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С указ на нрезиденгта на 
СФРЮ Йосип Вроз Тит» »т 
14 февруари 1975 г. Издател- 
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за 
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и

осо-

-в сд>р югойддвия^
единството

ГОДИНА XXIV
между нашите

♦ БРОЙ 1135/36 ф 30 ДЕКЕМВРИ народи и народности.
1983 Г. • ЦЕНА 4 ДИН.

ПРЕД СЕРИОЗНИ 

ТРУДОВИ ЗАДАЧИ
ДИНАТА, която си отива постигнахме 

авидни резултати. На дело потвърждаваме 
оамоуправителния път на изграждане на соци
ализма у нас, начертан от ДРугаря Тию. В нея 
чествувахме и 40-годишнината от историчес
кото Второ заседание на АВНОЮ в Яйце, с 
което бяха положени основите на нашата брат
ска самоуправителна общност на народи и на 
родности. Отбелязвайки този велик юбилей и 
сумирайки постигнатите резултати през изтек
лите четири десетилетия, набелязахме и нови 
задачи занапред.

През изтеклата година постигнахме добри 
резултати и във външната си политика. На де
ло още веднаж бяха потвърдени коренните 
принципи на политиката на необвързване, по
ложени още през 1961 година на първата среща 
на необвързаните в Белград. Те и днес са 
единствената алтернатива в борбата за мир и 
равноправно сътрудничество между страните и

МАТЕРИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА В

Верни на досегашния 

си възход
народите в света.

През изтеклата 1983 година, провеждайки 
на дело Заключенията на Дванадесетия конгр.- 
на СЮК, приехме и Дългосрочна програма по 
икономическа стабилизация, която придоби 
на подкрепа от всички тРУДеЩи се и гражда
ни у нас. Нашата страна успя Да намали де
фицита на платежния баланс- Югославия Ре
довно изплаща своите дългове за лихвите, крат-

намалени, което

пъл

Изпълнителния съвет на 
ис горян ьелев. — Гази 
юди на повече отпреди, на 
сочихме усилията си към 
по-ефективно използуване 
на сооствените възможнос 
ти. ватова се определих
ме за по-малки 
които за възможно най- 
къс срок ще се включат 
в борбата за доход. Газ 
бира се, доходното свър 
зване с организации от 
развитите промишлени ден 
трове продължава да 
един от основните фанто 
ри в развитието на наша 
та община.
ЗА КОНТИНУИТЕТ НА 
МАТЕРИАЛНИЯ ВЪЗХОД

Тази година в Димитро 
(вградока община са реали 
зирани и начинания 
то са предпоставка на об 
щ-ината през 1984 година.. 
Изготвели са проентоомет 
ни документации за доиз 
граждане и реконструк
ция на кожар а „Братст
во”, откриване цех 
„Нитенс” от Ниш, постро 

автосервиз на АМС

Динамичното общество 
н о -икономи ч еоко развит*е 
на нашето общество е ед 
но от най-блестяЩите ха
рактеристики на социално

за укрепване материал
ната основа на обществе 
лите дейности. По значе
нието си на преден план 
изпъква застрояването на 
сграда на образователния 
център „Йосип Броз Ти 
то”. Завърши -изграждане
то на старческия дом и на 
привършване е обекта на 
детска градин-ка. В кому. 
нално-битовото стРоителс 
тво сгДво се отчитат зка
чителии резултати- Със 
средства от местно с.амооб 
лагане са уредени няколко 
улици в Димитровград и 
е построен водопровод в 
Сенокос и Моинци. При 
изграждането на водопро

косрочните дългове също са
започва процес ка връщане на довери- 

кредитната способност на Югославия- 
От огромно значение е и фактът, че \ н0с 

започна ръст ка общата

сочи че 
ето в

тическото строителство у 
-нас. Вече 39 години това 
е отличителен белег и на 

общи- 
изминалата

през изтеклата година 
стопанска дейност и която тенденция ще про:

година. Също така, 
намален де-

обекти,
Димитровградска 
-на. Току-що 
1983 година, въпреки изве 

пред

дължи и в настоялата 
значително нарасна и износа, а е 

баланс на страната, 
икономическафицитьт ка търговския

Процесът на дългосрочна 
стабилизация по своята съЩИНа и по сво**е 
ефекти, в истинския смисъл на Аумата, пред-

икономическия0 И обществения 
нас. Този процес започна през 19»’ 

1984 година. Изход от за 
трудненията и занапред ще търсим щ намира
ме в трудовите задачи, основани върху
^мото и по-качествено производство, по-ефи- 
дямото ^°аиисватне пр1) по.ПИ1НО използване

МОЩНОСТИ В

стните трудности, 
които е изправено общесг
вото като цяло, също ще 
бъде записана в летописа 
на общиват3 като гориш, в 

материалното й ра

е

която 
звит-и е шир ави.
ОЩЕ ЕДНА КРЕПКА КРА 
ЧКА НАПРЕД

живот У 
и ще продължи и в

по-го-
вода изключително голя- 

помощ оказаха войни- 
1-Тншката армейска 

Електрифицирани

Какво е вградено в тази 
развойна крачка? ма

стопаи
ООСТ

касното
на производствените 
то на всеки наш трудещ Се‘

В Новата 1984 година ни
по-нататъШН°т° провеждане

икономическа ^"^о-икономк- 
Резолюцията ^~ачи ще изи- 

най-пълно едино-

коиОтциангажиране- 1. .
област-
са селата Горна Лукавлца
и Грапа. Ето и постижени

В най-тодя-мата
организация 

„Димитровград”4, ноято ра
боти в рамките на СОС! 
„Тигър” от Пирот е пас 
троен склад и приключва 
ренОбирането

очакват сериозни 
на зада- 
Заплани-

ска

задачи в 
чите Ш°

СТРОИ-
обществени 

още 
12 относно

ята в жилищното 
телство: двераните в

ческото развитие през

дани. Успешното им осъществяване ^

жилшщни сгради ина цеха за 
обувки,

на
две сгради с 
6 апартамента в собстве- 

ООСТ „Димитро

производство па 
I за което са отделени 70 

динара- Реалязи- 
третата развой 

■па фаза на конфекция 
„Свобода”. От начин ания- 

селскот0 стопанство 
посочим само най-нру

яване
на Сърбия, втора фаза на 
образователния център и

ност на 
впрад”. Работни места по 

221 безработни ли-

, милиона 
рана е и

от нашите 
__от ангажирането

лучиха хотелаРеконструкция на 
(иа „Балкан”.

Верни иа 
1на СЮК и на досегашния 
си възход, димитровградча

с основание твърдят, 
че и ггрез 1984 година ще 
осъществят резултати, 
Стойни на 40-годишнината 
от освобождението ои, от

/ца.
политиката_ В осъществените • ус

пехи са залегнали 
изключително големи уси 
лия на трудовите хора и 
всички субективни сили а 
общината, а също т»на и 
извънредно голяма матерн 
ална и друга помощ от ио- 
широната общност — из
тъква председателят'

та в
ще
пното постижение до

•иа оазцефер ниизграждането
Липинскоц&СТИ та поле-мата д? надТам са изразходвани 

30 милиона динара и сега 
тази овцеФ©Рма се наре
жда сред първите четири 
овцефяРлш 'в СР Сърбия. 
Не са малки и усилията

фашисткото иго. ___
Кирил ГЕОРГИЕВна



1 ПО СВЕТА НАС |И Н
Външнополитическата дейност на СФРЮ през 1983 година В ЛИВАНСКАТА ТРАГЕДИЯ НАЙ-МНОГО ПОСТРА 

ДА ПАЛЕСТИНСКИЯТ НАРОД

АКТИВНА БОРБА 

ЗА МИР И РАЗВИТИЕ
ГЕРОИТЕ ЩЕ БЪДАТ 

ВИНАГИ ПОБЕДИТЕЛИ
Последиците от агресивно!** настъпление на 

израелската военщина, несъгласията между арабски-
блокоте страни, ливанските национални раздори и 

вата надпревара в Близкия Изток с цялата си суро 
вост се стовариха върху гърба на страдаещия налее(ОЦЕНКИ НА СЪЮЗНИЯ СЕКРЕТАР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЛАЗАР 

МОИСОВ В ИНТЕРВЮ ПРЕД „ЖЕНМИН ЖИБАО" И РАДИО-ПЕКИИ) тинсии народ.

Може би ще дойде вре 
мс, когато ще сс призна 
ва разумът вместо силата 
на оръжието и когато ме 
ждуна родната обществе
ност ще има възможнос
ти да не позволи тежи и 
трагедии на отделни на
роди. Това време обаче 
няма да бъде от полза на 
палестинския народ, до- 
колкото спешно не се 
опрат страданията му и не 
се осъществи не°тчужди 
мото им право на самооп
ределение и независима 
държава. Защото тазгодиш 
ните патила на този ма
лък, но героичен народ, 
сериозно застрашават съ
ществованието му. Мра 
кобесиичеокою клане в 
лагерите Сабра и Шати- 
ла, страданията на неви
нни деца, стари и жени в 
Бадави и Триполи ще ос
танат завинаги най-черно 
то петно в картината

провал обсадата около Три 
поли най-тежко пораже
ние претърпяха палестинс
ките дисиденти. ясер Ара 
фат
ганизацията 
делие на Палестина и на 
„ч^атах , а ООН повиши 
авторитета и влиянието
си сред палестинците, жи 
вущи на окупираните араб 
ски територии. Сега диси 
дентите се намират там, 
където бяха преди ока
заната им от Сирия и Ли 
оия военна помощ. Пови
ши се и престижът на Ара 
фат и неговата организи- 
ция в сой и сред арабс 
ките страни. Миролюби
вата международна обще 
ственост и досега оказва 
ше безрезервна подкрепа 
на героичната борба на 
палестинските бойци.

Израелските намерения 
бяха сурови до крайните 
предели: „Арафат не

ф СоциалистичесК-а фе
деративна репуошка Юго 
славид като неоовьрзана 
социалистическа страна, и 
тази година, както н до
сега, основава външнопо- 
гическата си дейност на 
приоритетно стратегическо 

оор- 
се вод^ 

чрез разрешаване на ос
новните 
въпроси и 
условия - за свооодно раз
витие на всички народи и 
страни, независимо от тя
хната големина, степен на 
развитие и обществено 
устройство.

ф И при такава обста
новка необвързаното дови- 
жени е се отличаваше с ди 
мамшзьм п инициативност 
в действуваисто си, което 
беше насочено към разре
шаване на най-парливите 
световни въпроси, като 
мри това се застъпваше за 
сътрудничество с всички, 
които сс борят за същите 
пели.

остана начело на ир 
за освобож

определение 
оата за мир да

международни 
създаване на Г

Накратко
Лазар Мойсов

ф БЕЙРУТ: В Ливан 
отново се развихри 
гражданската война.

ф Въз основа на коре- 
необ- пътища за преодоляване 

на сегашната неблагоприя 
тна обстановка в света.

нните принципи на 
вързването като самостоя
телен фактор в междуна-

В Бейрут и околност 
та му се водят жес 
токи сражения меж
ду ливанската армия 
и шиитските мюсю 
лманеш милиции.

ф През 1983 година, за 
съжаление, се получи по
нататъшно влошаване на 
международните 
чески и икономически от
ношения и засилена бло
кова надпревара в много 
региони, включително и в 
Европа, която през по- 
дълъг период живя при 
един вид стабилност- Вло
шаването се отчита, меж
ду другото, в незабеляза
ния досега размах на над
преварата във въоръжава
нето, таканаречената ра
кетна криза в Европа и в 
прекъсването на преговори 
те между САЩ и СССР за 
ограничаване и контрол на 
въоръжаването.

родните отношения, наша 
та страна активно учас
твува във всички акции на 
необвързаните страни, а 
също така и в дейност
та на Организацията на 
обединените нации, Кон
ференцията за сигурност 
и сътрудничество в Евро
па и други международни 
тела. Югославия даде пъ
лен принос за успеха на 
Седмата конференция на 
шефовете на държавите 
или правителствата на не 
обвързаните страни в Дел
хи и съсредоточи усилия
та си върху реализацията 
на нейните заключения на 
международен план като’*

смее жив да излезе 
Триполи — „предупрежда
ваше" бившият 
ски министър на 
та Шарон. — Защото ако 
преживее, за година—две 

възобнови

отПОЛИтИ •
израел-
отбрана

ф САНА: Водачът на 
ООП Ясер Арафат с 
1000 свои бойци при 
стигна в Северен Йе
мен.

ще палестинс 
ката организация". За ща
стие, мрачните 
ния на Израел не се 
ществиха и вероятно 
кога нялга да се осьщест 
вят, но Шарон е прав, кога 
то твърди, че ООП ще кон 
салидира редиците си, ще 
бъде още по-силна. След 
изтеглянето на 
Арафат започна

намере- 
ос'ь

ни

ф ДАКАР: Африка 
нокият социалистиче 
ски интернационал 
призва необвързани
те да укрепят духа 
на необвързването и 
да пазят независимо 
стта си ог блоков 
натиск.

Триполи
да влече

силни ходове. Най-напред 
се срещна с египетския 
президент Хоони Мубарак. 
Египет е 
арабската

Ясер Арафат
СЪОТНОШЕНИЕ НА СИЛИТЕ В КОРАБОГ1ЛА 
ВАНЕТО света в 1983 година, непре 

ходна вина на всички, ко 
ито раздухват кризата в 
Близкия Изток.

Последното (засега) дей
ствие на палестинската 
трагедия, изпълнено в об 
кържения Триполи, не свър 
ши така, както го бяха 
замислили враговете на 
този народ. Още веднъж се 
потвъШиу че народ, бо
рещ се за свободата си, 

може да бъде победен. 
Организацията за оовобо- 
ждение на Палестина на 
чело с Ясер Арафат 
да извоюва 
победа и да не 
военно поражение- Бойци
те на ,,Фатак"

изключен 01 
общност пора

ди споразуменията от 
Кемл Дейвид,Превъзходство на Гърция • ДЕЛХИ: 

привететвува идеята 
на предсеиателству- 
ващия Общото съб 
рание на ООН Хор 
хе Илуена за овик 
ва«е на тройна оре 
ща Юрий Андропов 
— Инйира Гайда — 
Роналд Рейгь|н. Цел
та на срещата е 
оживяване на детан 
та и .разоръжаването.

Индия но повече 
арабски страни изтъкват, 
че ще поздравят върщане 
то на Кайро в семейство 
то на арапите, 
крачка
имеино Арафат. Той зая
ви, че възнамерява да 
сформира правителство 
чужбина, което

По големината на търговския флот Па
нама е втора. Съветският с7чоз трет, а Съеди
нените американски щати дори единадесети на 
света

Първата
обаче направи

Според данни за 1982 година, по световни
те морета шгуват най-миого гръмки търговски 
кораби. По големината на търговската флота 
на второто мяст° е Панама, а на тРето — 
Съветският съюз. В групата на десет страни с 
най-силни търговски флоти са още Либерия, 
Япония, Великобритания, Китай, Италия, Нор
вегия и Сингапур, Съединените 
щати са „паднали” от осмо 
място. Сега Съветският съюз има четири пъти 
повече кораби от САЩ. Миналата година (за 
1983 година все още няма официални данни) 
търговската флота на СССР е наброявала 2450. 
а на САЩ само 570 кораби. През 1960 
обаче съотношението е било 1000 : 870 
на САЩ.

в
да ръково

ди палестинската 
Арафат Реши 
ва., не и

борба, 
да използу- 

да злоупотреби, 
признатото право на 
стипците, че представля
ват основен фактор

не

палеуспя 
политическа

американски 
на единадесето Ф САН САЛВАДОР: 

С а ле ад проката църк
ва обвинява сегашния 
Режим за терор и 
злодеяния над граж
данското 
в страната.

в ра
зрешаването на близкоиз
точната криза.

претърпи

|И останали 
те групи в състава на ООП 
се изтеглиха от Триполи, 
но това изтегляне не 
прекъееане на справедон 1 - 
вата им борба.

Сега, когато

На арабската 
немшговни промени. Ясер 
Арафат н ООП безспорно 
ще изиграят важна роля 
в тези промени.

сцена санаселениегодина 
в полза е и

V.
претърпя К. Г.
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НАСОКИ НА РАЗВИТИЕТО
НА ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН В 1984 ГОДИ ИНА

Остра схватка ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА С<Ц’Ю ОТЛИЧИ 
ЦОНЕ ТОДОРОВ И СИМЕОН ЗАХАРИЕВс икономическата 

изостаналост Ордени за плодовита 
дейностДО™“У2В9АН^зНОСЛНАЧС?окй°^ЩЕСТВЕН ПРО™ -3 7; НАРОДЕН 

ВИРАНИ, РАЗШИРЕНИ И НОВОПОСТРО^^ 16 7 НА СТО • В РЕНО 
ВА ДА СЕ ОТКРИЯТ 3500 НОВИ РАКПтн?л ^^СТ0ПАНСКИ ОБЕКТИ ТРЯС 
КУМЕНТИТЕ ЗАЕМАТ НАЧИНЛНи?т?^»Л^СТА '• ВИДНО МЯСТО В ДО
крайграничния и юостЖиЦ общин°иЕНО РАЗВИТИЕ НА ■Във всички 13 общини 

на Южноморавски 
населени общо

Стопанските Накрая да добавим 
дните данни: за съвмест

на тру 
хора от дохода 

ще се отделят 6,5 мили ар 
.да динара, за общото и 
друго потребление — 7,7 
милиарда динара. За лич
ни доходи на работещите 
са запланувани 18,5 мили-

капитал о в 
ложения трябва да възлез 
нат на 10,5 милиарда 
нара (2,1 милиарда^ 
лко отколкото в 1983 г.). 
Намаляват се

и слРегион, 
с над 500 

жители, тема яа деня 
са документите за общес 
твеночинономическо разви 
тие - на тази част от СР 
Сърбия в 1984

000 ди- еото потребление 
довитепо-ма

и нестопан
година. То 

зи интерес е разбираем, за 
щот0 а общините и решо 
яа като цяло се разгърна 
широка акция на общест 
вено-политичеоките и сто
панските субекти за уско
рено излизане от икономи 
чеоката изостаналост. Ра

ските инвестиции 
592,6 в 1983 на 444,5 ми 
лисна дан ара в 1984 г.

