе положен основният на 
мък на новата 
сграда. От 15 
започнаха 
те строителни 
което бе пристъпи към ре
ализиране на 'многогодиш 
ните усилия 
рад да получи ново сред-

са заедно, че 
другаруват. В 
играта са сключени 
познанства, нови 
ства. И когато

според уточ- шта рейсовете 
нената в началото на учеб към различни градове, ко 
ната година възпитателно- гато срещите фактически 
образователна програма, завършиха, остана най-ва- 
както в класовото, така и >кното и най-хубавотЧ! От 
в извъ|нкласово обучение тях, остана 

М. я.

да
ков, уолехът е на минало 
годишно равнище. Оба- ритълш на

нови 
приятел- 

нъоно в но
че и тук има ученици с 
по няколко слаби бележ
ки, което също така е 
знак за тревога. 

Обсъждайки > успеха и 
Голямото число на ела- дисциплината на ученици 

би бележки (има ученици те в края на първия кла- 
Димитров!- с по пет и повече слаби оификационен период на

настоящата учебна годи-

училищна
октомври уч е бните пл анове 

ществяеат тръгнахапод готвите лн и 
работти, с тър.

другарството.бележки) е още повече
А. Т.
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ВАНЕ деня НД МЩД?2та с 'П ,-Т“'-
Ш

В бъдеще да се чествува Денят на . СпоР®Д едно мнение, централното търже- 
младостта? По този въпрос Председателство- Ст1В0 не МОЖе Да бъде същност на отбеляз- 
то на Съюза на социалистическата младеж Ванет° на младежкия празник. Вместо физ- 
на Югославия организира кръгла маса, от кУЛтУ'Рен преглед, т° може да бъде 
която предаваме няколко интересни мнения рокжс>нцеРТ' конгрес на младежта

Участниците в «Ралата маса се съгла- те покол^Л пГйзнес“и поеллож 
къ„:е ТРЯбВа И жа се П0МИСЛИ за "Ре- ние-централното тържество под пОво^ПТай 
не?оТа НВманифестация, но чествува- да не се изнася т година в Белград. Съ” 
бъ,пе ™ младостта^ не трябва да що така , и Щафетата на младостта ае тряб-

де прекадено пародиране, бюрократична и ва да се посреща с шаблонизирани тъоже- 
корава манифестация, превърната в заклева- ства и доклади, но с изложби, концерти,' със- 
не на младите... тезания и прегледи на младежкото

СтВО.

Как

Без заклев&не 
и парадиране

и голям
във връз
ва млади-

ТРЯБВА да СЕ ппг?пА МЛАД°СТТА НЕ 
РАНИ ТЪРЖРГтп^СР,ЕЩА С ШАБЛОНИЗИ. 
ИЗЛОЖБИЖконДр™ Д°КЛАДИ- НО с 
ПРЕГЛЕДИ СЪСТЕЗАНИЯ И
СТВО ДИ НА МЛАДЕЖКОТО ТВОРЧЙ- творче-

СКАТАЧКПНлсмОРНОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИН-
?™бдб?шФ„ЕиРЙ!ци" нд с™ на младеж. н,°.в?еИ3^АНИя1 председател на ок НА ССМ В ДИМИТРОВГРАД ЧА 

БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЩИНАТА

ТРИМЕСЕЧНА ПРОВЕРКА НА УЧЕНИЦИТЕ 

И МЛАДИТЕ РАБОТНИЦИДА НЕ БЪДАТ
I

В първичните организации и общинската кон
ференция на СъюзаДелегатите на на социалистическата младеж в 
Димитровград завършиха изборите. Сега 
реализация на приетата програма за работа в пред
стоящия период. Попитахме новоизбрания председа
тел на ОК на ССМ Иван Божилов: към кои пробле
ми най-много ще бъде насочена дейността на 
дите в Димитровградска община?

общинската конференция н| 
младеж в Бабушница 

приеха неотдавна отчета за досегашната дейност на 
младежта в общината през изтеклата година

Съюза предстоина социалистическата

и изслу
шаха доклад за предстоящите задачи. За нЪв предсе- 
дател на общинската конференция наСъюза на соци- 
алистическат младеж с едногодишен мандат е избран 
МИЛЕ СТОяНОВИЧ,. технолог в „Текстилколор” в 
Бабушница.

мла-

— Най-напред ще орга- 
•гадзираме семинар за но
воизбраните ръководства

га, и тази година особено 
•внимание ще обърнем на 
доброволния младежки 

Това подразбира 
подготвяне 

на младежката трудова 
бригада , ,Братств°-един 
ство” за предстоящото брн 
гадирско лято. Запланува
ли оме да формираме и 
местна младежка брига
да, която да се грижи за 
уреждането на града.