от

С. Захариев

Председателството на СФРЮ удостои Цо 
не Тодоров и Симеон Захариев от Босилеград с 
Орден на труда със златен венец за дългого
дишна усърдна и плодовита обществено-поли
тическа дейност и за извънредни резултати в 
усъвършенствуването на всенародната отбра
на и обществената самозащита.

ЦОНЕ, ТОДОРОВ е роден през 1928 годи
на в с- Назърица. Член на СЮК е станал през
1947 година. Досега е изпълнявал редица обще 
ственотюлитичеоки функции: организационен 
оекретар на Оресния комитет на СКС в Боси
леград, председател на ОК на ССТН и член на 
РК на ССТН в Сърбия, председател на ОК на 
СРВС. Понастоящем е председател на ОК на 
СКС в Босилеград.

СИМЕОН ЗАХАРИЕВ е роден през 1929 
година в с. Долна Любата. В ОюК членува от
1948 година. По време н а дългогодишната си
обществено-политическа дейност е избиран на 
повече отговорни постове: секретар на ОК на 
СКС в Босилеград, председател на Изпълнител
ния съвет на ОС, председател на общинската 
скупщина. Понастоящем е член на ОК на СКС 
и ръководител на трудовата единица за произ 
водство на чорапи, която работи в състава на 
фабриката за чорапи „Зеле Велкович” от Ле- 
оковац. ^ Яш

Ц. Тодоров

здв!И1жени са много 1И1НИЦИ 
ативи за по-съществено из 
ползуван е на немалките ре 
сурои в селското стопан
ство, минното дело, 
окото стопанство и други 
области.

гор

Развойната политика на 
Региона в 1984 година се ос 
новава на задачите от Дъл
госрочната програма по 
икономическа стабилиза
ция. Основни цели са: уве' 
личаване на физическия 
обем на производството, 
повишаване производител 
ността на труда, по-резул 
татно използуване на раз 
полагаемите мощности и 
ресурси, уплътняване на 
работното време, произ
водството на храна, уве 
личаване износа на стоки 
и услуги при продължите 
лно намаляване 
суровини.

Босилеград
арда динара. Плановиците 
изчислиха, че организаци
ите на сдружения ТРУД в 
стопанството на Южнс- 
моравски регион идната 
година ще отделят 6,8 ми 
лиарда динара (увеличе
ние с 30°/о) за разширява
не на материалната осно 
в а н а сдружен ия труд и 
още 922 милиона динара 
за резерви.

При условие да се реа 
лизира заплануваният 
нос «а стоки и услуги, 
валутен доход 11,861 мили 
арда валутни динара, 
които 7,131 милиарда дина 
догодина ще се осъществи 
ра на конвертируемия па
зар. Ще бъдат внесени сУ 
рс-вини и материали 
стойност 
динара.

из

от

на
5,727 милиарда

ВлаСтимир ВЕЛКОВИЧвноса на

Видно място в докумен 
тите заемат заплануваните 

за ускоряване
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В НИШ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В НИШКИ РЕГИОНМЕЖДУОБЩИНСКАТА

начинания 
развитието на крайгранич
ните и изостаналите 1 
щини в региона Сурду 

Босилеградска, ДЪР 
Търговищка,

МЛАДШЕ КОМУНИСТИСЕРИОЗЕН ИЗПИТ ЗАоб

ли шка, 
нотравска,

Прешевска и община Мед 
веджа. В това отношение 
ще се предприемат мерки 
за лолзуване

обучилището.ството,
Ществените организации 

и т-«- Голямо внимание 
трябва да се поовети на 
заемането, специално мла 
дите хора, което е една 
от най-важните задачи на 
Съюза на комунистите и 
всички работници от СДРУ 
жения труД- Те тРябва да 
се борят за създаване на 

възможности

Творческото включване 
и общественото ангажи-Междуобщинската конференция на Съюза на 

Нишки регион на заседанието си от
млакомунистите в

23 декември разиснва за актуалните проблеми на 
дежта и идейно-политическите задачи на Съюза на 
комунистите. Критически бяха обсъдени специфични 
те проблеми на младежта в светлината на актуални
те обществено-икономичесни трудности и досегаш
ната дейност на Съюза на номунистите и другите 
субективни сили в тяхното разрешаване.

на ооциалистичеоиата мла 
дсж и търси много по-кон
кретна активност,
(всичко на
младежи, като тяхната ра 
бота и активност 
предимно да се развиват в 
м л адежките аргапизаци и.

младежта във 
общес

ра)не на
всички процеси на 
твои о-ипкоигом ичеокото ра

отдел1но зна
на местните

а ангажиране на 
коле-ресуРои

развити промишлени
Враня, Леско- 

Крагуевац,

зюитие е от
чение
на програмните 
задачи, особено 
ствяванет0 иа Дългосроц-

ПО И1КОНО-
стабилтизация-.

за осъществяване 
цели иктиви от 

вац,
Белград и други градо-ве.

в схсъщеЗаечар

ната програмаПреди всичко, бяха раз 
движени въпроси за об
ществено- икономическото 
положение и ролята на 

условията и 
нейпо-

ГХрез 1984 година обше 
трябва 

3,7; наро 
2,9; дано-

по-гол еми 
за продуктивно заемане-мичеока 

Младежта в трудовото си, 
иденно-по

предиСТВ0НИЯТ продукт 
да се увеличи с 
дният доход 
см1 на стоки и услуги 
16,7; внос72,т с 6,5 на сто.

комунистите— творческото и 
лнтИ'чес1ко
потенциална оила и 
правили го се активизира п 
насочи, може много да до 
принесе да вървим по-бър 

осъществяването на

Съюзът на комунистите, 
също така, трябва да во 
да конкретни акции, 
то да допринасят към .ук 
репванет0 и развитието 

системата на стойнос 
ти на социалистическото 
самоуправление ореД мла- 

ООНОВНа ВЪЗЛИ

отношение, емладежта, 
възможностите за

трябва ако кои
самоуправител-то пълно 

но политическо и култур 
В региона 

15—27-годиплна въ 
117 000 души, 
шести жител-

или ре 
обекти ще се 

3500 нови ра

Разискванията за актуал 
ните проблеми за младеж

,идей1НО-хюл1Итичес1+и
и а Съюза на ко 

отделно

В новопостроени но изявяване. назо в
задачите. Затуй в подгото 

на заседанието, в ма 
терпалите, пък и в разме
кванията, по-пълно са об- 

въпроои от обра

новирани
открият над 
бо-гни места. Трудоустроя 

млади квалифи

между 
зраст има 
или всеви 
Членове на Слчоза на ко- 

21 432 ду

та и
те задачи 
мунистите беше 
засилена с петото заседа
ние на ЦК на СКС, като 
гю-голям брой общински 
(комитети иа Смоза на ко 
мунистите са утвърдили 
непосредствените задачи 

ОК и се е минало 
тяяната реализация-

вката
дите като 
тателна компонента и съ-ването на 

цирани 
нато приоритетна

кадри се третира 
задача.

.мунистите са 
ши. От общия тяк брои 

девойки,
държание на най-широко 

на младите
хванати
зованието, заемането,
щвственокинономичвекото
положение и идейно-полл- лцеотввния 
тичеоката подготовка Н&>Щ- 
миадмте хора: от семеЙ^^Рч

об ангажиране 
във всички области на об 

живот и труд
на младежи и

50 на сто са чле^о
Социалистическата
което поставя °ъ

виждатВъзможностите се около 
пове ве иа 

на младеж,
въвеждането на

развитието
във

Б. К.. къмче смени, 
селското и дребното сто

за недостатъчнага 
Съюза

напроса 
организираност на г*
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?!ЖунГЕТ0 "л“ ДЕКЕМВРИ — ДЕНЯ ил И)цл )$ БОСИЛЕГРАД .ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП НА ИЗБОРИТЕ В СК

НРШЧЕСНН И 6АМ0КРИТЙЧЕСИИ 

ПО НИШ ВЪПРОСИПостоянно
укрепва
боеготовността

*«в»
VI

«МЕ».» : ■1Л «Ч<, * • СУРДУЛИШКИТЕ КОМУНИСТИ ИЗРАЗЯ.
ват готовност ВСЕСТРАННО да се ангажи- 
РАТ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА ВСИЧКИ ПРОБЛЕ
МИ, ЯВЯВАЩИ СЕ В ТЯХНАТА СРЕДА

*1

всестранно обсадиха и ак
цията до извеждане на но 

самооолахаии
1Уйч—хУбб го

п Сурдул1ишка оощина 
I юицстоящем приключва
та ь|рдо оотатата изоорна 
амдацвост. и продължение 
на три и повече месеца в 
/о-хо първични организа
ции на сК са проведени 
но няколко събрания (от 

до ох октомври на сек
ретариатите на ^ хи на 
слч., до ао ноември пред- 
изоорни и до /о декември 
ивоорни събранияЛ на ко
ито са били обсъдени вси-

, во местно 
за период 
дина.

11| ГЩ: '
И тази година Деня на 

^пл — аа декелшрп, вой 
ници^е и командирите в 
подел ениет0 на оорислав 
навкович тържествено че 
струваха. г> честв у нането, 
както и досега, *од се гхри 
дружиха пионерите, 
дежите тРУДСаште се 
гражданите от ьооилеград 
и ^местното население при 
граничните застави, къде- 
то бяха организирани сър 
дечни срещи и тържества.

К"-' ^ и първичните ххък орга
низации от ооластта на 
стопанството доминираща 
тема бяха мерките на дъл 

киономичес-

Титова Югославия, Павко- 
вич каза: — Закърмена с 
революционни традиции и 
дълбока вяра в народа, на 
шата арлшя днес красят 
не салю военно боеви, но 
и човешки и хуманни до
стойнства. А след това 
добави: — Имайки пред
вид днешната междунаро
дна обстановка, Титовата 
концепция по всенародна 
отбрана и обществена са

на пропрама, с народни пс 
оцц танци, рецитали и 
едноактовки. хосрочната 

ка стаоилизация, развитие 
то на съвкупното произ
водство намаляване разхо- 

стопанисването,

На самият ден на нашалота та армия в казармата съ
що така сс устрои тър
жество, на което освен 
войниците и командирите 
присъствуваха и предста
вители на о бщ еств ено-по
литическите

и чии въпроси във връзка с 
Дейността на к омунистлте 
в оощината. 

прсдизоорните

дите по 
увеличението на произво
дителността на турда, раз 
иреДелението на средства
та на дохода и средствата

събра
ния във всички първични 
организации са успешно 
проведени, като при това 
основенпят им белег е ма 
сов отзив на членството,

и трудови за лични доходи, както и 
възнаграждавапето на тру
да според резултатите на 
труда. Комунистите твър
де откровено критикува
ха носителите на всички 
слабости, въпреки че в от 
делни организации бе ви
димо обобщаване и фрази 
ране, както и недостатък 
на истинска комунистичес 
ка критика.

Изборните пък събрания, 
след демократично разис
кване на предизборните, 
преминаха в обстойно ра
зглеждане на достойнст
вата на предложените кан 
дидати, техните възможно 
сти и сили да мобилизи
рат членството върху из
пълнението на належащи
те обществени задачи, пре 
ди всичко на икономичес
ката стабилизация- Успе
шното иМ приключване е 
доказателство, че тазгоди 
шната изборна дейност Е 
значителна степен е изди 
гната на качествено ново 
равнище. Накрая да ка
жем, че със създаване на 
анционни конференции в 
местни общности и тРуд° 
ви организации, далеч по- 
успешно ще се решават 
общи задачи, които в ос
новата си интересуват ня
колко местни общности 
или организации на сдру
жения труд.

Централното тържест 
во се състоя в Босилеград, 
и навечериет0 на най-го- 
лемия празник на нашите

По повод Деня на ЮНА, командирите Вла- 
стимир Ивкович и Будимир Кръстич получиха 
парична награда, а Мирко Младенович и Ми- 
лосав Новкович награден отпуск, донато коман
дирът Васа Станбйкович похвална грамота. За 
извънредно изпълняване на задачите и пазене 
на границата 19 войника получиха по-горен чин, 
16 различни похвали, 17 награден отпуск, а 
войниците: Йово Чечез, Юрей Петрович, Ми
лан Ландуп, Ибрахим Лулич, Йосип Йович, 
Хамид Коланович, Симо Плавшич, Осман Го- 
ранци и Осман Шилику бяха възнаградени със 
значка „Примерен войник".

доора подготвеност и са- 
мокритически отчет за из 
теклата дейност, йосоче* 
ни са редица слабости, ко 
ито спъват общото раззи- 
тие. и не само това: на- 
правен е задълбочен ана
лиз на причините, непозво 
ляващи дейността на СК 
пълноценно да се изяви. 
На предизборните събра
ния също така при прилаха 
нето и евидентирането на 
кандидатите за нови ръко
водства са спазени крите- 

които в но-

вцоръжени сили в голяма 
та зала на Културния дом 
се проведе тържествено 
събрание, на което доклад 
за създаването, развитие
то и военно-професионал
ното
на Югославската народна 
армия, а отделно на гра
ничните единици изнесе ко 
мандирът на граничното 

Босилеград

усьвършенствуване

поделение 
Борислав Павкович.

в

мозащита трябва да изди 
шем на най-високо равни 
ще и да осуетим всеки 
опит на какъвто и да е 
вид агресия срещу наша
та братска общност. За
това взаимното сътруд
ничество с народа винаги 
ни е в преден план.

След това войниците, 
младежите и учениците 
от средношколския цен
тър и основното училище 
в Босилеград изпълниха 
подбрана кул турно-заб ав -

е ри-ите, според 
вите ръководства влиза! 
изявени борци за социали

организации, ученици, мла 
дежи
приветственото слово на 
Павкович, от името на го
стите поздравителна реч 
и честитки за 42 рожден 
ден на нашата Армия про 
изнесе председателят на 
общинския синдикален съ
вет, Раде Константинов. 
По случай празника се 
проведоха -и спортни със-

След като изтъкна, че 
нашите въоръжени 
са създадени от широки
те народни маси по време 
на Народоосвободителна- 
та борба и революцията и 
се развиха като фактор на 
мирно социалистическо из 
граждане и укрепване на 
международното положе
ние на самоуправителна, 
необвързана и независима

и пионери. СлеД
сили

етическо самоуправление- 
— Такава дейност мо

же да се реализира, поне 
же преди отпочването на 
предизборната дейност вцв 
всички среди, в които дей 
ствуват първични органи
зации на ОК, извършихме 
твърде обстойни подготов
ки. При оценяването на до 
сегашната дейност кому
нистите бяха твърде салю

тезания по шахмат и во
лейбол.

М. я.
I! критични, стрелхяха се да 

посочат воички слабости, 
за да ш преодолеят и по-В БАБУШНИЦА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЮНА

Празник, свързан с Титовото име ускорено излезат от сега 
пшата стопанска криза. 
Този път не водихме раз
говори салю за дейността 
на първичните организа- 

.. Цим на ОК но за съвкуп- 
реооваността за усъвършен : ната дейност и работа в 
ствува-него е на високо ра 

подчерта Цвет

са постигнати забележите 
лни резултати, а замнте-

На тържественото събрание на 21 декември в 
пълната зала на Народния университет в Бабушница 
доклад, посветен на празника изнесе Богдан Цветко- 
вич, секретар на Секретариата по народна отбрана. 
Изпълнена бе и културно-забавна програма, в която 
участие взеха ученици от основното и средно учи
лище и членове на 1СХД ,_Младост”.

След като подчерта, че 
Деня на ЮНА четири го 
дини ознаменуваме без 
творца на нашите вдоръ 
жени оили — другаря Ти- 
то, *го че той с делото си 
живее всред нас, Богдан 
Цветкович говори за раз 
внтието на Армията-и зна
чението й за пеянататъш 
ното ни самоуправително' 
и необвързано общество.

Общиноюият комитет на 
СК. в общината и негово- 

Председателство са 
длъжни до края на януа
ри идущата година да на
правят всестранен анализ 
на изборите в 
организации на СК 
и да извлекат

трудовите организации и 
в средите, където живеят 
и работят комунистите — 
изтъкна Славолюб Марин- 
кювич, председател на ОК 
на СК в Сурдулица.

При това основната те- 
разиокване в сел-

тов-н-и-ще
ковач.

В навечерието на праз 
ника в Бабушница се про
веде и тържествено съ.б 
рание на Съвета по наро 
дна отбрана на ОС, на но 
ето на товечето най-зас 
лужили отдеини лица, 
организации и общности 
бяха връчени награди и при 
знания. Всред наградените 
са Камен Миладинович от 
Оурачево и Чедомир Ста- 
меннович от Бабушница- 
'На които Републиканската 
конференция на СРВС при 
съди Емблема, т.е. Грамо 
та на СРВС -на 
-вия.

на отбрана, в -която все
ки гражданин и всяка об 
ществана структура има 
свое място. Досегашните 
резултати са основа вър
ху -която може успешно 
да реализираме предстоя
щите задачи. М-обилизира 
нст-о, което на практика 
често проверяваме. показ 
<ва ч-е бързо и ефикасно 
можем да мобилизирам 
хората, теян-иката и ма 
териалите- На обучения
та и оста1налите видове 
рроиерк-и на поделенията 
на териториалната отбра 
на -и граж-данената защита

първичните 
както 

съответни
те поуки, а също така за 
секретарите и членовете 
на секретариатите - на ПО 
на СК, за членовете на 
Актива на работнициде и 
председателствата на по
стоянните анционни конфе 
ренции в -организациите 
-на сдружения труд и мес
тните общности ще се ор
ганизират семинари, кон
то трябва да допринесат 
за още по-високото им 
-идейно издигане.

ма на
оките първични организа
ции на Съюза на ком-унис 
тите, бе -развитието 
селскостопанското 
1В-0ДСТВ-0, сдружаването на 
селскостопанските 
водител-и и сътрудничест
вото със селкостопаноките 
органи-за-ции.

на
произ-

произ

Отправени 
са -доста критики по ад
рес на -недостатъ,чната съв 
нупна о-рганизираност в об 
лггстта на селското 
па1нство. Оове-н 
събранията

— Осъществявайки кон
цепцията по всенародна 
отбрана и обществена са
мозащита в нашата общи 
на създадохме, система

Югосла- сто- 
то-ва ка 

комуниститеМ. Антич
Ст. Н.
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ТЪРЖЕСТВЕНА 
ОТБРАНА В Дими^в?^адЪВЕТА ЗА народна /

босилеградска община ПРЕЗ 1984 ГОДИНА

ПРШДНО ЗНАМЕ НА НАЙ-ДОБРИТЕ Основи на развитието: 

стопанство и минното дело
селскотоДвадесет

>гври - Денет нГюГОслав 
ската 1народ1На

в иагр аждането на 'вода
гтровюд в село Моинии 
дължина от 1400 метра и 
'В село Сенокос, в дължи
ма от 1250 метра. Участву 
вали са в елйктрифика- 
Цията на Горна Лукавица, 

т учили- Граиа и Погановски 
посетиха войншц

ва:рМ!Ид ПО
Тържествен начин бе отбел 
язан и тази година. Пред
ставителите на
колективи и местни^ общ 
пости, ученици

мана- 
в изграж

тцата
стир, а също и

:: =гт *-■ г ™а икономи реката стабилизация заемат най-важно ни'до 1985 година през 
„а”° В Ре3‘^"0ЦИЯта За обществено-инономическою (Следващата година в елек 
развитие на Босилеградска -община през 1984 година. трификацията се предви-

_ ждат капиталовложения:
•ва да оъде селското сто- 6Т 263 308 000 динара (за 
панств° и минното дело. изграждане на Кизкотоко- 

ва мрежа 247 308 хиля-

т...... !
II

I

На състоялата се на 20 
декември 
сесия та общинската скуп 
щ1ина в Босилеград, деле
гатите на трите съдета ор 
съдиха и приеха Резолюци 
ята за обществено-лжоно-

т.г. съвместна
при значително развитие 
и наЛ1Ш

Ь . -
сесията на Съвета за народна отбрана в Димитровград

дането на 10 
далекопровод. Съвкупна
та стойност на работите 
възлиза на около 2 150 000 
динара, а да не говорим 
за бройните съвместни ак 
ции с младежтта.

Все пак най-тържестве
но беше на граничните за

/
останалите дейнос- дИ -динара и 

ти, преди всичко развитие 
в областта на комунално- 
битовото изграждане. За

за високо 
напрежение 16 милиона дп<N1■' с: нара). За изграждането на

мичесното развитие на Бо тази цел . са запланувани ’ телефонни линии в села- 
шлеградока община през общи капиталовложения 
1^84 година. Както се под- от 675 442 620 динара, 
чертава в този важен, раз които 
воен документ предимст- 586 792 000 динара. Най-го- 
во се дава на целесъоб- леми

се предвиждат в областта

та Ресен, Извор/ Груинци, 
°т Милевци и Долна Лиоина 

се предвиждат около 4 мистопанството1В

лиона динара, а за разши 
Ряване и- изграждане на 
местни некатегоризирани 
пътища, както и за наети 
лане с асфалт в дължина 
от около 400 метра ули
ца ,в града около 7 мили- 

на она динара.

капиталовложение
разното 
собствените ресурси, при 
пълно осъществяване цели 
те и задачите произлиза
щи от Дългосрочната про
грама
стабилизация.

Затова интензив1Н0тО ра_
звитие на селското стопа 
нство, преди всичко жи
вотновъдството, е едно ог 
основите в развитието й. 
Имайки предвид, че и през 
идущата година ще се 
стопанисва в затруднена 
обстановка, за пълно осъ 
вдествяване на запланува

ли колективи. На 21 дске 
имври група войници, заед
но с група младежи, посе 
тиха ООСТ 
градм и конфекция

използуване на
КИЛОВОДтЧИя на селското стопанство, 

около 202 483 620 динара. 
За отбелязване е, че в та 
зи област покрай вече за- 

по икономическа плануваните 49 мини фер- 
ами в частния сектор се

,,ДимитРОв- 
„Сво-

бода", а прием им устрои
и председателят на общин 
ската скупщина Петър Та : I

сев.

На тържественото заседание на Съвета 
за народна отбрана бяха връчени награди на 
най-добрите поделения от териториалната от
брана и на отделни лица. Преходно знаме на 
териториалната .отбрана получи поделението на 
Васко Алексов. Значки на народната отбрана 
на СР Сърбия за постигнати резултати в осъ
ществяването на задачите от всенародната от
брана и обществената самозащита получиха: 
ООСТ ,Димитровград" Мана Андреев от Моин- 
ци, Бо^омир Марич, командир от ЮНА и Петър 
Митов, командир от запаса.

вите цели и задачи е ну
жно по-нататъшно укреп
ване 'на обществен о-мно- 
.номичеоките отношения н 
укрепване <на материална
та база на сдружения 
труд. С други думи каза
но, през идущата година 
развитието на Босилеград 
ска община трябва напьд 
но да се съгласд/ва със 
собствените реални възмо 
жности, при което доход
ното свързване на органи
зациите ма сдружения 
труд в общината с произ- 
водствеио-мощнйте орга
низации от региона и ре
публиката е от превъзход
но значение.

Изхождайки от тези фа
кти ,а въз основа на до
сега осъществените 
войни цели,

стави и във войнишките 
колективи. Поводът за по

По повод празника 1ър- 
жествено заседание про
веде и Съветът за народ 
на отбрана. За развитие
то на ЮНА и участието 
й в изграждането на стра 
пата говори командирът 
от запаса Тодор Станчев. 
Говорейки за помощта на 
числящите се към 
на жителите от Димитров 

Стан- 
1983

От сесията на ОСвишената радост и гор
дост беше не само праз
никът, но и факта, че еди 
ницата на Младен Димит 
риевич (към която са и 
граничните поделенця) е 
провъзгласена за най-доб- 
ра от рода в страната. На 

се тържества 
войници

лпгниферма в обществения За следващата година за 
сектор с капиталовложе- планувани са средства от 
нпя от 167 520 000 динара, . около 30 милиона динара 
В областта на минното • за- понататъшно развитие 
дело Ще бъдат изразходва и> модернизиране на. „Ав- 

26 372 000 дина- тотРанспарта” в Бсюилегра 
дока община,
динара ,за подобряване па 
търговската мрежа и пр. 
В обществения пък сек-

ЮНА ши около
8 милионасъстоялите 

на най-добрите
ра.

община,градска
чев изтъкна, че през 
година те са участвували

През следващата годи
на, според приетата Резо
люция, ® Босллеградока. то<р, преди всичко за до- 
община се предвижда :гз- изграждане на вече започ- 
граждаие на нов степан- натите или заплануваните 

.оки обект фабрика за обекти. се предвиждат 
производство на изкуствен орздетва от около 88 ми
ди амант, която ще ползу-. ли01на динара, 

суровина графит,

бяха връчени награди и по
А. /Т.хвали.

раз- 
Бооилегра д- 

община през 1984 го-
НА МЛАДЕЖТА ОТ С. РАЙЧИЛОВЦИ

ска
дина ще се развива със 
следните основни показа- 
тели: общественият про- ва |кат0
ЛУкт ще се увеличи с 12 к,огого, ’ според досегашни 
ма сто, долапът' с 9 наето, изследвания, в община-
заетостта с 10 на сто. иое та 1И(Ма |0 големо количес- общинската скупщина 
мт.т на обшите инвестиции тва Носител на капитало Босилеград, обсъдиха и 
в стопаиоката дейност где вдоженне от 180 милиона приеха и бюджета на об-
останат « а''^ искането ~а' *аЗМвра
дейност ще се намалят с . производство, ое рча»с оките данъци и оо я, 
50 на сто, по отношение па да бъдат заети около които ■ те се 

Осъществените през 85 души.

Признание от граничарите
Освен Резолюцията за 

1984 година, делегатите на22 декември, Деня 'На Югослаи- 
ската народна армия, конмандирът на грани
чно^ поделение в Босшхе^ад Борислав Шв- 
нович връчи лрамота на първичната органи
зация на Съюза- на социалистическата м^Ирж 
от с Райчилоици. Признанието е присъдено 
за извънредно еътрудничес^о на ^аичщ с-

самозащита и укрепване го на 
югославските иаро? -

По повод
в

ще. а в
заплацдат 
година за

ката
турио-забавния
и обществената 
братството и единството на 
ди и народности.

Това е второто
^ар^цл101Ш^^'Ь1рвот^Ли^ше присадонР за 
депешГо представяне на Боцилоградека общи 
на в съревнованието „ОРевш иа селата .омнос 

регионалния преглед.
М. Я.

през следващата 
финансиране на самоупра 
вителните общности, как- 

пропрамите за рабо- 
1984 година на

иа
1983 ЛЖ.

ИНФРАСТРУКТУРАТА
НАД 320 МИЛИОНА
В

значително тазгодишно при- 
о,рган'и:заиия

то и 
та през 
общинските и правоевдни

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ 
ПРЕЗ 1984 ГОДИНА

'Имай«н предвид. че ВСе 
Основа на развитието на “^ ^“^^нвелентР^фи

Еосилепредона нОб™.гна]ак. о & ^ .0би1е-

в органи.
м. я.

-но за второ място и през
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СУБИОР 1984 ГОДИНАВ ДИМИТРОВГРАД СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ПРЕЗ
4 *

ВЪВ ВСИЧКИ ПОРИ НА ЖИВОТА Развитие в съответствие 

с възможноститеБСЙЩ1ТЕ ВСЕ ОЩЕ МОГАТ И ТРЯБВА ДА УЧАСТВУВАТ В ОБЩР.С 
ТВЕНО-ПОЛНТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, ЗА ЩОТО ВСЕ ОЩЕ СЕ ЧИСЛЯТ КЪМ 
РЕВОЛЮЦИЯТА БЕ ИЗТЪКНАТО НА ЗАСЕДАНИЕТО.

обемат_ 1984 година
наннталонложснията в

сРсДсх-“3 А*1 А<*-ти 
13оО ми

Изхождайки ох общи- през 
хе интереси, цели и зада на
чи, утвърдени с общест
вения план по развихме на 
Сурдулиижа община за 
1984 родина, наихо и цели 
хе и задачите на Програма година 
та но дългосрочна иконо
мическа стабилизация, ийу 
щата година ще бъде съ 
що година на интензивно 
развитие, въпреки редица 
опраничаиахци фактори.

Основните нас°ки на то 
развитие са насочени към 
интензификация на стопан 
оката дейност, особено 
на промишлеността и сел 
окото стопанство. При то 
та износът на конвергиру 
смито пазари трябва да бъ 
де с предметно, като се 
шодобри снабдяването със 
суровини, възпроизводег • 
вени материали п резерв изводство

дина ще бележи ръст от 
з,/, което е в съзвучие с 

селското

Не съществува пито 
едно тяло ил и орган в об- 
Ществежмюлидачесната ои 
щност, в което да не са 
оонците. Те са делегати 
в общинската скупщина, в 
Председателството на об 
щинекчя кедшчет, в само 
управителните и местни 
общности... навсякъде. В 
тякната работа граждани 
те имат пълно доверие. То 
ва е обща констатация на 
отчетното заседание на 
общинския отбор на Сьш 
за на бойците в Димит
ровград, цроведено на 23 
декември.

— В бойците лежи ог 
ромен политически капи
тал, сила и житейски 
опит за масова общест
вено-политическа дейност 
— изтъкна в доклада си 
председателят на ОО на

природни бедствия и да 
се търси неотложно реше 
ние не само в общината 
но и в република Сър
бай. Последствията От- го 
ва, едно ох които е и не 
достигът на здравна защи
та, най-пряко чувствуват 
жителите на този район, 
който моментално 1 е отсе 
чен от общината.

основни
СТОЙНОСТ ОТ1-пе

«йона динара, КОСТ-О ПО От 
19Ьзизтеклатаношонис на
по-нредставлява

лшнален ръст от три п'ьти
повече, строителство
ТО на производствени м°
щности предимство щасе 
гаде на започнатите ооек 

ти. на . инвестициите, кои 
ооезлечават суровинни 

производство,
зае-

В разискванията на от 
четното заседание на 
|На СУБНОР бе изтъкнато, 
че таченето та решолюци 
оките традиции да прев 
-земе постепенно Социали- 
етическият съюз. а в рам
ките на съшия младежка
та организация. Сегашна 
та практика, за това да 
са задължени само бои-

основи за 
за износ,
'I ост, премахване 
ните 
оото с 
ьестидиите, които сз в ду 
ха на дългосрочната 
1 рама по икономическа сха

00 по~гол яма.
на те/>

места в произведе 1 - 
една дума на ин-Тодор Михайлов

лроте- С тази цел те са орга
низирали и занапред ще ор 
ганизират разни 
ния, викторини, походи по 
следите па 
отряди и други 
акции.

оилизация-
Селскостопанското ПР° 

1фез

сьстеза
1У84 хопартизански

подобни

определението 
стопанство да бъде ос 
нозен фактор на стабили. 
зационната политика е об 
щината. Предвижда се
през идущата година да
се реализира комасация в 
Дхасуришко поле на площ 
ог ьиОН декара, как-го и 
отпочване на строителят 
во на поливна система. 
Дългият с^тнав период до 
принесе за намаляване на 
животновъдния фонд през 
последните две г°дини. 
Е то защо 1984 година ще 
бъде година за възобновя 
ване на броя на животни
те- А това ще се постигне 
чрез производството на 
повече фураж и по-цел е 
съобразно ползуване на
разполагаемите площи.

През 1984 година се пре 
движдат значителни подо 
брения и в останалите об 
ласти: водно и горско 

строителство, 
търговия и

Заседанието на бойци
те, на което присъствува- 
ха представители на об
ществено-политическите ор 
гамизации, общинската 

скупщина и гости от съсе 
дните общини, показа, че 
те са все още много по- 
активни отколкото позво 
ляват възможностите им. 
Те някога е баряк и пу 
шока в ръка, сега раздвиж 
ват конкретни акции в 
местните общности, в де 
легациите, и пр.

След разискванията . по 
доклада и програмата за 
работа, за нов председа
тел на 00 на Съюза на 
бойците бе избран досега 
шният председател То
дор Михайлов, а за секре
тар Никола Арбутин.

Сурдулица
ни части. Една от целите 
Ще бъДе именно сурови 
ните и материалите по пе 
стеливо да се ползуват 
чрез укрепване на качест. 
вените фактори във вопч 
ки дейности на обществе 
н о -икон омичес к ото разви 
ти е.

Бойците винаги в челните редове

СУБНОР Тодор Михай
лов. Бойците изразяват 
готовността ои максимал

ните трябва да се према 
хва, защото те почти вси 
часите са в шестото де
сетилетие на живота. Та
ченето на традиции не е 
само за бойците, а за 
младите- Затова бойците 
придават особено значе 
ни е на работата с млади-

но да допринасят в реали 
зацията на програмата по 
икономическа стабилиза- 

особено в селското

Предвижда се в про-мп- 
производство вишленото 

сок ръст, тъй като разпо 
лагаемите мощности да 
ват възможност за това 
Оценява се Също така, че

ция,
стопанство. В течение на 
изборните активности 
сдруженията, бойците по 
селата са изтъкнали Реди 
ца проблеми. В село Жел 
юша бойците търсят час 
тните трактори със зеле 
ни табелки да се мобили 
зират максимално в рабо
тите около селското сто 
панство, защото произвол 
ството на храна им е пър 
овастепенна задача. Бойци 
те от Ваюочки Одоровци 
търсят да се повикат на 
отговорност тези, които 
безотговорно се отнасят 
към общественото имуще 
ство. Става дума за Ко
оперативния дом в това се 
ло което ползуват земе- 
делсната кооперация ,,Вид 
лич",
трудова организация „Сто 
чар" и местната общност, 
а никой не го пази 
поддържа. В Трън оки Одо 
ровци бойците са изтъкна 
ли иск природното бедст 
вие в ждрелото на Ерма 
да се тълкува като Други

А. Т. стопанство 
съобщения, 
прочие. В туризма оборс 
тът тРябва да

в

КОМУНИСТИТЕ В С. ГОРНА ЛИСИНА Достигне 
сума от 138 милиона дина 
ра което ще 
ва увеличение от 3 на 
в сравнение с 1983

предотавля
сто 

годи ■Двигатели на всичкн активности
На.

В обществените
ти също дейнос 

се предвиждат 
значителни подобрения, 
като при това се създаде 
по-рационална организация 
чрез разделение на труда 

издигане по-целесъобразно ползува издигане не на помещения «бД,-, 
комунистите стадо та ване и кадри 

на е въпрос, заемаш, зна- на самау^авигеднитТ пп 
чмтелно място в програма • щности на шД- НИте 00

в г “»»*
™ —* = 3«ГВй.вие

На преведеното през миналата седмица отчет
но-изборно събрание на първичната партийна орга
низация в тази места общност бе приета акционна 
програма за работа за следващите две години и из
бран секретариат от пет души. За секретар е избран 
Иван Иванчов

сми пътища, водопроводи. 
Реконструкция на 
|ративиия дом, в когото къ 
тче да намреят младежи

ноопе- но

те-
Идейно-политичеокото ц 

маркаичесюото
Според приетата анцион

на програма за работа, ак 
тивността на тази първич 
на партийна организация, 
която ще бъде обоснована 
върху конгресните станови 
ща, партийните докумен
ти и висшите партийни 
органи ще бъде насочена 
към разрешаването на 
комунално-битовите въп
роси, укрепването на де
легатските отношения и 
(всенародната отбрана. 

Имайки предвид целите 
на обществен о-мнонюмиче 
окото развитие на селото,

номуниерите като д витах е на 
ли, съвместно с останали 
те обществено-политичес
ки организации и съвета 
на местната общност асо 
бено внимание ще обър
нат на развитието на сел 
окото стопанство.