В доклада за дейността 
на Съюза на социалистиче 
оката младеж през изтек
лата година е подчертано# 
че най-хубави резултати 
младите са постигнали в 
областта на идейно-лолити 
ческото ои издигане- Го
лям брой младежи и дево*1 
ки с успех са завършили 
редица курсове и семина-

на първичните младежки 
организации, на който те 
ще се запознаят с актуад 
ьия момент на ооществе- 
но икономическото разви 
тие на общината, метода 
на работа в младежката 
организация, ролята на 
младите във всенародната 
стбрана и обществената са 
мозащита и с други теми. 
В най-скоро време ще за
почне да работи младеж
ката политическа школа 
в образователно-възпита
телната организация „ио- 
сип Броз Бито” и отново 
Ще бъде оформиран отря ■ 
дът на младите извидници 
„Момчил Войвода”. Вър
шим подготовки за тради 

манифестация 
селата '34”.

Труд-
най-сериозно

Иван Божилов
телството на общинската 
конференция, а и самата 
конференция, в предстоя
щия едногодишен период 
ще разгледа и много дру
ги въпроси от интерес на 
.младите поколения в Ди
митровградска 
каза накрая

— Сигурно е, че с това 
не се изчерпават въпроси
те, върху които ще спрем 
вниманието ои. Председа-

община — 
Иван Божи- 

А. Ташков

ри.
щампи о-В рамките на 

ната „Тихо 
— мир” на тема „Създава 

Югославия”

— революция лов.

ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТАнето на нова 
са участвували три основ- 

училища и образовател 
ният център >»Вук Кара- 
джич", но опитът в тази 
хубава акция да се вклю
чи и работническата мла- 

тази година не завър 
В отчета съ-

Миле Стоянович е 
1956 го- ПЪРВОЛАЦИТЕ - ПИОНЕРИНИ роден през

с. Камбеле-дина в 
вац. Завършил е Вие 
ше текстилно учили 

Лесковац.

Деня^на Републиката, 29 ноември, е
страната се пускат нови сто- 

Ьбекти, пътища, мостове... когато се 
слагат основи на

ден
ционната 
„Срещи на 
Тази година, освен състе
занието на местните общ
ности в областта на кул- 
ту р но-художественото 
рчество, за първи път ше - 
се организира и

в областта на сел- _

когато на шир из 
•папски
тресе чат червени ленти или 
този Обекти. Най-малките ученици, първолаци
те, едва ли ще запомнят това. Но все пан този 
ден рождения ден «а Републиката, завили ос
тава в сързата им, защото на този ден те за 
първи път слагат пионерска забрадка .и стъпват 
в редовете «а пионерската рганизация.

ще в 
Член на Съюза надеж

ши успешно, 
що се подчертава, 

недостатъчно
самоуправ итеДн и 

тела, а отче- 
при

комунистите е от 
1973 година.

че мла 
са вк тво

дите
лючени в
те органи и

е и пасивност
Съю- съревио-д.имо в тази насека

социалистическата вани е
окото стопанство

началото на раз- 
йван Божилов.

зът на
младеж да действува сьв- 

останалите -
тена
разрешаването 
във връзка - 
то на млади 
бота.

Общинската 
на Съюза НД

младеж

из-на въДРОои
об-с настаня®ане- 

хора на ра-
тъина в 
говора ! Ш»> 8местено с

шеотвено-политичесюи 
ганизации.

В доклада за предстоя
щите задачи, който изне
се досегашният председа- 
6 ОК на ССМ Радо- 

Николич беше изтък- 
млади- 
бива да 
за ное-

ор
Въвеждаме тримесе- 

аналмз на успеха па 
младеж- Също 
: месеца ще 

1 анализ на дейпе- 
на първичните орга- 

ССМ в органи-

:»конфереи- 
социали- 

в Ба
ня кои

чен
учащата се 
на .всбН1И три р*ЦИЯ 

етическата ■ ■правим и
стта
низации па
зациите «а сдружения 

цел да се увеличи 
на тРУ

оцени, че тел на 
слав
нато, че занапред 

общината не

бушница
организации
ТРУД не 
ни места

сдружения 
вакант

на
обявяват 
за стажанти, та

па списъците на без 
ГОЛЯМ ОрОИ

кадри

те в
бъдат занемарени,

голяма степен и те
ТРУД спроизводителността 
да. Имайки предвид неРей 
костите при заемането 
работа, редовно ще лра- 

обзор и върху този.
извънредно ва-

Акцията

ка че
работните има 
млади, школувани
^тЛГженГ^

и дш1УОнатит^Я^иЯа,а.
“равилности^при ^ обще.