Пред организираните За секретар ,на първична 
социалистически сиши в та организация На СК 
тази местна общност за- избран Иван Иванчов 
напред се намират въпро заместник Александър ’Ан' 
ОИ, от чието разрешава- гелов, за касиер Мил«ш 
не зависи подобряването Александров, а за 
на селския бит. Запланува 
но е изграждането на огра 
да при гробищата, махлен

програми
заселоностопаноката тст 

и Въ 
сдруже-

с потребностите 
зможностите на 

е пия труд.
^Ръстът на средствата за 

общите обществени 
бности през 1984 
могат да бъдах най-много 
с 11,7
1Ние на 1983

иито

потре
година. членовепа секретариата Милча Бо 

ч-10В и Милча Арсов. на сто по отноше- 
година.В. Б.

Ст. Н.
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етво.е
ОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯТ НА СОСТ „ТИГЪР”ФОСФАТИ ОТ 

ДОМАШНИ РУДНИЦИ
ЕвроТа №сИзГСССР» ТТЩЗ На Ф°СфатНИ РУДИ - 
р Гг... ' Се намират в Южна Сърби» М

ВЪ^,0*ности за. производство на фосфати" 
страната • Успех на родната наука • Голямо 
вестиционно начинание

Тези дни в органи 
зацията на ЮГОТЕХ 
НА — БОРСКИ БА
СЕЙН, БЕЛГРАД, е 
изготвен
който ще послужи 
иато основа за опре
деляне условията и 
термините за откри
ване на пъргшя руд
ник на фосфати 
нашата страна.

СПЛОТЕНИ
ПРОТНВ
ТРУДНОСТИТЕ

материал,

в

ин- в

Фосфорът, най-важно 
1НИЛ10 хранително 
тието на

и незаме- домашни фосфати с крайна цел — 
заместване на вносните фосфати с 
домашни", които еа 1пр©дизв1И'кали за
интересованите 'институции и бъде
щи ползващи домашни фосфати да 
го формулират 1^81 година. Този 
следователски проект са реализира
ли на твърде високо научно и техни
ческо ниво: Институтът за техноло
гия на ядрените и другите минерал
ни суровини в Белград, който е ут
върдил съответен подход за концен
трация, с който без трудности и при 
това .с голяма ползваемост на фос
фатните руди в Лисина се получа-, 
ва концентрат със задоволяващо ка
чество; след това Индустрията за 
химически произведения в Прахово, 

птлДтли>,11'И1ЦетС> На фосфатни руди кщцето са направени обстойни лабо-
ЛИСИНА, в околността сна Босиле- р а торни изследвания на употребяе-

са открили геолозите на ГЕО— . мост на концентрата; и накрая Хим. 
ЗАВОД, Белград, още през 1959 го- промишленост ,,Зорка" от Шабац, 
дина. Задълбочени изследвания на където полуиромишлените лаборато- 
това находище е завършено през 
1976 година, когато са установени ре
зерви на руда (от 82,4 милиона то
на, със съдържание на полезна суб- 
станца-— РгО$ — средно 9,3%.

Експлоатационните резерви на 
рудата, върху които се обосновава 
програмата, изработела от ИНСТИ
ТУТА ЗА БАКЪР РТБ — БОР, за

вещество в разви- 
растенията, изключително 

важна съставка в минералните торо 
ве, се обезпечава с преработка на 
фосфатни руди. Най • На 58 работнички, работници и пенсионери 

бяха връчени златни емблеми на организацията ф 
Тържествено връчени ключове от 12 апартамента

-големи оветов-
САЩП^сГиТХРоНно, нФа°СфаТИ “
пада повече от 70 на сто от общо
то световно производство.

Югославия 'своите потребности 
задоволява със сурови фосфати чрез 
внос, а доставчици са СССР, афри
канските страни и страните от Бли
зкия изток.

изми
които се

Двадесети декември — чително бяха смекчени не- 
денят на СОСТ „Тигър'’ от благоприятните влияния на 
Пирот беше отбелязан по външните

Това безспорно може да 
се отчете като успех на 
този колектив, който зае- 
дта челно място в стопан
ската дейност на Дими
тровградска община.

„ Осъщ ествяван ето 
приетата при общо съгла
сие стабилизационна прог- 

работнически рама и занапред ще бъде 
първостепенна задача на 
цялата организация" — се

обстоятелства.
тържествен начин и в ос
новната организация на 
сдружения труд „Дими
тровград", която столанчс-ФОСФАТНИ РУДИ В ЮГОСЛАВИЯ ва в рамките на трудовата 
организация 
гума и обувки”. В 
на празника

„Техническа
деня 

се проведе на

тържествено заседание на 
централния 
•с^зет, на което беше из
несен Д01клад - за извънреДрни резултати на приложение на ко

нцентратите от Лисина са проверени.
Реализацията «а този изследо

вателски проект е изключително до
бър пример за успешно сътрудничел 
тво и приложение на родната наука 
и практика, а резултатите на изслед 
ванията окончателно са потвърдили 
възможността за производство на до> 
машен концентрат на фосфат, годен 
за производство на фосфорна кисе
лина и фосфорни т°р°ве в домашн-и-

Я
г ■■откриване на рудника и производст

вото на концентриран фосфат, въз
лизат 77,1 милиона тона. Предвиж
да се производството на 900 хиляди те фабрики, 
тона концентрирани фосфати годиш- 
но с мин. 32%, което е достатъчно 
за задоволяване потребностите на 
химическата промишленост 
Сърбия- Освен рудните залежи в Ли- 

околността на Босилеград са 
за задълбочени

.ч •>';

::
1 Я :ГОЛЯМО ИНВЕСТИЛИСИНА 

ЦИОННО НАЧИНАНИЕ 1"? чв СР 4фосфорни 
имат

Производителите на 
торове в СР Сърбия, които 
най-го леми мъки и неволи за обезпе
чаване на фосфати от

компетентните и заинтересова

сина, в
открити и отделени 
изследвания още две други находи
ща на фосфатна «руда — Любатска 
река, където могат 'Да се , очакват ре- 

160 милиона тона и

Момент от тържеството
вноса, след

пия развоен път на „Ти- посочва в доклада на пре 
гъР” и за тазгодишните по дседателя на Деловия

проблеми в бор на СОСТ „Тигър” СЛО 
БОДАН ДАНКОВИЧ. „В 
идната година следва да 
бъдем още по-сплотели1, за 
да пребродим този. за

това
ни регионални и решуближанши 
ституции, ще имат възможност Да 
се изкажат за възможностите и ус
ловията на реализация на проекта 
ЛИСИНА. Приемането на съответни 

няма да бъде нито леко,

мн- от-
СТН1Ж0НИЯ И
дейността на този гигант 
на гумарската промишле
ност V нас. На 58 работ
нички, работници и пенси 
онери бяха 'Връчени злат
ни емблеми <на организа
цията- Тържеството беше 
увеличено с връчване на 
ключове от 12 апартамен-

зерви от около 
Паралово — Бранковци с Резерви от 

100 милиона тона. С доказва- 
рудните резерви в тези нахо- 

рудник, нашата
около 
не на 
дища и откриване на решения

страната и нашата органи 
тежък период. Еди 

нствено така ще реализи
раме набелязаните задачи 
и само по този начин ще 
спечелим правото да тър
сим помощ при надделя- 
ването на съществуващите 
трудности”.

зация.
обоснована експлоатация на руда 

139 милиона тона
ПО-ГОЛЯМО ОТ прОИЗВОДСТВО-

ПрОИЗВОДСТВОТО на икономически 
фосфати (с 30—32»/. Р.О ) в света 
през 1980 година и е било с около 50 на сто

Т° ^ В^осъГна фосфати в Югославия за
896 хиляди тона, 1980 — 1388,

възлиза на около
та.

няколкогодишноСлед
стопанисване,успешно 

ООСТ „Димитровград” по
срещна патронния ои пра
зник с невесела равноомет 
ка. Поради редица обекти 
внм трудности, 
ти за гумарската промиш- 

в страната и за 
като цяло, димн- 

гумарска

1979следният:
1982 — 1265 хиляди тона. А. Т.

.нито просто. Залюто, от една страна, 
са .необходими крупни ин'веетиц'иоп- 
ш влагания, които в сегашния мо- 

обезпечават, а °т 
е «налице иемалки- 

обезпечаване на ва
на фосфати,

характер-овяюс.
“ 2 — «»«•-

дите в-ш Финландия е единствено
то (без СССР) находище, където

■обоснована

леност 
„Тигър” 
троограиската 
организация отчита загу
би, 'които в периода януа
ри — септември достигна 
ха 11,3 милиона 
Тук е необходимо да се 

че с изключител- 
големи трудови усилия 

'всички работещи в 
ООСТ „Димитровград”

мен-г тРУйно се 
друга, постоянно 
ят проблем за 
лунни средства за инос

няма фосфатни торове,
без тях няма увеличение 
люто селскостопанско 
а нито домашни суровини 
водство 'на детергенти.

е
викономически без коитовъзможна 

експлоатация.
ДИНара.на сегаш-

производство, 
за произ-УСПЕХ НА РОДНАТА НАУКА изтъкне,

НО

Тези дни успешно м. Лазович ата зна
изследователския проект

СТРАНИЦА 7
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ттШШтШшжми*ш ш ШИЙ
.СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ОСТАВИЛИ ФАБРИЧНИТЕ ШИ • ••
Оовен това ливадите са
ПОЧТИ „ПОДИВЯЛИ" и 1ря0-
ва пм много и много рабо 
та дока-го се припито и ят, 
но от работа не се боим...

— Ако получим по-ско
ро поп кредит от „Сто- 
чарУ ав вярвам, чс когато 
друг лът дойдете 
има много какво де напи 
шате — споделя Владко. 
Сега опее не сме за във 
вестник...

Владко има право. Мо 
же и още да но еа за „в-дв 
вестник", но решението 
им да се върнат к-вм май- 

земя в Бански

обор е неподходящо ...
— Да, за тази зима го 

поокърппх 
че от новата година, ако 
ми одобрят кредит — ще 
правя нави обори, така на- 
к-го е според разисквания
та, дето ее казва — доба 
вя Владко.

Личи, че Владко и .Гюр 
га на бърза ръка са 
захванали с минифермерст 
во. Не само обори, но им 
недостигат и помещения зв 
живот, а за съхраняване 
на .млякото.

... I.......................................................................................... 1

отхранила
заслужава

дол, която е 
толнова чеда, 
внимание. Всяко начало е 
трудно. Вярваме, четеше 
успеят Да се справят

ШшШ !;'4 княкак, но ве- г
с

трудностите- 
Понеже когато посетих- 

Тодороки,ме семейство 
беше хубав слънчев ден, 
овчарчето Томислав бе 
ше изкарало овцете иа па 
ша. НамсР^хме го изпод 
махалата в ливадите. До — Ами... не е лошо. С 
«като овцете хрускат изсу Владко се разбираме до- 
шоната омекнала от снега бре, на месеца ми дева 

Томислав. по 4000 динара, храна... Ня 
колко овце вече се обаг- 
ниха, има се много работа 
— казва Томислав.

ще

сеВ. Тодоров
когато се разчу, че Вла 

дко и х »ор1 а лодирови иг 
се^о папски дол са наау 
енгьш производствените
Хо.п1 На —Димитров
1рад и са се върнали на 
сел^, очаквах че приказка 
та им за „връщането на 
село и кьм селското сго- 
дюпство ще оъде много 
ио-^ссела. ооаче не изле- 
ое съх»«е-ч така.

плсАДКО ЮДОрОВ С ^0 II 
хбдорова е годи 

ни са амоициозна съпруже 
ека двойка, произхождат 
от някога известното се 
мсиство на .Михаилови в 
махала нлюцинди в Банс
ки дол, което прославиха 
орагята ллекса и 1‘ерас- 
ко, сега вече стари хора, 
които трудно могат да 
се справят с тежката зе 
мед елека работа. Много
людната им челяд се е на 
станила на работа навред 
по страната и големият 
им имот на село почти на 
половина не се обработва.

— Това беше една от 
основните „причини'1 заде 
то решихме да оставим ра 
ботата въ,в фабрика, как 
т° тук се казва. Защо и 
ние да не можем да отгле 
ждаме стотина овце и ня
колко говеда, ако нашите 
стари са могли. А днес 
има и технически съоръ
жения, машини и уреди, 
които много облекчават 
положението на селскос
топанския производител. 
Освободихме две работни 
места, като още веднага 
се договорихме на едно от 
тях да се „замести" 
леля ни, която почти са- 
ма на село, отдавна тър
си начин да отиде на град
— казва Владко.

И така през април тази 
година, Владко и Гюрга 
се озовали в кооперация 
„Сточар". Подали искова 
молба за кредит за създа 

’ ване на стадо.
— Работата около полу

чаването на кредита не 
вървеше съвсем лесно и 
както ние очаквахме, но 
все пак — получихме 350 
хиляди динара 
хме да създаваме наша
та миниферма. Купихме 
към 40 овце, някои други 
съоръжения и започнахме
— казва Владко.

— Беше тРудно — каз
ва съпругата му Гюрга. — 
Тук на село е трудно паве 
днаж всичко да се попра 
ви и доведе в ред. Оказа 
се, че нямаме подходящ 
обор, В стария и дотраял

Г. Тодорова

трева, питаме 
доволен ли с °т своята 
професия:— Тук внесохме наши 

те мебели От града, в та
зи стая. Виждате 
сме притеснени - 
Гюрга. Имаме и телеви 
зор, но нямаме програма, 
защото още не е построе 
но релето на Басара, а и 
кой знае кога ще бъде по 
строено 
оплаква Гюрга.

—Трудно ми беше и да 
намеря млад човек, кой 
то да гледа стадото — - ка 
зва Владко. Млади хора на 
село почти няма и взех 
едно момче от Поганово...

ката

Това ни напомни за ду
мите на Гюрга:

— Тук се работи непре- 
работно

колко
казва

къснато... няма 
време. Но от това не се 
боим, само другите рабо
ти ако успеем по-скоро 
да уредим...

А две от тези други ра 
боти са: по-скоро да полу 
чат нов кредит за да могат 
да завъртят съвременно

започна да се

«Г:<*4 '■у-ущ
стадо и да се настани на 
работа леля им.

М. АндоновТ. Спасов сред Стадото

СРЕЩИ още тогава заобичах овчар 
ството. Когато разделихме 
с братята си, получих 13 
овце, а вече през 1У00 го
дина вече имах стадо 
60 овце — споделя Нико-

агне, знае коя е болна.
Питаме го как би се 

почувствувал ако напри
мер днес синът му завър
ти и продаде стадото?

— Направо бих умрял 
— казва Нинола.

— Защо не отглеждате 
крави, но овце?

— Защото овцете са по- 
лесни за гледане, а и по
доходни са. А и защото 
.много ги обичам.

ОВЦЕТЕ НОСЯТ ПЕЧАЛБА •..
0г

КОГАТО пристигнахме 
в село Брайковци, беше

Рено агне, което държеше 
на коленете си. Остана 
спокоен и когато, без да 
се здрависваме, най-на- 
преД взех фотоапарата, да 
го снимам.

ла.
Днес Никола Димитров 

е единственият овчар във 
Висока, който има над 
100 овце.

Дясна ръка в работата 
му е синът му Илко, или 
Чедо, както го наричат.

■ Колко много Никола Ди 
.читров обича овцете е 
достатъчно ако кажем, че 
всяка нощ, независимо да 
ли времето е хубаво или 
лошо, обезателно по 
колко пъти става за да 
обиколи стадото си. Дори 
и тогава, кога-го Чеда го 
Отменява. Не че няма до
верие в него, но ето така, 
от любов ...

Познава всяка овца и

към пладне и снегът за
почна тихо-тихо да вали. 
Селската идилия нарушава 
ше само звукът на джип- 
ката, с който дойдохме и 
която продължи за Иза- 
товци.

— Какво да му правя, 
обагни се преди време и 
сега го храня о бебировка 
— започна Никола. Баба
та искаше да го убие, но 
не й позволих, защото ако 
го отгледам, значи опече- 
лил съм едно милионче”.

Бай Нинола, 73-годишен 
червендалест човен, едва 
ли някой би му дал тол
кова години, 
ни разказва своята 

рия.

Никола Димитров за ед
на година осъществява до
ход от 600 000 динара. Си
нът му Чеда е 
трактор с косачка, брана 
и ремарке. Имат намере
ние в скоро време да ку
пят и механическо греб- 
ло, за да събират по-лесно 
сеното. Никола и Чеда са- 

си ооезпечават доста
тъчно храна за овцете, до
ри имат и за продан.

На портата ни посрещна 
ха две големи овчарски 
кучета, подобаващи на 
шарпланинските. Вцпре-

набавил

""Щ/.

' «, ня-
*.

започна да 
исто-

I
МИ

— Като десетгодишно 
момче станах „момък" и (А. Г.)
БОСИЛЕГРАД

Петгодишно санооблнгане на канализацияш Боаилеградчаии наскоро 
трябва да ои кажат 
та във

всеки гражданин над 18- 
годишна възраст подлежи 

самооблагане. Труде
щите се и пенсионерите 
ще трябва да внасят 1°/« 
за самооблагане, докато 
селскостопанските 
зводители ще 
хванати с 1%> върху 
да им, занаятчиите ще бъ, 

облагани

щ тетите и динамиката на 
изграждане на канализаци 
ята Ще се грижи Скупщи 
ната

дума
връзка с въвежда 

нето на петгодишно 
но самооблагане за изгра 
ждане на

на
мест на местната 

пост в Босилеград.
Местната 

Босилеград 
'Ла с една сериозна 
говорна задача.

Общ-IИ
нанализаддия в общност в 

се е натовари 
и от- 

Акцията 
населе

във връзка със за 
веждането на петгодишно 

и местно самооблагане тРяб 
да приключи до 15 яну 

ари 1984 година, и ано Ре 
шението бъде положител 
-но, реализирането й тряб 
в а да започне през пролет 

на та на 1984 година.

: • - ' града.
Създадена е и работна 

група начело с Божа Сто
янов, която да подготви 

бходимата документа, 
ция въд връзка с въвеж

ШШШ прои-
бъдат об-ШРзапочна Н. Димитров дохо

ки че се преструвахме ку 
ражлии, все пак се блъс
кахме около Илко, муста
кат тридесет и осем го
дишен мъжага, при чийто 
баща отивахме.

Ненадейните гости него 
изненадтха и обезпокоиха.
Никола Димитров продъл- облагане, 
жи да храни малкото ша- Според

по изясняване на 
нието

нео дат в зависимост 
от дохода им. Трудовите 
и други организации 
обществени

Местната обдането М|у. 
щ1Ност в Босилеград
Решение: гражданите с 
подпис да се изяонят да 
Ди са ЗА шии ПРОТИВ въве 
ждането на местно само-

взе ИНСтИтуЦ|ИИ
ще бъдат обхванати с от
делен

договор. Цените на 
риала и механизацията ще 
се взимат в началото 
всяна година, а за приори

ва

самоуправителеи
мате-

предл ожението,
С. Евтимов
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ЛОМУТптртОр^ан на Съюза на югославските комунисти и " " / ■ ■■ ■■ тЛл ~ Ь

^ т Съ'°3а на ком>',,истите * Сърби*

Предпоставки на завоя
| С лед. според общата 
; съгласуване в така наречения ^ъТкръ“ нахъ^асието^ “1Г,™”™3 постигането имаме повече условия за по-дълъг срок, от 

скитГотн^нГггокр^Г^ките Лпщини"'™ ализир^ 01 малко ^ещо^е Ре- »яГОпи™!*минадите“^Тиз^лб?вт

ласа.»»яй*&~:™~гг=;™:г^гзк?,'вгм;ги Същност биха ш*п фур р вка ности, а утвърждаването на 'икономическата
на всичиг -1Н ГТТР1И желанията политика, която би „допирала" тяхното раз-
дъляаси^^азиокващУ11^411431^1 <^>^^°прон Г^шГ^ ^“ ^3™ ~ 06 ПР°~

“^г, -зя^гжТ*^ 3 »»йг.г.пгж.гж?»:
1 годинГаРаб0ТаТа *% «РИ^до^.^ ^повече храна‘ ^ ван^Г^^овда^вни^ еден^Гна”щГна
•• т , това ще оъде ггьрви пъ.т Стопан- ^ ав°ят, за който става дума, се отразя- СЮК на Единадесетото пленарно заседание,

ството" предварително за знае «правилата на ва, преди всичко, в готовността на всич- Изглежда яоно, че желанието на воички е» 
играта , което в последните години липова- ни делегации, че ако затрябва да се кори- икономическата политика да бъде в унисон 
ше в практиката. Все едно е какво е баба- тира собственото становище и желанието на о Дългосрочната програма по икономическа 
вило един такъв завой — дали съзнанието всички да се стигне до решение, което в стабилизация. Далече би било от доброгода 
за потреоата от по-бързо съгласуване за да сравнение с миналите години е много важ- се повтаря старата практика, а това е на- 
се избегне някой друг, за нашата система но. Обаче, готовността м желанието, макар пример, под натисък постоянно да се мени 
неприемлив метод, или т°ва е духът и ця- потребни, далече не са достатъчни, а по- « ече договореното. Впрочем, всички републи- 
лостта на Програмата по стабилизацията, право това се изтъква като
която означава единствено възможният път качество в досегашния ход ,на съгласувано която би трябвало да важат закономернос- 
на изход от кризата — следователно завоят (например, в изявленията на председателству-

ващите на делегациите в Скупщината 
СФРЮ, или в оценките на активностга

кони, мероприятия и предписания условията 
на стопанисването насмално ежедневно са

изключително ки са части на една цялост, в рамките на

на -'лте на единния пазар. Програмата по ста- 
на билизация подразбира и стабилен режим на 

да тези делегации в течение на съгласуването), условията, в които действува стопанството.
Тъкмо тези условия се определят чрез съ-

е очевиден.

Може би твърде е рано вече сега 
се извличат заключения, с оглед на обстоя
телството, че е възможен и починакъв изход 
От очаквания (работата например, да не се вен готовността и желанието успешно и бър- 

би трябвало). Из- зо до се договаряме, необходимо е да

За да бихме излезнали от кризата, ос- гласуване на становищата на делегациите на 
републиките и покрайнините в Скупщината 
на Югославия- Резултат на това съгласуване 
-игурно зависи от Становищата на делегаци
ите, а мерилото на успешността не е само 
в това бързо да се договаряме, но и в това, 
че в изграждането на икономическата поли
тика да се зачитат изискванията на стаби
лизационната програма.

завърши докрай и както 
глежда, все пък, че някои твърдения биха изпълнят най-малко още две условия — уио-

НапримеР, ритостта, договореното да се осъществявамогли вече сега да се кажат-
опитът от предишните години свидетелству- и изтрайността, приетите идеи да се Реали-

по ключовите зират докрай. Стопаноките дейци често из- 
и мо- тъкват, че от лошата идея по-лоша е онази,

ва за това, че до съгласие 
въпроси не се стига лесно. Ако това 
же да бъде разбираемо, не е приемливо, че която, уж поради необходимото усъаърщен 
трудно постигнатото съгласие да остане мръ- ствуване, постоянно се променя, или както 
тво слово на хартия- Впрочем, получава се бе казано на едно заседание, по добре е да ! Слободан Игнятович

У

треби те леки апетити. Но, от Дру
га страна, тежко е да се каже — 
нищо не ти се предлага, от теб 
се само тъРои. Ние не елге пар
тия на ирационални фанатици, но 
партия на съзнателни хора, които 
са за социализъм и самоуправле
ние. Мисля, че е твърде добре Де- 
то имаме и е открито едно крити
ческо отношение вътре в Смоза

РАБОТНИЦИТЕ И СК

Готовност на критика
на комунистите. Всичко не става 

ра всекидневно се отдалечават °т в Съюза на комунистите, обаче 
дохода, .който съадвват — тогава 
не е чудно, че на младите работ- 

младите творци Съюзът 
изглежда по

казал бих, иови одежда иогато се 
застрашават самите основи на 
шата революция, а Съюзът на ко
мунистите недостатъчно влиза в 
борба с тези явления; ногаго 
затварят очи пред социалните ра
злики, които не са Резултат на 
труда;' ногато се изиграват веще
ствените усилия в провежданото 
на Дългосрочната програма по шм 
номичвока стабилизация, където 
обществото очанва много, а I ва 

бавно; когато пред очите си 
М1Ногоброй'Н1И примери на 

1воийко 1в мест
на лична

стесняват даАко хората се
в Съюза на комунистите 

него, това си- 
анализ.

Заг°вана става пред веревите очи. 
бих казал, че и по-нататък малковлизат

или ако излизат от 
гурно търси едан сериозен 
Когато хората видят, преди аси '- 
ко че влиянието на Съюза на " 
мунистите вврху общественит 
процеси е слабо или

тогава вероятно размислят 
дали да бъдат в Съюза

Пред тези дцлеми 
случаи: кога- 

има

ници и на наработим върху изграждането 
го Съюза на ному кистите като парна комунистите 'Не 

требен и привлекателен и че 
доживяват повече като допълните- тИ,я на СЪ;времепното социалисти 
лно бреме, а по-малко като помощ че0К0 общество, която ще укреп- 
в идейната и политическата оор- 
ба 'и като средство в изнамирсне-

научни, художествени и Л'РУ* т° ще
ли сама
вайки по-способна да дава

се

недостатьч- ва своя класов харантер, но коя- 
намира свои вътрешни си- 

себе си да променя, ста-
ОТГО-

но, то на 
ПИ ИСТИННИ'...това

комунистите- 
са и в много Друм

Съюзи на комунистите
акцията против

натиск «вър- 
и пяло- 
общес-

номуиистите 
за мла-Как Съюзът на 

да стане по-привлекателен
поколение? Той «не може Да нашето общество.

вари на въпросите, които поставявърви 
имаме
своеволие, преди 
;ни предели, експониране 
власт и мощ, материални злоупо
треби, ноито получават един 
обществено покритие, поне 01 01 
делии хора; иогато трудовите хо-

то в 
опорт** низъм

си-в ДОтОбъде интересен поради настанява
нето на работа извън Реда, по-ле- 
оното пробиване ® обществената 

пщлеогою решаване на 
материални проблеми и

лите които вършат 
ху Съюза на комунистите

социалистичерно
Душан Чкрсбич

на заседанието на Предссдате 
СК нагид на ЦК нато наше

'Тво, разбира се, от 
а които са 
облечени в някакви

ЛСтВОтО
Сърбия

назадничави йерархия,
своите по-често ради-ттозмциц, 

кадии и
си,



2 Комунист
СВЕТЪТ
ГЕРМАНСКАТА ^ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА но е, чс тя е тиирйе садьрш01*1'0 

1„жие, което до голяма стенен е 
чувствително и наложено е/а аьамо 
жното нападение ох страна на 
противника. От друга страна, цени 

„Пиршши" би могъл

И РАЗОРЪЖАВАНЕТО

Ракетите са тук! те, които 
/та обстрелва бяха достъпни и за 
качеството и досега на нднои дру 
ш оръжия, които НАТО, относно 
САЩ, вече са имали а свои военен

Какво значи за ГФР, за Европа, 
ски блокове, какво за инициативите 
стта Ьт избухване на ядрена война

за нейните военно-иолитиче 
за мир, а какво за възможно

арсенал.
Г лрсуиането в парламента на здравото становище на кладе/ру- 

1ФР към края на ноември ватата коалиция на християнски 
тази година за т°ва да ли да те демократи и либерали да ирлдо 

се приложи решението на НАТО жат решението на НАТО, доколи 
пакта от 1979 година и на терито, «от° междувремецнно не се пое- 
рията на ГФР да се позволи ста- тнгнат резултати в рамките ща 
ционирането на американските ра бшатералните съветско-американ 
кети „Пършинг II" и крилатите ски преговори, отразяваха, от една 
ракети е завършено с резултат, страна, грижата на човека 
които, имайки предвид чужде- своята съдба в сянката на опас- 
стракното поданничество на поела ност от ядрената война, грижа 
ниците, и очаквал: Бундестагът се която на ясен и ежедневен език

е превърната в голямо „НЕ” зо по
нататъшното въоръжаване, а

„СТУДЕН МИР"
Поради това още повече е по

отри/дателна оценката, която ои 
могла да се даде на политически 

ефекти на „Пършинг'' ракета 
,а. 1лодано от становище ла пп 
/ Я пакта тя много допринесе на 
пошнтензивното изтъкване на раз 
ликите между неговите членки 
и подтикна някои центрифугалпи 
■ 1,.„исои в техните отношения, а 
особено в отношенията между 
САП! и Западна Европа. Също та 
ка, дебатата за въвеждането на 
новото оръжие обремени и вътре 
шно/юяитическите ситуации в 
страните, които са избрани за те- 

,ория на тяхното стациониране 
Гледано от международно ота 

новите, непосредственият ефект 
е бил прекъсването на съветско- 
американските преговори за такти 
ческо ядрено оръжие в Европа. 
Предполага се, че тези преговори 
/де бъдат продължени (заговорнц- 
ците на инсталиране на „Пър- 
шинг” победоностно изтъкват — 
тъкмо поради техното присъствие, 
относно тъкмо когато всичките бъ 
дат монтирани), но не се знае кога.

Че тази обстановка обремени 
общото положение на евро/юг. 
ските отношения съвсем е извес
тно. Въпросът е, всъщност, да лл 
евентуалните придобивки (военни

,/з

изясни за прилагането на това ре
шение. Още другия Ден започнаха 
подготовките за инсталирането на друга страна 
първите Девет от общото 108 лириците, 
„Пършинга”, колко-го в следващи 
те пет години би трябвало да оъ-

от
настояването на по 

войници и дипломати 
з грижата ои за национална без
опасност да гледат от 
ъгъл, ъгъл на глобалната страте
гия и световната политика и

по-друг
дат монтирани.

Да напомним: през декември 
1979 година НАТО заключи, 
неговата безопасност е застраше 
на от инсталирането на съветски 
те ракети СС—20 и поради това е 
взел решение да пристъпи 
модернизация на силите си с въ
веждането на 108 „Пършинга” ще 
зи ракети, които имат способ
ност за около десет минути да ви срокове на съветските и амери 
стигнат до Москва, биха били ин кански преговарачи в Женева; това 
сталирани само в ГФР и 464 ьри е надежта, която подхраняваха. си 
лати ракети (на територията па пацифистите, убедени, че от 
петте страни — Великобритания, масовността черпят голяма сила 
Холандия, Белгия, Италия и ГФР). на влияния на онези политически 
Същевременно, обаче ще наето// и военни къргове, които се изяс- 
в преговорите със Съветския съюз

че въз основа на това да търсят оп 
равданид а/ аргументи за сметка 
на по-нататъшното

Колкото и да е нереална 
към решението на Бундестага същест

вуваше надежда, че въвеждането 
на нови ракети ще бъде спряно 
или .може би отложно с някои но

въоръжаване-
дп

нявали за инсталирането на нови 
да постигне съвместен договор за ракети. Аргументи, които онези 
ограничаването на ядреното оръ- вторите са изнасяли са се отнася 
жие в Европа, а доколкото тако-

Инсталиранего на 
има овоя политическа, военна и 

ли до разглеждането, на съвкуп- психологическа димензия. Тя про 
ва споразумение не се постигне, ното военно-стратешчеоко поле- излиза не толкова от факта на чевръсто становище спрямо против

:е се отпочне с -инсталирането на жение в Европа на някои анали- физическото присъствие на това ника) въобще на който и да било
новото оръжие през декември 1983 зи, които караха на заключение, оръжие на европейска почва, понс п°л°жителен начин сравнява с
година. Понеже до споразумение 
то не се стигна, НАТО изпълнява 
обещанието ои.

„Пършиш" — поради уеднаквяването на ядре 
ните способности на двата блока 
и политически показването ка

че количествените и качествени же се касае за малък брой на ра- всички тези отрицателни ефекти, 
сравнения на съветското, амери- кети в първия, сегашен етап на които произтекоха с инсталиране 
канското и въоръжаването на инсталиране, но от символичното т0 на „Пършинг”.
НАТО и Варшавския договор по- значение, което „Пършинг” получи Какво сега, когато ракетите са 
сочват на -влошаването на положе в съветско-американските и воен тук? Западногерманските опозици 
нието на членките -на НАТО пак мо-блоковите конфронтация. „Пър онни партии предвестиха ангажи 
та и неговите отбранител ни възмо- шинг” е потвърждение за започ- ране на създаване на условия за 
ЖНОСТИ -в случая на съветско на- ваието на -нов кръг на надпревара тяхното премахване. Владствуваща 
падение, относно нападението на във въоръжаването, който

определена степен беше в ход; 
геРманс- СС—20, съветски -ракети с три бо-

НАПРАЗНА НАДЕЖДА НА 
ПАЦИФИСТИТЕ

Така моментално ГФР става в 
т-нтъра на интересите и на поли 

тищи, и дипломати, и войници, а
особено на «ай-широките слоеве Варшавокия договор, 
на западноевропейското и европей
ското обществено -мнение. Макар, ките най-големи политически па

та коалиция, от друга страна, ечи 
та ги като принос за безопасно 
положение.

вече в
И във върховете на Разбира се, че прн-

еви глави и голяма прецизност обя Съствието на тези ракети не оз
начава и избухване па война —

.. - не избухва само поради
Инсталирането на „Пършинг има своя Политическа, военна и вието на някое оръжие -но пора-

върху по-нататъшното модерни- психологическа димензия- Тя произлиза не толкова от факта на фи Ди политически различия. Но хпу
зиране -и оперативната разработ- зическото присъствие на това оръжие на европейска почва, понеже д-но е да се предположи че тези
ка на тези ракети, но и върху става въпрос за малък брой ренети в първия, сегашния етап на ракети ще доведат до поопегз чя
преговарянето със Съретски-я съ- инсталиране, отколкото от символично значение, което „Пършинг” разоръжаване; въоогжяяяир™ 
юз) дойде до прехвърлянето на ча получи в съветско-американски те конфронтации кога не е било средство
сти за монтиране във Великобри- " ' " ------------------- Стигне това
тания преди приключването на °кУоия по въпроса на инсталира шествемик на та-зи сегашна фаза, та нет°ри-я на поеговост-я 
дебатата в ГФР, все пак Гарма- на американските ракети, в която оветът се намери. Обаче, зи Г» к!
ния предизвика по-голяма заинте . Тази Дебата всъщност е раздвижи иито СС 20 не е оръжие настана то на антиядоонтп "чячпоТ,
реоованост. Причина за това, до и 0Ц,НО по-широко разглеждане на ло и оперативно разпределено въд Вили Бра-нт — изглежля ,ИЯ „33а
голяма етбпен е фактът, че ГФР вътрешната обстановка в ГФР, ка военния -или политически вакуум; ,и„ желаят повече
е на-й-отдалечената територия -на кт° и общата европейска обета- и то с по-малко или с повече оп- жени въ:оръ
.НАТО спрямо границата с Вар- «овка, но до (голяма степен се пол раедание бе отговор на някои нъм от^ъол»^ 6 
щавокия договор — но съддо така 3У®а |И за разплата между парти- предишни събития върху плана на 
и ангажирането на общественото ,Ите„и в. самите партии. Да бъдеш развитието на оръжието. С други 
мнение в ГФР и антивоенното и ,,за ракетите или „против тях е думи, оправдания съществуват и 

к антиядрено движение в тази стра- ^Рейставено като мярка за намад не е трудно да ,се намерят ако
яване на напреЖ!©нието под натис- съществува политическа воля 

05 ка на. лсточноевропейската и съве такова развитие >на събитията 
тежа пропаганда.