ствения ДО-»°РиПР0е3таоеМаи
^КНиааРвГеДРОЯ-я 
да енергично отношение-

Беше изтъ№1аги' ^ 
сът иойто ПР0Д«наа млади 
сното стопанство т[юЛ?тш
те също не с 
досега- 

Занапред

то до
га 'виновни.

Решено беше Да се вь3' 
обнови

беше ръщо та- 
трябва да се 

внимание и
труд» ЙО

годи

на

&И1Мне- ботник 
Йзгь1Кнато 
ка, че Ще

за младите
жен 1В'Шрос- Пл/гг

Млад работник — самоуп 
равител” ще водим наи-от- 
говорио защото чрез иед 
можем да дадем най-годя' 

за реализацията на 
програма 
стабили- ха участие в програмата.

повечепосвети
на бригадирокия

изтеклата 
бил на нужното 
Младите п1-е тря-

йхо през 
на не е принос

ДъД1Г“срочната 
по икономическа

шан равнише- 
г»йя й подейно да се як-.- 

я акцията „Нищо не 
изягенада и

М. Антич

сел- А. Т.
лючат 
бива да ни

зация.
__ Както и ®и1наш досе-

СТРАНИЦА 9пр.необхо-
ще е
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В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА НАМАЛЯВА БРОЯТ 
НА НЕЕЛЕКТРИФИЦИРАНИТЕ СЕЛАМЕЖДУОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РАБОТАНЗ РАБОТАТА НА 

В ПИРОТ — ОТДЕЛЕНИЕ В БАБУШПИЦА И Барйв пояучк епеитришн» тов\Шест жени.сега ме ее Иа около 22 километра годината са на сезомна ра 
бота, местната общност'. 
ст;Вмсстно с останалите 

содиалисти- 
сили разрешават

от Босилеград, От дясната 
страна на шосето Босиле
град — Бранд през Весна организирани 
кобила се намира село чески 
Барйв. Тона типично пла- един слот друг комунаяно- 
ниноко село ^разположено бит ови проблеми. Все пак

най-голяма трудова победа 
разположа- местното население в се- 

1400 метра - ло Барйе извоюва в нане 
черието на т азгодишния 29 

ха ноември — Деня на Репу- 
последното бликата, иогато и в тех

ните л.омове засветиха сле 
ктрически крушки. Пора- 
ди това и радостта на се
ляните в село Барйе ня
маше край- Още повече 
ако се има в предвид, че 

всичко акцията завършиха само 
е все по- ла една година.

а:
БАБУ1Д

РИАЛНО СЪСТОЯНИЕ, ЕДНА ОТ КОИТО Е ГЛУХОНЕМА
Нар^п, с предвидените облици на чи 1В 

Финална защита (в Напътствието за во 
дене та евндвнхщя и документация в 
центрите за социална работа оа запи
сани бч ташва облици), бабушнишкого 
Отделение на Междуобхцинокия цен
тър за социална работа 1В Пирот оказва 
и помощ на лица, на които трудоуетро 
яването е жизнена необходимост, 
нар че с новото самоуцравително спо, 
разумение за заемане на работа не се 
предвижда таканаречена аролтражна 
«комисия, която да определя специал
ни (критерии за заемане на социално за
страшени лица, Отделението за соцлал 
на работа в Ъабушница установи сът
рудничество с организациите на сдр\- 
жения труд в общината във връзка с 
трудоустрояването на лицата, на кон
то работното място е лшош по-необхо 
даю отколкото на останалите незаети 
лица, разбира се ако изпълняват ус
ловията в обявите на трудовите орга
низации. В рамките на това сътрудни
чество социалните
ваха трудовите .колективи със семейно
то положение и .материалното състоя
ние на тези лица.

Трудовите колективи .имаха разби
рателство за инициативата на социални
те работници и им съдействуваха при 
реализацията й, съгласно собствените 
възможности. Резултатите са налице: 
по предложение (на Отделението за со
циална работа тази година в Бабуш- 
ница са приети на работа 6 лица, нами
ращи се в тежко материално положе
ние, сред които и една глухонема дево
йка. Тази девойка стана квалифицирана 
текстилна работничка и получи рабо
тно място в „1 май”, бързо се внлю-

проивзводстиеипия процес и сега е 
една от най-п^рудолдобииитв работнички. 
В ц©ха на „1 май” получиха работни 
места още две социално 
другарки. Едната от тях е кръгло 
раче. За нея досега се грижеше едно 
семейство, на което самоуанрав-ителшата, 
сощност на 1И1Нтчдреоитв по 
задига надоместваше всички раз 
ноош. Другата а им а тожко семейно по
ложение: много деца, душевно 
майка н -крайшо лоши отношения ме
жду бащата и майката. И двете завър
шиха текстилна специалност.