че върху ооновата на това двойно рти-и е водена твърде оживена ди жновено се споменават като пред
решение на НАТО (двойно, защо то 
от 1979 шдина се е работело й приемех

И»1
да се по 

накто и досегашна
за те- 
в ехо

пристъпи
на някое про-

ти-вниково оръжие. При такава об 
ставоека, решението 
германския Бундестаг само е пот 

не върждение и символ -на едно лошо 
на Състояние, което владее в между 

наР°ИН1Ите отношения, повторно
, че Юега, като отговор ,на ин вЛвМеНти |На сту

сталирането на .Пършин-г” от и а‘ Изглежда само, че
„ гата страна ще се даде отгов™ „ т т вече е овикнал да живее
Сега веч-е не съществуват диле понататъшните р^медтаан^ чя С ВОМ№те тези обременения и че, 

ми, поне на непосредствени - ра раюетВДе СС-230 иад “одобни ча ИКВа На това’ че «'Ито тази сту
«етите са тук, и сега е въпрос тях_ № "одобни ча девата война” в която жцв^м

„ ка-к-во то-ва означава за ГФР, за -• ) кан-го ни студенатя т,-.иП „
“илйони х°Ра' Мас°внте Европа, за нейните вовнночюлити Вйичко това получава повишено «ея* ве 11Г' 

размери на антиракетните демоне- че0К|И блокове, какво за мировите значение ано се има предвид че из&Ухване ,На’ нов
•грации, политичеоките акции, кои- инициативи какво за възмо‘ЖНОст ракетата ,Д1ърши1Нг” от военни а лмкт.
то произтекоха от това, както и та ^ избухва1Не на ядрена война. пе-кт не е'била неободша Точ

на за-падно-

на до голяма степен допринесе с
голямо внимание в световната 
щественост да следи 
на събитията по повод този въп 
рос-

се препречи пътя. Съвсем е 
тноразвитието

ЗАПОЧНА НОВА НАДПРЕВАРА
На гласуването в Бундестага 

предшествуваше нянолясомесечна- 
та жестока ка1мпан1ия на мировото
движение, което в редовете ои е

да значи 
световен конф-

Нина Добъркович
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«а единства
иск за

Комунист 3

отражение на 
нистическа

Иглесиас за 
вътре шни

силен 
парТИя

К
декември в Контр 
Мадрид, онази 
кова време 
ференцията
НОСт 'И

генерален секретар е 
промени в Испансната кому-

е ком\ 
°т 14 до 18 

соната палата п 
«Щата в която тол 

се провеждаше Кон- 
с за “Ропейока 
сътр удничество
председателиа’

сионарид към 
конрреса да 

нст®о, а приключи 
сен на

1- ва течение е далеч 
колкото на по-силно от- 

това се разчиташе и 
Че 'конгресът всъщност 
ле'н на три почти 
пеш сектора.

започн-Г^ Ако Не се имат на 
та на ИГП взашм,ните лични .

комин,мг ''дару| 'и етикетирането, същината 
постиш!™ А Ст~венххята между двете 

мак-ър с»™ франций бе (и остава) 
концепцията

е разде- 
еднаюво застъ,-

предвпдапел на 
— Ла Па вападки, подли
тите на

в следното:
па ^зе*СоастТеи "не

сетия кон!р'есКОнГ щГгГпреГ 1981 
година, когато ад за в^решна за 
демократизация в партията 
гна за разлика
на този конгрес __
тогава 
тели’', 
етап.

.рсерариистите”3 с”3 зайтъп- н!шеС о^ързаС^ТТоам АНДаЛуЗИЯ' ИНаН ' най-чттсл^ата 
ват за по-голяма вътцешна демс 6 е % необвързаните, а в рам- на конгреса, в периода ,на под-
крация и намаляване силата на из- миране наТвада ^локГ’ ингисти' Г°”ВКата ?а навата Програма на
ПЪпГиЛМТе °РГГИ.В Па!РТИЯТа’ “ и^л^,бГ^в^: нТСедстоХ

ТилиЯ обХнени°о"ЛапооСгИ 43 ^ ВеЛИМИте' Д°Кат° КарИЛЬ0’ °бс*и —ооТот Щ>емах- 
рамата на алтернативи" на акшю 3& разлика °т по-раншните си ста- ване на термина „еврохомунизъм", 
ината програмна ИКП и за гъ НС1В1ища' ин°истира, че американ- който във валидната Програма оз-1 тчл рама ,на икп, и за съ- окият империализъм е главната начава „Демократичен път в топи
ществени въпроси да провежда опасност по мира; ал,изг!" нГиот^те ком^-
догтое1^агооРТИИНО |РазиокваНе °т" — оцета на генералните ти. Предложението беше (№-

■ Присъствуващите 797 делега- фвдео^пи^ня "по? иИЗВест,На избори ,в И^ани« 6 1982: ”кари- яено с мнозинство гласове на вой 
ТИ, до избраните 810 които пред ^ 4 партията на листите оправдават изборното по чните .жарилисуи” и от значител-
Стахвяваха 84 652 члдаа на ИЮТ в ”нално рашнище „нарилисти- ражение на ИКП с изключително на част от „херардисти". Неочан- 
страната и чужбина (почти 120 000 п? Загатват п°-голяма вътрешно- вещ0 „ демагошк,и водената кам- ва-та, за предложението са изяр
членове по-?злно откодТото пои ?РЦИ ДИСЦИПЛИНа’ цда,остно пани* на ПСОЕ, дока*. „херарди ха някои от „старата гвардия" -
легализирането на патм^-тя поет спазване на Демократическия цен отите”, .наблягат към хова, че Оимон Санчез Монтеро, Марселп- 
1977 трализъм, по-силна роля ,на гене- ИКП не е предложила на ислан- !:о Камачо, Грегори Лопес Райму

Про 1081 1 ' т л пт ралния секретар, вътреилнопартий ците никанови промени, за което е ндо — които заедно с Карильо се
1 ^ Т° °е пР°веАен Де- ните разисквания да се раздвиж- виновен погрешният анализ на то- бореха за афирмация на съдържа-
сетлят конгрес) се разделиха по- ват отгоре и остра разплата с гавашното партийно ръководство, пиегро на този термин. Същевре-

дисидентите; пред'и азоичко, генералният секре ценно, сам Херардо Иглеоиас не-
тар.

докато

приета 
да се

ловди-
от положението 

малцинство го, 
„еуровъзобнови- 

® приключителен

чки

наречено
'влиза

ни

чти симетрично на „херардисти” и 
,жари листи" вече при първото по- 
сериозно измерване на силите си. бновителите: Иглеоиас, сумирай- 
Отчетът на ЦК, когото изнесе Хе к-и резултатите от

— отношението към еуровъзо- пасредствено преди гласуване го 
Победата иа херардистичеоко- гто този амандман излезе от зала- 

разискването т0 течение и избиранет0 на Хе- та вероятно, за да не засегне с 
рардо Иглеоиас, вре.менен наслед- за отчета призва еуровъзобнови- ,рардо Иглесиас за генерален сек- гласуването ои андалузийците. 
ник на Карильо до конгреса, а телите да се върнат в ИКП, до- ретар не значи, за съжаление, и дт тр\та страна 
сега новоизбран генерален секре- като Карильо ги нарече за ликви- к,рай на кризата в ИКП. Както по на карилистите’' ’ на конгреса 
тар, ,е приет с разлика от само датори на - социалдемократите, гласуването и за отделни аман- 7:ря6ва 'едновременно да представ- 
десет гласове, покрай 2з въздър- които от ИКП разделят непреодо ЛМЕНИ ,върху текста ,се показа, г.,ва тяжн0 окончателно пораже- 
жаш делегати олея което „кари- дими идеоложки и политически т0,ва течение сега съдържа към иче в партИйната база Където те 
листите” отправиха забележка, разлики; 70 на сто места в новоизбрания г?ВДСтЕ,вляват подобр^ организи-
възразявайи съмнение ,в преброя- отношението към социалн- Це1НтРален комитет (което не е ре рана и цо-холюгенна група. Макар

- случай без прецедент стите на власт: докато „херарди- ЗЛ!Н0 отражение на оилите на Кон- це в сВоите изстъпления той за-
кри" греса, който с цифри може да се стъггваше становища за необходц 

тика но и подкрепа на онези кра предаде твкв: 60:40 на сто в п>зл- мо,стта 0т интеграция на всички 
чкм на социалистите, които съот- за иа „херарщистите" (е далече сент0ри в ИКП във връзка са 

които ветствуват на интересите на ра- 0т хомогенността и по-напред Ои реше,нията на XI конгрес, очеввд 
необичае ботничеежата класа на Испания, могло да се каже, че преДставля- но е че Иглеоиас при избирането 

„карилистите" са 33 тотална кон- оа с^аб изборен съюз за местните на ,НС|3 Централен комитет е от- 
фронтация с Фегаиле Гонсалес; конгресни потреби. Илюстративно

пораженпе-

зането
в по-новата история на
ските комунистически партии.

Предконгресните и конгресни 
истъДления на Карильо. в 
подчертаваше До тогава 
чата си привързаност

на КПСС, все пак
гласовете

европеи- стите" загатват константна

поли- 
не ус-

към
хвърлил всяка възможност за ком 

отноше- е гласуването по предложението гфомис на базата на зачитането 
„херарди!стичеокам делегация

тиката
пяха да привлекат 
Третото течение - 
те". Ръководейки се

88-годишната Ла Пасионария, 
която оше ПО време на подгодов- 
„ата на конгреса откровено заста
на !а страна на „херардистите . 
шроедветите”, парадоксално,^ гла- 

И си дадоха на линията за 
за въз-

— международните
загатва неутрал- на

на
на реалното отношение на оилите, 
ползвайки сс при това с мнозин
ството в каидидационната 
ои-я и в плен умната зала.

„просвети. иия; Иглеоиас 
от примера номи-СПАСЕТЕ ИКП

навечерието на Единадесетия конгрес на ИКП, аз, която 
нейното формиране преди шестдесет и три 

бях на всични нейни конгреси, па- 
единството въз основа нача- 

правата на работнн- 
на многобройниге

на В участвувах
години и която практически 
зейни и отбранявайки линията на

марксизма, научния социализъм и 
най-дълбоки емоции си припомням
които паднаха в дългата, постоянна и невероятно тежка

борба Партия.

в Победата на Херардо Иглеои
ас на известен начин преДставля 
за край на „преходния период” в 
ИКП, последна °т партиите на ис
панската левица, която досега по
вече се облягаше върху поянтиче 

дълго-

лата на 
ците, в
другари,
борба на нашата гейоична и пропита с

С моята Партия преживях напредване и 
поражения, не губейки никога вяра и доверие в бъдещето
социализма - ^ трудно дебахиране. Но си
гурна ^м%е ще умеем да изнамерим път към единството, ооо-

СН0ВаНЛ^Н—"й-р-- ~ “Ти!
изостанаха последователни пред прогонстава и из- 

жените^воито ' значеНие за всички комунисти,
мъчването, имат не рех в движи, всичко се мени.

Н° Та^н^бим нашата теория, нашата политика и 
Ако умеем да Р условия в ноито живеем, нато ни
нашата борба нъм к Рет^ V* късайКи връзките с

Ленин, да ^ надделея, ано се движим нъм цел-
социализма и мира, това е нашият 

човешката еманципация^ ибарури

отправила Д°

ловете
зтварянст® из партиятав™не на „суровъзобновитеямге .
КОИТО я напускаха след ***** 
конгрес като и на всички онези 

(пацифисти, феминисти ек
_ както прецизира И

на комунистите
значението и 

оцета, 
•избори

капитал, придобит вСШЯ
год1И'Шна,та нелегалона борба против. 
Франно, на овоята структура твъР 
до организираща, дисциплцкгирана 
м М11гл'итантиа партия, както и на 
институционалното денствуиане в 
следфранкнстшя период, отколко- 
то на разбирателството и слуха 
з-а исканията »на 
слоеве на : . 
иа готовността тези иснания да се 

коикретни политич^с- 
Конгресът на ишански- 

показа, че 
иска партия, отворе- 

ВС1ГЧКО. Ила!, по-точно,

падения, победи и
на

сили 
ЛОЛИСТИ
онас), които 
можали да възвърнатнационал!ната

гле-
би

ЗГ“ «ч»-™

ас за пархия, ох к Карильов преценката, че с л х 
ак,о отново бъде .начело на пар 
тията няма разбнра-гелст.Щ и 
няма «ито перспективи за . о ^
НО влияние ВЪ|Т^ Изпълнителния 
тюлитиката ® Нг '!о^гет,>С СекР^^а.

~Т:;,даменсн*та иа 
можеше да СС види, чето- -

най-широките 
испанското общество и

претворят в 
геи акции, 
те комунисти иска
промени, че меца за
сените, комто идват, ще 
какво е това мнозинство в лар- 

база и може ли това мно- 
повлече със себе ои и 

поли-

учеше
всичко

но покажатонова, което 
си избрахме:че

га, която
и единственият тийната 

зимство да 
малцинството » конкретни 
тичеекм внции.

път напът
Ла Пасионария е

преди откриването на 
мадридския дневник 

е сложено.)

ХПисмо което легендарната
в Зоран Каденич

Не ® 
платФ°Рла
Устава



** Комунист
ВМЕСТО ДНЕВНИК 
РАДОСЛАВ НРЕМОВИЧ

Ще бъда Мандаоция, Космю... пата, като че ли живота възобно- 
Кръвта задължава. ТОВА трябва пяна. Крачна, колието да се 
да се пази с братството и един- чувствувам в пространството, а 
ството... да не наруша тишината. Първото

венче-л-истче. Чета. Безимен чо 
Следващото има,име. Така, 

Милош, Марко,

но

век.
последователно:
Номаня, Петър, Ваярам, Лятиф, 
Милки, Бук... Между 
морн!и ненчелистчета. П

ОКТОМВРИЙСКА II

Миризмата на омъртта и ди
ма още не бе изчезнала над Кра
нево когато тук, в Шумарице, ,,.а кръвта и 
крагуввашми, загубваха хоризонта мя превърнати. Това е най-скъпо- 

хиляди и -1Ч^ и най-хубават0 място в окол
ността, от ноето се разширява хо

зрее.

тях мра-

Каменни 

предупреждения

\ од пръст- 
месата им са в Зе-

иа живота си седем 
тристотни невинни, ноию -в „Кър
вавата приказка” се лрелеха. ризонтъ-г и където мирът 

Настига ме пространството на ти- 
Спрете, зове миналото. Цена- шаната и тайните- Трябва да се

та на щастието в кам-цка се пред- чете времето за да се разбере —
вествява. Камък — живот от смър с дълбочината на смисъла на
тта значи. Седем хиляди триста и .шачщжето на социалистическата
тридесет и три могили. Камъкът- революция- Усамотеността разби
огър, мраеломент. От камъните ва новодошлият. Стар е и наве-
пъзн-пюваме, в камъка изчезваме... ддн, а тих, като че ли тишината

1-о е създала .сега и ГУК- Климна 
Искаха да ни покорят и уни- с глава и продължи да чете Сто-

пост, край ваме, слънцето да изпратим, с-гра щожат •. • Страхът овой хранеха мененото огнище в което за праз
ницата на историята да нроче- със смъртта ни, а ние със смърт- ник се раздухва огън. Трудно то
тем. Тук се учи братството, ово- та ой хранехме свободата. Стра- вори, старчески. „Тук италиански
содата, любовта. Очите се пишат хм- техен бе голям. Можеше са- «уршум .ме улучи. Затова ми че-

Пиша ти от границата, най- 2 ГОЛЕМИ БУКВИ. Тук се узна- мо да се предчувства, 
свещената стъпка земя, както би ва смисълът на „свободата, която 
казал ти.. Наоколо баири и без. пее” в камъка като в сърцето.
крайни гори. Отсреща прицел от Така историята става камък, кой- чните хангари, устие °т което е
чуждия пост- Пред мене .моята го учи на мъдрост поколенията и 
земя- В далечината небесният ла- предупреждава тук да не търсят 
зур земята целува — най-хубавп- своето ново изкуство, 
ят хоризонт- Край мене белият ка 
мък. Свещената наша земя грани
чи. Пред него младостта. Под не- 

свобода.
Границата — пояс на излеше- Сепна ме писъкът на 

на гора и бял камък с белег. Това жена. 
дели народите, човек от човека?! жка.
Тук .може Да се налучква свобо- Така ми се приспи. Това майка йна с дете в обятията” предупре-

бих ждава. Черно време беше. Черни

Преди няколко дни стигна ми та ,с живите майки да отболеду- 
пнемо от граничния 
Призрен.

Драги другарю,

лото е продълговато. Но, най-ве
че ме боли тази рана тази” и уда

Сливаха се пъстри реки в мра- ри два пъти по земята пред се
бе си. „Само тя тРУДно ми зара 

на ства”, добави. Не каза, нито кой е, 
е нито от къде е. Но рече: „Сине, 

времето е тайна; време и невре- 
ли ме по също време. Истината 

само у човека. Ако сгрешиш, не 
навеждай други на грях, и, рядко 
греши. И, пази човека. Човекът е 
човек. Името и вярата не го оп
ределят. Човекът сам се определя. 
Само, Земята винаги търси свое
то". Размислям: „За това наше 
време, хубаво и възвишено, кръв
та е основата. Кръвта съвместна, 
великата кръв”. Нека ми простят

свободата се отива с песен 
смъртта? Дали предчувствието 
дадено на човека по-лесно да из
държи невъзможното? Има 

— „О, гробища, гробища...!. невъзможно, земйо щумздийска? 
Сега би били бащи...”, облегнал И на твоите основи пристигат 
се на мраморната стена слушам, днес депа свобода да се напият от 

забрадена източника неин. Гледам. Каменна 
— „Не! И земята му е те- стена. „Разсеченият цвят” на сълн 
„СИН е. СИН е това мой це мирише- — „Преклонената ма-

го кръв, над него

знае, усети ... Сега внуци
имала...” — Сладка лъжа! Хлад. нали беснееха. Човече, на теб за

предупреждение камъкът тук сочи 
миналото и кървавото. Тук говори 
миналото. И нашата, югославска- светите останки 
та, да учи бъдещето.

дата, в нощите без месечина. Зе
мята и небесният звънец тук на 
ивицата на всички свободи! Всич
ко ми е ясно. И истината, че тря
бва да се учи свободата, дъбрави 
те и ехото на Сутйеска, светлини
те на Нерегва, истините на Кади- ла, но слушам болката. Наоколо:
няча, баирите на Конюх и игман- хора, жени, младеж, деца ... деца.
оките пътеки на Похода, преду- Деца в „парка на смъртта”?! И за
прежденията на ясеновац като тях е ОКТОМВРИ. Дошли в пар.
опити на унищожение, тайните

ната стена не приема слъзите, ог
лежда»! се- Край всеки мрамор на Костницата. 

Доле, разположил се градът- При-
жена, запалена свещ, цветя и ти
шина. Всяка да питам нямам -;и

щина.
В далечината угарите прек- 

риват врани. Наоблачва се. Като 
че ли в небесата се разкрачил 
някакав си сив голям човек, слън

Заминавам. Щурците ме из
пращат. За спомен нося бял ка
мък и прелестта на хоризонта. Се- 

дз га в колекцията си имам бели
ка на историята, за да я научат

на Горановия гроб, знайните и не сигурно. Инак, как другояче би я пето да прескрие. От говорителя 
знайните, които чрез песента в обичали? поръка и желание. СВЕТЬТ
светли камъни се превърнаха, вся има човешко сърце, доста са му камъни от: Кадиняча, Орем, Нере-
ка рана на страната като^ тайна Започва, ехти музина. Като че едни Шумарици. Тръгвам. В очи- тва, Ясеновац, Кралево, Крагуе-
на камените скали. Многобройни, ли вятърът преивестията проверя- те издялано римско пет. Пропива вац Ландовица Костница Па-
жтгви. Винги, пък и тази есен ,,ко- ва. Октомври не е само кралеваш- ме камъкът със светлинната тай-
гаю дъждът на кукурузите чупи ка тъга. Но, Югославия е кралева- на и съзнанието, което възпитава
златните саби”. Тя дойде от вре- шка. Днес е на сбор. Нова. Тук _ ’
мето, когато „Атаката се лревър- ништо не е пречка до човека. Го. Р0АОЛ1<*шето. става ми 
ща във вятър, птиците в куршум” вори сърцето. Болката говори. От що свободата е голяма 
Когато започнат снеговете и на Дуплек край Марибор преподава- 0т гробове и кръв съставена, 
тях кървава стъпка без пръсти”, тел-ката прегръща хладния камък, 
както пее вашият поет Лазар Ву- Сълзите са само белег на болката. КОСТНИШКА

Теши я рано престарелата Ратни 
Това писмо |на войника, с д\'- чайка, юоято брат и мъж изгуби ■ 

мм и шепот Р°ди в мене живи да в октомврийското овистене 
картини.

зя ги, а те тайната в себе си.

Потърси ми вчера дъЩеРя ми 
пет бели камъка. Казва, учи я 
оаоа й на някоя игра „титра”. То 
ва е така: хвърлиш белите камъ
чета пред себе си и т°гава по

ясно, за- 
мозайка

чкович.
Израснала трибуна в наем- ®Д'но. по дае, пък „топ” до „мал

ка врийоната вечер. Бди над прищи- ките” и „голеимите врата”. Гледам
я- Тя още ие знае, че с тези 
камъни

германските заряди. Чака ги чер- «ската костница, 
ногорка, която едвам след война
та узнала, че кръвта на сина й 
поила тази жадна земя. Мълча.
Слушам времето.

В обръча -на оивия бетон 
че листчета — мраморни, бели де 
го с хармоничен 
светлина.

не -може да си играе ти- 
тра. Така писмото -на войника в 

лъчат мене, — -който съм роден в Йе-

вен-ОКТОМВРИЙСКА I
герд-анКралево, шест хиляди бели 

мрамори твоята епопея и страда- ри-не, учил в Титова Митровица, 
На т°зи ба-ир тази сутрин ехм следвал в При-щина, живял в Кра- 

по-бл-изко до слънцето. Наоколо, лево, сега живея и работя в Ко- 
като че ли ,от хълма се е изсипал 
един град, който се буди. Град 

Славения. — герой! Над него бди Костни-

Почва „Ребро, на земята моя’.ние пазят; призива предупрежда
вайки с мраморната ниска като Поне да е единно... И, почва. Та- 
предупреждението „Челе ”
Четиринадесетият е октомврийски то е Черна гора, миналата ^ 
ден. И отново сме тук, на болка и Херцеговина, преди г

кула . зи година домакин на тържество
осна ескво поле, където разхождам 

дата — дредизвиска картините на 
югославската отбрана.

Де-

Комунист Г л ггт а? а
(САП Косово), Петър Караянов (СР Македо- * л± Белград, булевард „Ленин”, в. те
ния), Янез Корошец (СР Словенна), Мирно I 627-793.
Михалевич (СР Хърватско), Матка Новоссл • Издава Издателска
(СР Черна, гора), Калкан Петковнч -------
Войводина) и Алберт Дупш (редактор 
данието за ЮНА).

• Председател на Издателски свет на „Кону- 
нист”, изданието за СР Сърбна д-р Богдан "
Трифунович, заместник-председател Драгнша I 
Павловия.

• С указ на Президента на Републиката от 23 
декември 1964 година „Комунист’* е отличен 
с Орден братство и единство със златен 
венец.

• Директор и главен и отговорен редактор на 
всички издания на „Комунист” Велко Мила- 
дииович.

ф Урежда единна редакционна колегия: дирек
тор и главен и отговорен редактор Велко 
Миладиновци, оаместник и главен и отгово-

трудова организация „Ко-(САП мунист”.
на мз-

# Печата се в четвъртък на сърбохърватски, 
относно хърватско-сръбски (кирнлнца ■ ла- 
тивацк), словенски, македонски и албански 

™‘*и' а в съкратени издаинж ка български, 
унгарски, словашки, румъиокн к руоккскн



кготово^Ж»«се^-об™ГИЦИТЕ в основното ОБ.в

Ниски ДИМИТРОВГРАД

лични доходи „Срещите на другар
ство" - творчески 

триумф на работни
ческата класа

образование"! 46 Се
пазване на 
то на

общината сеС1ивеличаЧНИТе ДОХОДИ на заетиТе в Ьсновното 
жизненото им равнище — среАн!! ВСе °Щв "* са гаранцИя за за- 

гти пРеподавателите в долните кла ™ Т ЛИЧеН ДОХк>А на Девериесечие- 
горните 12 600 динара Т класове възлизаше на 12 150, а на тези ВВ

училОищТвНеНБ^ил0е0Гад Б°°ИЛеград
(пет основни и повечетп ореА,ният личен доход на 
училища до че-^въп^Т-п Т > Деветмесечното на 
«анасто™4^^™^ давател в долните 
ло НУО ученика е е въал'изал на 12 150,
ната се У .наонж.п* на тези в орните 12 600
първите в Републиката^ да1Нара* В това образова- 
-ито к^тоР107ТЯТ 159 «"»■ °Т
процентно са обхванати с ботници (49
Гато°в? е°ВгаоТм БеЗСПОР 58 ° г0рните нласове) и 
Матеои^на * ^епех. ' имайки предвид, че пове- Материалното положение чеТо от тях -са с дългого-
на училищата ооаче че дишен трудов 01ит лични 
«ърви под кран с обще- те доходи на геГисТал 
ст ите изисквания, лич- когодишен опит и на начи
ните доходи на работни- накяците са по-,малки и от 
ците също така. За разли- тази сума.
®са от първия успех, лич
ните доходи на просветни 
те работници, впрочем ка- 
кто и на всички заети в 
основните училища, в об
щината са всред най-низ
ките в републиката.

Вт-.преки че Скупщината 
на СР Сърбия (имайки пре 
двид низките лични дохо
ди и низкот0 участие на 
основното образование 
националния доход) преди 
няколко години взе реше
ние да се изравни с оста
налите дейности в репуб
ликата, сегашните 
доходи на заетите в основ 
«ото образование в общи
ната не са гаранция за за
пазване на
равнище. В училището в

,но изтъкват, че ноката скупщина в Боси
леград през второто полу 
годие на годината отмени 
това заплащане и основно 
то образование 
около 150 хиляди 
Очаква

претго-
класо-

а „опечели"
динара.

се тази скупщина 
това да направи , и сега, и 
да го освободи за пялата 
идуща година. Но, тези 
средства колкото и да се 
от полза не могат да ре
шат проблема.

Оигурно е, че сегашни
те низки лични доходи в 
основното образование, но 
ито са всред най-низките 
в обществените Дейности 
в общината, не могат от- 
веднаж да се увеличават. 
Възпитателите на

са прооветни ра 
в долните и Както е известно тези 

дни приключиха шестнаде
сетите под ред „Срещи 

работниците". Бройни
те общински центрове 
републиката 
ха овои прегледи 
турките постижения в от- 
делиите 
сдружения тРуд, а пък ня 
кои от центрите бяха и 
домакини на регионалните 
срещи, канъвто бе случаяг 
с Димитровград и Аленси-

културно - художествена 
дружества, създаване на 
трудова култура и пр.

Със своите ои разнооб- 
в разни форми на актив

ност, „Срещите” през 1984 
година в Димитровградска 
община би трябвало да до- 

ог принесат за качествено
доживяване на културни
те стойности, издигане на 
културното равнище на ра 
ботника, развитие на твор 
ческите способности и 
най-широко творчество във 
всички сфери От култур
ния живот, тачене и все- 

преглед в кидневно разгръщане на
революционните традиции 
от Народоосвободител на

ция на 24. декември т.г. ь ха борба, ревоюлционното
Прие поле. работническото синдикал

на

организира
на кул-

организации

През годината която из
тича за лични доходи в 
основното образование са 
изразходвани оноло 33 ми
лиона динара. Очаква се

подрас
тващото поколение ще бъ
дат недоволни с лични'ге 
см принадлежности все до 
като в това отношение не 
се предприемат сериозни 
мерки и все докато дос
татъчно не укрепи мате
риалната основа на сто
панството в общината. Но 
и все дотогава докато не 
се направи рационализа
ция на училищната мре 
жа. Тук все още има учи 
лдаца, които работят с ма 
лък брой ученици, даже 
с по пет или с трима уче 
ника! А това „гълта” сре
дства.

нац, където се проведе ре 
тоналният преглед за Ре 
гион Ниш, а по-късно ре
публиканският 
Пирот и Парачин, 
лю чител ната

за целта през идущата го
дина да 
39,6 милиона динара (уве
личение с 20 на сто). Под 
въпрос е обаче

изразхс.двачсе

а зак- 
манифестаказа

в Добри Рангелов, секретар 
на СОИ по основно обра
зование в Босилеград — но и младежко движение,

Димитровградските ра-
обществено-по- ' лючване в сферата на са- 

литичеоките организации, моуправителните органи, 
културните институции, а тачене и укрепване на бра 
отделно общинският оинди тството и единството ме- 
кален съвет, който поло- жду югославските народи 

и и народности и пр.
Тазгодишният ни опит

още по-непосредствено вкдали ще се реализира то
зи план. Преди всичко 
под въпрос е да ли общин 
ската скупщина ще осво 
боди училищечю от запла
щане на общински обла
гани^ за образование.

Да припомним, че общи

ботници,
лични

жи максимални сили 
енергия за преуспяване на 
това работническо начи 
нание, вероятно ще извле 
кат заключение какво още 
трябва да направят за на
пред в това работническо 
начинание, за да могат 
през следващата година

жизненото им
В. Б.

проведената 
„Срещи на другарството” 
ни кара да дойдем до ре-

от акция

ПРИЗНАНИЯ
Инак Методи Петров на 

нашите читатели е извес
тен като автор на „Бай Он 
зи”, карикатура, коЯто из 
лиза във 
ство” от началото на изпи 
занего на вестника. В Иа 
шия вестник той е обнаро 
двал още няколко десет
ки други карикатури.

Накрая да кажем, че

ално заключение, че нуж
ните творчески успехи са 
единствено възможни, ако 
към тази акция всеки ра- 

да се надават на още по- ботник се отнася с пълна 
качествени творчески ре- отговорност, ако тази ак- 

Тазгодишното ция бъде съставна част на 
синдикална и младежка 
активност, ако получи под 
крепа от самоуправителни- 

оки преглед, госч^лриемст те органи в отделните тру 
вото което Димитровград- дови колективи и - црипъл 
чани показаха като дома- но ангажиране на 
кини на регионалната оре- ствените сили и извън ор 
ща на работниците, учас- 
ч^иего им в републикан
ския преглед в Пирот и 
бройните мероприятия ко
ито по ч-ози повод бяха 
предприети, говорят че Ди не в посч'Оянна юнститу- 

оили и ция, а общинските, реги- 
у.мения за още по-каче- онални и други срещи на 
ствемЬ предсч'авяне. работниците да бъдат са*

Значи, „Срещите” и в мо част от всекидневната 
1984 година би трябвало културна активност на ра 
да се развиват и по-ната- ботниците. 
тък Като постоянна и един И през следващата 1984 
сгазена акция на .работни- година, акцията „СреВД 
мита от всички деятелнос на другарството би тряб- 
ТИ и при пълно включване вало да се опира и върху 
,на всички Димитровград- отделните програми, нонто 
оки 4-рудови колективи. В са свързани с отбслдзва- 
практичесни смисъл на ор нето на значителни до- 
ганизирана активност, ти, държавни празници, го 
Срещите" през идната го дишнини, а за Дзгмитрав- 

дина би трябвало да обхва град от .гзключитолно ^.а- 
повише- чение ще бъде кръглата 

годишнина — 40 години От 
освобождението си.

Кирил Тодоров

Специална награда за художника-кари
катурист Методи Петров

ПРИСЪДИ МАКЕДОНСКОТО ХУ 
СПИСАНИЕ „ОС

вестник ,,Брат-
мориЖчн™. САТИРИЧНО 
ТЕН” ОТ СКОПИЕ

зултати. 
включване на димитров
градските работници в ак
цията, успешният общин-„Световната гале- 

сътрудни чество 
списание ,,Остен" Мо

До повод 40-годишнина тие в
на рия” -ита от освобождението 

СР Македония в Щип е
изложба на
на карикату 
Македония-

със
обще-организирана 

Сдружението
ристите 
На тази изложба взе уча 
стие и димитровградският 
художник—.карикатурист 
Методи Петров, на които 
според решение на хумо
ристично-сатиричното спи
сание „Остен” от Скоп^ 
е присъдена специална на

ганизациите на сдружения 
труд- Това изискква и пре
дварително
на тази ативност, 
би трябвало да се древър

От

програмиране
която

м-итроепрад има

града.

Списание „Остен" е изве 
само V нас, но 

чужбина, по органи
зацията на прочутата ,, не 
товна галерия на карин 
турата". На изложбите 
на тази галерия всяна 

участвуват извее*
ни карикатуристи от 
го страни от яете конти 

с острите си не 
и бичуваг

съвременния

стно не 
и в

наш* художник—нари
катурист дейно сътрудни 
чи в (известното хуморис- 

„йеж ,

Петров стана лаурс- 
награ

да коят° представлява го 
м ' за негова

успеш-

Ч‘0|ДИ
ат иа специалнатагодина

списание
други хуморнс- 

списания
тично 
,какт° и в
ти чн 0-са'гир.ични
в стРаната-

нат развитие и 
ние на културния живот, 
включване или

ля1МО признание 
та дългогодишна 
на работа в областта 
карикатурата и обшестве
пача критика.

нента и 
ра критикуват 
недъзите на

създаване 
|работ1вически

на
Ст- И. на свои

с®ят«
За успепгнот0 си унас-

ДЕКЕМВРИ

СТРАНИЦА 0

* 30БРАТСТВО



Младежка трибуна * Младежка трибуна— \сг-

ИАЙ.ДОБРЛТА МЛАДА РАБОТНИЧКА 
В ООСТ „ДИМИТРОВГРАД"

ТЕ СА ОТЛИЧЕНИ СъС ЗНАЧКА „ПРИМЕРЕН ВОЙНИК” 
ЗЛАТКО БЛАЖИНАЦ:

Ч

Блести примерът на 

Светлана
Въааушевява ме сплотеността на насе

лението и граничарите
ссм вф Тези дии първичната организация на 

ООСТ „Димитровград" сумира резултатите в акция
та „Най-добър млад работник-самоуправител” • На 
тържество по повод 20 декември — Ден# на »Ги- 
17,[>’’т Светлана Велкова получи признание като офи
циален победител в тази

че е тежка граничарсната 
задача. Трудно, защото е 
голяма конкуренцията. Па 
тази застава почти всички 
заслужават значка,

най-съзнателно и пай- 
отговррно пазят 
та на родината.

В тържествения строй 
пред граничната застана 
,дяван Караиванов" ст°ят 
.млади и стройни момчета 
— граничарите. Около са 
гостите: пионери, младе
жи, девойки, селяни, раоо •] 
тници, общественочтолити 
чески дейци. Всички с 
внимание слушат празнич 
кото слово на командира 
и с нетърпение чакат най 
-вълнуващия момент — 
връчването на признания и 
награди. Наокоро команди 
рът обявява: „със значка

1Г - ’ У
VЩ

поне-1 извънредно важна младежкаже
граница акция

локтив или от общинската 
конференция «а 
Димитровград, «е е мина
ла без нейното участие. 
Участвувала е и в съюз
ните / младежки трудови 
акции „Автбпът — Брат
ство и единство" и „Сисак 
82”. Велкова е взела акти 
вно участие и във всички

Загреб о далече от гра
ницата. Какво тук, край 
граничната бразда, ти пра 

най-силно вмечатле-

ССМ в

I 1И1
ние?

Сплотеността на на- 
граничарите.селението и 

Ето например, аз познавал! 
всички хора от съседните

№р
,ДримеРен войник” се въз л 
награждава войникът Зла 1 
тко Блажинац”. Крачка на I 

прави почти голоб 
момче. Златко е

текъщи, ние сме с тях, 
са с вас- И кога-го пазим 
границата, и кога-го имаме 
тържества. Въодушевява 
ме искреността и готовно 
стта им да помогнат 
граничаря.

местни трудови акции, ор
ганизирани От ОК па 
ССМ

пред
радо

3. Блажинац
и първичната органи 

зация на ССМ в ООСТ 
„Димитровград".

на1962 г. в Но се как се спечелва едно 
такова признание.