„Тигър” прие соцналшо застрашена 
жена, съпругът ма която е сърдечно 
болен, а имат две деца и живеят мно
го бедно. На определено време тук бе
ше приета и жена, съпругът на която 
работеше в организацията, но бо-/ 
ше уволнен понеже 
ваше и нередовно идваше на работа.

„Текстилколор” също прие една
другарка, мъжът на която се лекува от 
алкохолизъм. Имат едно дете.

Сътрудничеството между Отделе
нието за социална работа и организа
циите на одружения труд в Бабушница 
се оказа резултатно и като такова тряб
ва да продължи. Следователно, и зана
пред при еднакви условия предимство 
трябва да имат лицата, на които работ

но-необходимо отколко
то на останалите безработни. А кога- 
го бъдат приети, тез^ лица трябва по
стоянно да се предупреждават, че ня
мат никакви привилегии в работата от
носно трябва да работят и произвеж 
дат качесивено и отговорно накто и вси 
чки останали работници.

по източните склонове на 
Весна кобила 
но на около
надморска височина, зае
ма площ От около 341 
и има според 
преброявано 25 домакинст 
ва. Животновъдството и

застрашени
оп-

социална
Ма- зомеделието открай време, 

па и днес са главно занч- 
НаистинаООЛ111В чие на хората, 

в последно време сезонна 
та работа преди
СТр0И]СЛСтВО7*0
присъстващо мри тРудоспо 
собните мъже, 
го стопанство остава )ри-

— Акцията ло електри
фикация на селото схвана 
хме твърде сериозно и се 
заложихме всички и ето 
успеха не изостана — ка
за Васил Петров секретар 
на първичната партийна 
организация в селото.

Инак, всяко домакинст
во е участвувало с тю 
10 000 динара и с по 20 
до 30 доброволни трудод-

а солено-

жа на жените-
Село Барйе е богато с 

суйна букова гора. Не е 
рядък случай тук да се 
намери столетна бука с 
повече от десетина куби
ка с ксето рядко друго се 
ло в Бооилеградсна общи
на може да се похвали. 
Селото изобилствува и с 
общирни паства, ливади 
които все още не се пол 
зуват според / възможнос
тите, които те предлагат- 
Живо7'НОвъдният фонд ка- 
кто ни уведо.ми председа
телят на местната общ
ност Стойне Динов в се
лото не се намалява, но 
и не се увеличава.

Въпреки, че селото е 
малко и въпреки, че по- 
вечето от трудоспособни
те мъже повече време от

редовно се напи-

работшщи запозна

ни.
— В акцията нямахме 

някой по-сериозен проб
лем, въпреки че освен на
шето село, ток получиха и 
две махали от село Плоча 
(Янкова махала и Козар- 
ник). Хсрата просто оста
вяха, често пъти важна 
кърска работа и се при 
дружаваха в акцията — 
добави председателят на 
местната общност Диноз.

ното място е

Любинка Ранчич, 
социален работник М. Я.

БЕЛЕЖКАДИМИТРОВГРАД I

Чакълът си остана в рекатаУвеличава се броят на злополуките
Най-шовият сняг само за кратко „зарав- 

ни' разбития път Босилеград — Горна Любата. 
Автобусите, камионите п пътническите коли 
наскоро ще утъдкат снежната настилка, а мно- 
гоброггните дупки и ръбове, при съдействие на 
хлъзгавицата, отново ще превърнат пътуването 
по това шосе в истински поход по лгь.ките. Път
ната секция От Враня, която (трябва да) се гри
жат за състоянието на пътя, сякаш забрави че 
мекото есенно време 
дамните пътища, и не изпрати булдозер преди 
сноповете.

За деветте месеца на та 
зи година 
та на Димитровградска об 
щина се случиха 44 зло
полуки в движението 
моторни превозни средст
ва, или 20 злополуки по
вече отколкото през 
налата годииа. За половина

ние- С увеличаване 
на злополуките 
ва си и материалната ще
та, която за деветте месе- 

възлиза «а стойност 
от 1 794 000 динара, а за с 
щия период миналата го
дина 1 275 000. Броят иа 
загиналите съдцр е увели

броя 
увелича-

Що се отнася до регио 
налните пътища на терито 
рията на общината най- 
лошо е положението на 
пътя
Смиволци 
Този път е в лошо състо
яние, тесен и с много за
вои къДето най-често 'хе 
и случават злополуките. 
На останалите пътища гю 
ложението е по-добро, но 
трябва да се има предвид, 
че пътят Диимитроаз(град — 
Оукоф — Т|ръ1Ноки Одоров 
ци — Звонци е закрит за 
движение поради улучило
то се природно бедствие 
в долината на Ерма. До 
Погановски манастир про 
блем са постояните свла- 
чища.

на теРитория-

Д имитровгр ад —
Брайковци.

цас

ми-

най-много разваля мака-В непосредствена връзка със злополуките 
тези дни са и детските пързалки. За сега поч
ти всяка улица с малък наклон е1 пързалка. По 
вечето от тях излизат на главната улица, по 
коят^о непрекъснато се движат моторни сред
ства. Засега никой не намира за сходно да оп
редели една или две улици за пързалка на де
цата. Безспорно е, че една или две защитни 
мрежи струват много по-малко отколкото из
губен детски живот- Че това става серфзен 
проблем говори и неотдавна случилата се зло
полука при която едно дете се намерило под 
колетата на кола. Наистина настрадал му е 
един нрак, но това е серфзно предупрежде
ние, че може да се случи и най-лошото. Дано 
компетентните намерят съответно решение-

Следователно, започна 
крайно неудобно и несигурно 
та -на Любатока река. Често

още един сезон на 
возене по долина-

пукане на аморт-и- 
зъо|р , разчорлени „кореми ’ 'на колите, продуп 
чени картери — това е цената, е .която Ще бъДе 
заплатена небрежността на пътната секция. Ра
збира се, и тази зима, 
ще проклинат и псуват, ще

както и досега, водачите 
се ядосват и кри- 

т куват секцията, но ефектите на критиката им 
пак ще бъдат равни на „щипане вол за рог”.

когато се занесе задоикъх на колата или ко- 
Гето коледетата бокодаат по дълбоките дупки
~Тг,2а В0№Те седвамата ликьори. „Голяма гоолода станаха тия 
™сЬтГ:™Не 6яХа П°“и най-опаони?е

Сега, когато цялата об 
щина е под снежна 
ривка, повече-х|о от ретио 
налн!Ите пътища са части 

или напълно непрехо 
дими. Това 
особен проблем за населе 
нието на Висок, защото с 
първия Одяг прекъсват ре 
йсоаите връзка с Димит
ровград. Не много по-доб-

иок

чно
та от това число (23) са 
виновници наши гражда
ни. На второ място са 
турците, които минават 
в транзит (14 злополуки). 
В най-много случаи ви
новници за злополуки са 
самите шофьори и прека
дената скорост на движе-

чен — тази година двама, 
миналата без жертви.

Най-много злополуки се 
случават на магистрално
то шосе и то най-често 
на кръстосванията с лока 
лиите пътища, 
не съществуват подлези 
или надлези.

представлява
— А с -какво да- -ш посол:и!м — 

възразява пиисьоръ,т М|илан Миленков 
та секция № върза ръцете. Край пътя гега 
рябваше да има много купища чакъл с който 

да посолваме пързалките и да по^аме 
мите. Обаче чакалът си остана в реката 
-напразно -ще се мръанем по пъТя...

жестоко 
— Пъгка

дуп- 
а ниери са -и останалите райо

ни на общината.
тъй каго

К. Г.А. Т.
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ФУТБОЛ: МЕЖДУОБЩИНСКАМизичеека култура ФУТБОЛНА ЛИГА ВРАНЯ — ГРУПА „А"

Зз раздяла игра на високо равнище
..МЛАДОСТ”

..СЕВЕРА МЕЖДУРЕГИ°НАЛНА ЛИГА — ГРУПА
— ..БАШКИМИ” (Прешево) 9:3, (4:1) дост" като че ли се поот 

пуснаха малко, което гос
тите използуваха и М. Ка 
мбери със силен 
мали резултата на 3:1. До 
края >на • първото полувре
ме Б. Тасев още един пъ^ 
вкара топката в гола на 
Зафирович — 4:1 за дома
кините.

До края на срещата в 
листата на голмайсторите 
за „Младост" се вписаха 
още Б. Иванов, Р. Заха
риев, В. Тасев, В. Тасков 
и Цветков, а за „Башки- 
ми" Ч. Камбери и С. Ста 
нкович.

Победа в гости Босилеград, 27
скара" край Драговищица. Времето су^ш^ището 
подходящо за игра. 3Рители около 200 дупн?. гол
майстори за „Младост” Р. 3ахаРиев, м $7ков1ол
1 ’ ъ, С,6* П°с2, ® В' Тасев> В- Тасков и Б. Иванов по 
*■ Ла „Башкими”: М. Камбери, Ч. Камбери и С.
Сурдулица. П° 1- СЪДИЯ "а срещата М' Аризанович от

удар на-

..ЕДИНСТВО” (БЕЛА ПАЛАНКА) — 
СКИ” 2:3 (2:2)

На 27 
ло 1000

,,А. БАЛКДН-

ноември пред оъо 
зрители на игри

щето на „Единство’' в Бе
ла паланка футболистите 
на „А. Балкански” отнесо 
ха блестяща победа над 
Реномирания противник. 
1 ова беше динамична игра 
пъ,лна с обрати. Началото 
не обещаваше много. Вече 
в 15

ят да победят, за което 
допринася и слабият съдия 
Михайлсвич.

В поеледния кръг на есе 
ния полусезои па Между- 
общ1И1Ноката футблна 
зия Враня — 
футболистите 
дост” от Босилеград 
юваха две твърде

атаките им и по левия и 
по десния фланг и след 
пет минути топката отно
во се намери в мрежата 
на Зафирович. Голмайстор 
на втория гол бе М. Цвет
ков. С резултатът от 2:0, 

точнои, като високо победи босилеградоките

диви 
група „А”, 
ФК „Мла 

заво- 
важш.

В продължението на иг
рата футболистите на „А. 
Балкански”

на
играят мъдро: 

чакат противник на своя
та половина, а след това с 
бързи контраатаки застра
шават вратата на домаки
ните- В резултат на така
ва игра създават 5—6 сто

футболи 
сти не се 'задоволиха. Те 
продължиха и по-нататък
силно да стягат обръча 
около наказателното поле 
на гостуващия отбор и Р. 
Захариев след едно хуба
во проникване по 
път накара Зафирович . да 
капитулира. След тРетия 
гол футболистите на ,,Мла

м. домашните футбо
листи водеха с резултат 
2:0 и когато всички\ очак
ват катастрофа, със спо
койна игра в 33 м. К. Кръ 
стев намалява, а в 36 м 
младият Петар Йованович 
изравнява резултата, 
този момент започват
груба игра и насила жела-

Футболистите 
ФК „Младост”
зи среща играха в 
следния състав: Д. 
Захариев, Б. Иванов, 
Д. Златков, В. Тасев, 
3. Младенов, Л. За
хариев, П. Стоянов, 
С. Якимов, Р. Захари 
ев, Б. Тасев и М. 
Цветков.

на
Съдийската тройка наче

ло с М. Аризанович от бур 
дулица добре води мача, 
който по обща оценка на 
воички бе на високо рав
нище.

в та-
процентови голови положе 
ния, От които Борислав 
Манолов в 65 м. използва 
едно и димитровградчани 

От отнасят две точки, които 
с км откриват път за самия 

връх на табелата.

трети

м. я.

Катастрофа ка „Ястребац" ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПТТ СЪОБЩЕ 
НИЯ — НИШ

ООСТ ПТТ СЪОБЩЕНИЯ — ВРАНЯха отбора на „Башкими” 
от Прешево. И не само, 
че босилеградоките футбо 
листи катастрофално побе 
диха футболистите от Пре 
шево, но за раздяла на лю 
бителите на футбола в Бо 
силеград, показаха една 
от най-добрите игри в есе 
ниия полусезон на тазго
дишното футболно първен 
ство. Почти през цялата 
част на играта всичките 
им ттт безукорно функ 
ционираха — °т първия до. 
последен съдийски сигнал.

„А. БАЛКАНСКИ” - „ЯСТРЕБАЦ" (Тешице) 6:0 (2:0)
Въз основа на оказалата се потреба, а въз 

основа на чл. 168 и 170 от Закона на сдружения 
труд и чл. 6, 9, 13и 28 Ьт Правилнина за тРУ- 
доеи отношения на трудещите се в ООСТ съоб
щения — Враня, Кадровата комисия на 
ООСТ

щия отбор по 
само сравнителната несъ,о- 
бразителност допринесе ре 
зултатът да бъде ,,само” 
6:0. В този мач изключи
телно добре игра ветера
нът Кръста Кръстев, кой
то стбеляза четири гола в 
5, 20, 52 и 62 минута. При 

му се Петар йо- 
и Алексан-

На 4 декември пред око 
ло 500 зрители по засне
жен торен и снеговалежи 
Димитров градските футбо 
листи отнасят отлична по

всичко и

тази

ДАВА
„А. Баннаски”: Ми 

Соколов 8, Сини 
Иванов 9, Ста- 
Пешев 8, Мило- 
Тодорович 8, Зла 
Марк)ов 8, Нови

на Тодоров 10, Бори 
7 1Пе-

ОБЯВА1КО
ЗА ЗАСНОВАВАНЕ НА ТРУДОВО ОТНОШЕ- 
НИЕ ЗА:

ша дружиха 
ванович в 78 
дър Станков в 83 минута. 
Трябва да се изтъкне и 

Новшда Тодо-

мен
зан
ган МОНТЬОР НА ТТ—ЛИНИИ И КАБЕЛИ — 

(ЕДИН ИЗПЪЛНИТЕЛ) ЗА РАБОТА В ТРУДО
ВАТА ЕДИНИЦА НА ПТТ МРЕЖА В БОСИЛЬ 
ГРАД. РАБОТНИКЪТ СЕ ПРИЕМА КАТО СТА 
ЖАНТ НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ.

играта на 
ров, който държа играта 
и бе истински господар в 
своето наказателно 
С тази победа „А. Балкан 
ски” зае трето място на 
табелата със само тРи т°- 

по-малко От първокла- 
„Хайдук Велко”

слав Манолов 
гар Йованович 8), Ди- 

Каменов 8, Але 
Станков 8,

Още в самото начало на 
мача футболистите на 
„Младост” с точни Дей
ствия и с бързи и дълги 
пасове овладяха терена, 
така че зрителите до от
криване на резултата не 
чакаха дълго. Вече в 10 
минутз, след като по не
позволен начин М. Цвет
ков бе съборен .в наказа 

на гостите

поле-МИГЬр 
ксандър 
Кръста Кръстев и» 
л Новица Алексов 7.

Покрай общите уедовия, предвидени със 
договор—самоуправително 

трябва да изхгьл-
закона, обществения 
то споразумение, кандидатът 
нява и следните специфични условия:

— завършено средно ПТТ училище 
циалЦост ТТ монтьор или школа за КВ работ-

— специалност електромонтьор (електРо-

чки
сирания 
от Неготин.

спебеда над отбора „ЯстРе- 
бац” от Тешице. Домани- 

гостувз- Д- С.надвисиха ници 
механик),ните

— да не е под следствие.
Молби за засноваване на трудово отно- 

срок от 8 дни от Деня иа
ПО ПОВОД ДЕНЯ НА „ТИГЪР” телнот0 поле 

съдията М. Аризанович от 
Сурдулица показа на бя;|а 

Б. Тасев излъга
шение се подават в 
публикуването Д бъде^гзвършен до 20 декем

ври 1983 година.
Молби без необходимите документи,

молби няма А»

Реботническо-спортни та точка 
вратаря С. Зафирович и то 

се намери в мрежа 
1:0 за

как-игри ггк ата
та зад гърба му

отбор. Този гол
ненавременно доставенито и

се разглеждат-
Молбите се подават на адрес: 

съобщения, Враня, (За Кадровата комисия).

домашния 
като че ш още повече мо 
билизира боси л еградс ви те 

Започнаха

ООСТ ПТТколектив ще да- 
за озна- 
забеле-

гровия”
дат
менуване 
жители а

На тазгодишнитегггзггут ”
че са преведени сьстеза- 

„ по футбол на малки 
На среР11а—|ДС>Г1>В0Р на ш,кадо (за мъже и

координационния жвт) и по спортна стрел
та провеждане на рабог бд Остават -още дисчиплм 
ческоесгтортните ий>и е . гегпе„е ,на въже и
прие-го заключението шахмат, които опоред
гаш година (Девети път) по \ трябва да се
фвод Денаина” продължи 1 проведат през деквмпри. 
2°гр^ХотТ състеза- Да' ш— ~чс.

Имайки «редаид, е ООСТ
ое озиамону „ три диялипли

иа и 0д;| го от челните

Както в предишните, та 
ка и тази година, в слож

на сДРУ 
„Тигър” са 
рабоиничес- 

между 
този кол е

свой ГЕрИШОС
(на
годишнина.

футболисти, 
все по-честоната организация 

жения ТРУД
организирани
ко-сшортни игри 
работниците от 
КТ'И®-

да се редят
рдбо

ТЪЖЕН ПОМЕН
ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА от 

и незабравимИзминаха
на нашия мил

съпруг,
смъртта 
баща и дядо

Владимир Каменов
пенсионер «т Димитровград

неговияпосетим 
гробища и Ще п°-На 18 този месец ще

гр|об на димитровградските
ложим цветя. ОПЕЧЕЛЕНИ:

Невена,
Райна със семействата.

син Васил иТи гь;р—Димитров - съпруга
дъщеряние

•гази година
48-годишнината 

гър”, очаква се, че ра*™' 
циците-спортисти еа „ш-

ни заема 
места. д. с. СТРАНИЦА 11
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един ан
глийски хотел получавали 

читател от Шотлан

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ Директор на

смо отНа кражбата са 

къси краката
дия:

„Господине, ако продъл
жите да публикувате дицо 
вс за шотландската пеете 

прекъсна да Има лекливост, ще 
взимам «а заем вашия ве-

Груиичани от времето са си прочути ка
то ракиджпи — обичат да си попийват. А на
мерят начин да се снабдят с ранийка, даже и 
котата нямат.

Един от тези които рано си 
домашната ракийка, решил да си опита „къс
мета” в магазина на само|обслужпиане в Боси
леград.

стник от съседа ои.

Един човек стопира а 
автомагистралата.свършвали

Помогни си сам, та и други да ^б<^е-
ТЩ’* да™;™. “”"»» *" «№”-

— Прощавайте, за Бел
град ли пътувате?
- Да.Покрай останалите неща които сложил 

в торбичката, пъхнал и еД“° шишенце ранийка 
в джоба на палтото си. Аюо обичате този колех 

да вземете в колата.
— А кому да го предам? 
— Не се безпокойте ... 

И аз ще тръпна с него! деветомесечйето - оъЩ» тека- Кикоямсь« 
върви работата — они не могу да аР°°^Т®еко 
върча!ье на иредитйете що сУ узимали. ре 
90 на сФ од заработеното иде за това.

Забелязала го касиерката и когато пла
щал, лекичко измъкнала шишенцето от джоба 
му.

Още от вратата, на излизане, групнчани 
нът, зарадван, че ще си пийне от украденою, 
установява, че тая няма да се случи и си по- 
разсъднл полугласно:

— Аз го откраднах, но тя го ,,прекрадна".
Заш!сал: Никола Цветков

— В живота над хиляда 
гп.таг ме питаха: ще се 
омъжвам ли?

— Обожателите ли?
— Не. Родителите-

И теквая йе там работата. Понеже не 
им върви — мнозина тамо лищу и иду од йед- 
но до друго место да траже леи и помощ. Тра- 

помага, а сами нече да сеД«У 
онова що им пречи. Дори

У
же друг да им 
и да си рашчисте с 
и са, кига е много бучаво положението, мнози
на у „Циле” нече да дойду ни за събранийе у 
колективаг куде се расправля за продуктив
ност, штедн>у, стабилизация). Чекаю некой од 
страну да дойде и да им излечи све болйе.

?♦ В♦ туристическа
следния

една 
агенция се води 
разговор:

Онова, което си ти, това не можеш да ви
диш; онова което виждаш, това е само твоята 
сянка.

♦ ♦
! ♦

!Тагора — Моята тъДШ иска да 
отиде на зимна почивка?

— И?!♦ Колко я знам — текъв лен йош нейе на
мерен. Лекаг им йе У собствене Руйе. Требе 
първо да си плюну на руйе и да почну да де- 
лаю, ещо има при много трвсБе за де.ъан»е. Не- 
где повече, негде по-мално, ама на коджа ме
ста требе да се дела...

Друг лек йе — да се запретну рукаве и 
най-твърдо да се работи. Без работу нищо не 
става, а они сами най-убаво си знаю кой кико и 
колко работи.

Ка сериозно и твърдо разреше тия проб- 
— тъгай и помощ по-лъсно че им дойде- 

Да не забоваримо нещо: до съга много пути йе 
помагано, ама изгледа у „Циле” некои това не
че да схвате. А оно се пЬмага, помага, па се и 
запита: защо тия що най-много требе да запну 
се измъцишак)? я дшелим дена това йе 
„Циле”. Ако се не оправл>ащ 
ту, лъсно може да одзебну на студат...

*

▼

Какво да кажа за човек, който ме ударя 
дока-го целувам бузата му и който целува кра
ка ми, докато аз го ударям? — Имате ли някаква 

връзка с лавините...Гибран ♦♦♦Доброто обича да бъде по-добро, по-добро- 
то да остане най-добро, а само тъпото и глупа
вото мисли, че е достатъчно само за себе си и 
че е добро такова, каквото е-

ХУМОР ОТ НАШИТЕ КРА 
ИЩА♦

▲

Лекарят 
не е поп

Иван Метрович

Ако съществува нещо по-силно от Съдбата, 
то това е Храбростта, която етнически понася 
нейните удари.

леми

— Оинко, доведи ми ле
кар, нещо не ми е доб
ре — помолил болният си
на ОИН.

Дошъл докторът, 1но на
ли бил с брада, щом като 
се появил на 1В!ратата, бол
ният просълзен безпомо
щно заревал:

— Ех, оинко, аз ти ка
зах да М1и доведеш док- I 
тор, а ти ми водиш поп. V

Записал: Ник. Цветков

Шекспир

Както тъмнината бяга от светлината, така 
и най-опасните грешки бягат от човека, който 
зрачи от любов. лек за

сериозно на рабо-Тирувалувар

.♦
9 Не трябва много да обръщаме 

на хорските приказки. Никога в живота няма 
да постигнем нещо велико, ако трябва да 
грижим за неговата похвала и осьда.
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