— Трудно, но не затуй,

роден през 
ви Загреб. По професия е

А. Ташковмагазинер- Интересуваме
Светлана е и активен об

ОСМАН ШИЛИКУ: ществено-политически де 
ец, преди всичко в мла
дежката организация. Се
га е член на Председател-

I

Дълг към другарите
ството на ОК на ССМ е 
Димитровградно този факт?

— Заради другарството 
между граничарите» Наис 
тина, всяка единица 
ЮНА може да се похвали

Осман Шилику, 24-годи- 
техник от Призрен

и председа
тел на комисията към ОК

С. Велкова
Младите работници в 

ООСТ „Димитровград” ве
че няколко години прове
ждат трудово съревнова
ние под название „Най-До 
бър млад работиик-самоу- 
правител”. Тази акция, в 
пълния смисъл на думата, 
допринася за афирмацидта 
на труда на младите 
ботници в ООСТ .Дими
тровград'’. През 1983 го
дина в нея участвуваха 
около 180 млади работни
ци ш работнички. Резул
татите бяха оценявани 
ежемесечно, а най-добри
те ^получаваха парични на
гради от Ю00 динара. По 
повод 20 декември — Де
ня на „Тигър”, пръвична- 
та организация на Съюза 
на социалистическата мла 
деж сумира .резултатите в 
акцията и провъзгласи по 
бедителя. Тази година то
ва е младата работничка 
от конфекционния цех 
СВЕТЛАНА ВЕЛКОВА.

шен
е граничар в поделението 
на Борислав Павкович. Ве 
че 9 месеца безупречно 

кола.

на ССМ за доброволен 
младежки труд. Танцьор- 
ската самодейност също 
заема важно място в ней

на

с крепко другарство, но 
другарството на границата 
е превъзходно. За нашето 
поделение мога да кажа, 
че сме едЦо сговорно се
мейство, в което братски 
живеят и изпълняват сс® 
щения си дълг към родина 
та младежи от всички на 
ши народи и народности. 
След като получих призна 
нието, чувствувам още 
по-висок дълг към друга
рите си, защото в значка 
та е вградена и тяхната 

М. Янев

кара санитетоката 
С висока дисциплина и го 
тавност да действува съв 
естно и бързо, Осман спе 
чели доверието на друга
рите и командирите си и 
заслужи най-популярното 
войнишко признание 
значката „Примерен 
ник.”.

ната младежка активност- 
Велкова е и една от най-
активните членове на КХД 
„Ветерани” при ООСТ .Ди
мптровград” и КХД „Гео
рги Димитров”вой ра-

при Цен
търа за култура в Дими
тровград. За завоюваното

О. Шилику

нува фактът, че значката 
спечелих като граничар.

Защо подчертаваш имен

вой- 
такова ху-

Как се чувствува 
ник, получил 
баво признание?

— Разбира се, щастлив 
и горд. Най-много ме въл За извънредни 

зултати в 
•»Най-добър 
ботник
тел” бяха възнагра
дени и младите ра- 
ботници и работнич- 

Стоян Кръстев 
°т трудовата едини
ца „Технически сто
ки”, Весна Маринко- 
вич от отдела „Мара 
гонки”, Мита Дел
чев от отдела Под
държане”, Мирча Не 
нков от металния цех 
и Драган Тошев от 
отдела 
фолии”.

Ре-заслуга.
акциятаг млад ра-

- самоуправи-Рмултата от творнесния натрапен коннуро 

на „И0ВТ“ ки:
Журито за преглеждане на предло- ВАСОВ и ЩЕ ДОЧАКАМ ЛИ с обозиа 

жените творби за награда на Творчес- чение „Пино Силвестре”, автор ВАНЧЕ
,М» БОЙКОВ.кия награден конкурс на списание 

ст”, състоящо се от Д-р Сава Пенчич, 
председател, и Власти мир Вадев и Ми да не се дават- 
ле Николов, след като оцени пристпг- 6. Две трети равноправни 
нали-ге творби — взе следното решение: се дават на разназите:

1. Първа награда за СТИХОТВОРЕ НИЕ с обозначение „Слънчев .залез” —
НИЕ не се даде. автор НОВИЦА ИВАНОВ и БЕЗСМЪР-

2. Да се дадат две в-гори равнопра ТИЕТО НА САМОДИВИНА ПАДИНА с 
вни награди на стихотворенията: СТЪК обозначение „Дебютант” — автор ВЕИЕ 
ЛО с обозначение „Роза на есента”, ав ВЕЛИНОВ.
тЬр БИЛЯНА ЦВЕТКОВА, и на „ПЕ- 7. За НОВЕЛА не се дава нито една 
СЕН ЗА ЧОВЕКА” с обозначение ..Оли- от предвидените награди, 
ип” автор ВУКИЦА СТОИМЕНОВА.

3. Трета награда се дава на стихо- СТРАДАНИЕТО НА ФАНАТИКА с ооо 
творението ТРЕПЕРЯТ ВЕНЧЕТАТА с значение „Нели” — автор ЗДЕНКА ТО- 
обозначение ,Д”, автор ДЕНИЦА ИЛИ- ДОРОВА.
ЕВА.

5. За РАЗКАЗ първа и втора награ-

награди 
ЗЕМЕТРЕСЕ-

„Платна и
Велкова е родена през 

1964 годила в Димитров
град. Член на ССМ 
1978 година,

е от 
а четири го- 

дини по-късно бива приета 
в редовете на Съюза на

ПЪРВО

„Най-добър млад работник
МЯСТО в акциятаЗа откуп е предложена новелата

сам-оул-рашител” Светлана 
Велкова подучи 
книга и

югославските 
В ООСТ „Димитровград” 
работи -от 1981 година. По 
чти нито една акция, раз
движена от трудовия ко-

диплома, 
увеличена с 15 
стимулация за

комунисти.8. За научна и публицистична Ста- 
4. Да се откупят следните две сти- тия не се дава нит° една !от предвиде- 

хотворения: ПЪТИЩА НА НАДЕЖДАТА ните награди, 
с обозначение „Фараон”, автор МИЛА

на -сто 
един месец.Редакцията на сп. ,М°ст”

А. Т.
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в “<*"нмд И ВНЕДРЯВАНЕТО НА

1мт!С1ше1|тишш1 с* вробтат пи
на самоуправителните

стана
инициативи

както и за 
са все по-чести

ДИМИТРОВГРАД

Една хубава 

инициатива
с °беАиняването 
общинската скупищна 

обсъждане на 
на Делегатската база 
гатски въпроси, които’

реси 
Място за

иите- ла щс приведем един фа
кт, който често се изтък 

— макар че делегаци- 
трудовите организа

ции имат по-добри усло- 
за работа,

ите в местните общности 
скупщината. са по-Дейни.

се чувствува по-голлма ак в Раб°тата иа общин- 
„„ тивност и на съветите оката скупщина,

дацина Те'все повече са самосто общ?' ' °т особено зна-’
обитинаят,ятелни л работата и в ре- Чение е информирането,

- по™ ™ ’ & шаването по въпроси ог ’кат0 Условие за -съдър.
оили със Съюза Г 2Т? компетеициите си. ' ' *ателно м плодотворно
иистите начело отГ’пУ~ йъРРеки, че общинска- Действуваме. Засега инфо.р 
значително внимание ’ Та “«УЯЩИна се афирмира ""Ра,нето на Делегациите и
се дава п^е‘ Ако ‘и "“твърди с нови съдър. Делегатската база се осъ-
габ^ а « °Ч6В“а За ткания, аз работата й се Щесгвя,ва чрез 'писа™ ма
на гтрз го Т ЗИ СКУЩЦН- чувствуват и определени териали, но1ИТо са обемно
тича нак иТГ К°ЛТО И3 ' ^абости,за кш?то с” *• " често на- „неразбира-
тича, как и (колко тук се еехя мп,« н ем език . Ако
внедрява дельгатската оис ° 8 търсят решения, 
телга и пр., тогава работа
та й не бива

все ло-отворено 
и предложения ва 

отговори на деле- и'ге в

На внедряването 
легатската 
силеградска 
дователно

вия делегаци-на де- 
система в Бо- 

общииа; сле- 
работата

са все по-чести. В рабо
тата пък ва

тачене на традиции при ,на плоча на
Оощпнската конференция която често е пребивавал

Социалистическия съ- Моша Пияде измежду
А№читР®тт>ад. Става 1921 и 1926 година когато 

дума за отбелязването на минавал нелегално за Бъл- 
историчеош места, ка- гария-
то <по такъв начин

и на
на общинската 

май-виеше
въ-

като
око тяло в сградата, в
ществено - иа

се да
ва възможност, на подрас .• СПОМЕН-ЧЕШМА 
тващите поколения да се В ДИМИТРОВГРАД 
пДъхновявават ,от придоби
вките от революцията. И 
населението от българска
та народност От Димитро Е 
градска община, рамо до 
рамо с останалите народи и

пък тези 
материали ;се доставят със 

НЕОБХОДИМИ СЪВМЕ- закг1онение под въпрос е
как да се информира база 
та, което е условие за ак-

В Димитровград като се 
далище на общината за
сега не съществува по
ли ачителен паметник, кой 
то да овидетелствува за 

народности, -взе участие в участието 
славната народоосвободи- 
телна епопея. Този план 
трябва да се 
до 1990 г.

Затова е и предложено 
в местността „Изворшде" 
на Стара планина, където 
на 2 юни е създаден цари 
броденият
отряд „Момчил войвода1', 
покрай построената 
1975 година възпоменате
лна чешма да бъде пО-

да се оценя
ва само чрез действуване- 
то на делегатите и съве
тите й, но чрез целокупно 
то действуване на тази 
система в основните кле^ 

на обществото, самоуп 
равителните общности на 
интересите,

СТНИ УСИЛИЯ

типизирането й в процеса 
на взимането -на скупщин- 
-ските'решения.

Като обща 
тика на

характерпс- 
слабостите • въз на населението 

Н ародо осв о бодител н а- 
та борба. Затова по пред- 

осъ-ществи ложение на Съюза на 
бойците, на видно място 
ще бъде построена възпо
менателна чешМа в знак 
на признателност на бой
ците от Първа цариброд- 

н ародо освободители а 
бригада, участвувала в ос 

през вобождението на страната 
от фашизма.

Чешмата ще бъде гото
ва до 8 септември 1984 го

ввнедряването на делегаа-
ската скупщин ска систе
ма, впрочем и във внедря
ването на тази система в 
общината изобщо, е: — 
не във всички среди об
ществено - политичеоките слабостите в -работата на 

и сили, преди всичко Соди- делегациите, делегатите и 
алистичеокият съюз дейст обществено - политичееки- 
вуват достатъчно за раз-

Делегатите -на общин
ската скупщина в Босиле
град не рядко на сесиите

ни

обществено-
си изтъкваха, че занапред 
(по-край премахването па

- политическите организа
ции и останалите самоуп- 
равителни организации 
сбщ-ности. партизански ска

те организации) и общин
ските органи на управле
нието тРябва да бъдат още 
по-ефикасни. Защот°, по
край необходимите съвме

КАКВО ПОКАЗВА ПРАК
ТИКАТА?

витието на тази система.
Все още недостатъчно ук- 

,релва връзката между де
легатската база, делегаци
ите и делегатите и обрат
но което затруднява рабо- действуване не само, че 
тата на скупщината. Чес
то пъти и професионални
те служби в организации
те и общностите не оказ
ват професионална помощ
(считайки че работата на трудещите се и граждани

те в общината.

строен
парк. Същият би трябвало, 
да започне да се строи 
през ноември 1986 и да 
бъде завършен през • след
ващата година. С това, 
„Изворище’' би

възпоменателен
В Секретариата по общо 

управление и обществени 
Дейности, а това потвър
диха и проведените през

дина и по тържествен на
чин ще бъде открита на 
8 септември — 40 години 
от освобождението на Ди
митровградска община. И 
в тази акция Ще бъдат 

още по-привлекателно мя- включени средства на тру- 
ст° за отдих и почивка, а дещите се и гражданите 
на т°ва място, където ве- на стойност от около 
че е построена възпоме- 4 501» 000,00 динара, а оста-

бъде обез

стни уоилия, от тяхното

зависи делегатското реша 
ване и осъществяването 
на взетите решения, но в 
крайна линия и осъщест
вяването на правата на

годината заседания на съ
ветите и сесиите на об- 
щиноката скупщина, каз
ват че делегатската систе 
ма в общинската скупщи
на не само че е приета общинската скупщина не 
като форма за участие на. е тяхна длъжност). За то- 
трудещите се и граждани 
те във взимане на реше
ния, но че се потвържда
ва като възможност и път 
за осъществяване 
на работническата класа з 
овладяването на обществе 
но^икономичеоките 
шения. В тази насока от 
особено значение е и дей- 
ствуването ма изпълнител
ният й съвет- Практиката 
(не само тазгодишната) по 
каза, че е направена круп 
на крачка в креирането 
на тези отношения, които 

по-сигурно си проби- 
социалисти чес-

сам оуправител н а

станало

нателна чешма, всяка го
дина по повод Деня на 
въстанието
организира централно об
щинско тържество. ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН ДОМ
Т N.НА РЕВОЛЮЦИЯТА
БЮСТОВЕ НА ЙОСИП 
БРОЗ ТИТО И МОША 
ПИЯДЕ

Когато се завърши сгра
дата на образователния достъпна на посетителите, 
център „йосш Броз Тито” Затуй се предвижда сана 
в Димитровград, на видно ция и реконструкция на 
място чю бъде поставен и оградата в която ще бъ- 
паметнин-бюст * на най-не- дат поместени тези доку- 
лшсия син, вожд * и учи- менти, говорещи за наше- 

на нашите народи и то далечно и по-близко 
народности. Както се пре минало, 
д виж да бюст^наметннкът 
ще започне да се строи 

половина на

В. Б. налата сума ще 
печена от републикански

7 юли се източници.
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В БОСИ 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ролята

Приключва изборната 

дейност
В Димитровград днес съ 

ществува ценна музейна 
сбирка, но все още не ео-гно-

работа през 
две години, където

предвижда богата 
и съдържателна актив
ност. Преди -всичко; как
то нл уведоми секретар- 
ят иа Председателството 
и а Общишокия отбор на 
СУБНОР в Босилеград, На 

Илиев и занапред про- 
неждането на икономичес 

стабилизация е в 
Не по-малко

следващите 
също

В шестте сдружения на 
общинската • организация 
на Съдоза на бойците в 

община

тел

така се Предвижда се в 
по-късно да бъдат прене
сени много от предмети 
от този край, които днес 

по музеите

неговсе Ьосилеградска
и приключват изборните еь

брания, на които са изаб- 
щс б'ъдаг избра

ни нови ръководства с 
мандат от две години. Оо- 

се амга- ща нанстатация от нрове- 
• «пой - девите досега събралия е- 

жира-г ВС0Н"°^“ е да че бойците по1шзйат все
хора, от значение е етапна общевдавно-поли
се и-зг^нне и сдеА ^ тИчеока дейност- На сФ
в дейсивувамето «а ■**’ оантга е извършен обс
шината се ра. '.^оен анализ на досегашна
качества и методи ] дейност на -всеки член,с обединяването «• та Дви^сг в ун_

на самоул-рави 
отношения, Деле 

иконо

ват път в
през втората 
1985„ а ще
шен до 25 май — Деня на се СЪ|^аняват 
младостта и рождения Ден 1Г историческите архиви в 1 
ма другаря Тито през 1986 . Пирот и Ниш. Възполгена- 
година. В обезпечаването телинят 
сума от 2 000 000,00 дина- място, където подраства- 
ра. колисото са необходи- ш,ите поколения ще се за 
ми. ще участвува и -насе- познават с нашето 
лението с около 600 000,00 л0 а преди 
динара, като и по този на- оцшдетелствауа от Народо- 

поччвърди безгранична освободителната борба 
обич нъм др. Тито-. .нашия край.

ката
делегатена система.

Изхождайки от това, че 
непосредствснот о

не на решения в 
ската скупщина

бъде завър-
рани или

взима-
общин-в

дам ще стане^^ел

ката
мина- 

всичко със
преден план. 
внимание борческата орга 
низация ще посвети и на 

задълбоча 
револю-

впо-н ататъшн ото 
ваме и тачене на 
циошниде трад/иции, сътРУ 
дничеството с училищата, 
младежта и войниците.

Ил1иов .казва, че- бо.рче- 
оката организация ще гю- 

за да опра в

Ч1И1Н
та см

Ще се реализира и иде- ' Този обект се планира Да 
на юхада на основно- бьде готов «о 8 септимврп 

то уХищГносещо име- 1985 гедина. в в Ре— 
известния наш ре- ,рането “«е участвай' 

близ-ьк ек- и гражданите и тРУДещп- 
те се.

бота-г.амоуггравителите
реси тя се потвърди 
все ПО-ОТ*ворено -МЯСТО 
обс-ьждане на и-ници= 
и предложения 
оката база. ^У'к 
,.,гЯВат и отговорите 
логагсиите въпроси, коию

цп-|-е-
като репването 

за телиите
гатоката система и 
мйческата

На изборните 
тя. са обсадени и приет,и 
и аВДионни пролрами за

ята

то - на
„ волюцирнер и 
в труднин -на д-р. Тито, мо-

б-вде по- ■

стабилизация.
ст,бра- ЛОЖ1И усилия 

.дае , доверието, 
.нои имаме.

М. А.което
М. Я ша Пияде, дана де-
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СУРДУЛИЦА ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ

СЕ И ГРАЖДАНИ
:
::

Новата 1984 годинаНА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДОВИТЕ ХОРА 
в Сурдулишка и Босилеградска община и 
цялата страна

;

:
:

с пожелания за йови успехи в живота и тРУДа

:
Л

ЧЕСТИТЯТ

Трудова организация „Босилеград"I
!: в Босилеград

С ОСНОВНИТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД:

,,ИЗГРАДНЯ" — за строителна Дейност,
,,СЛОГА" — за търговия и гостилничарство, 
„УСЛУГА” — за комунална дейност, 
„НАПРЕДЪК” — за селсно стопанство и изку
пуване и
ТРУДОВАТА ОБЩНОСТ НА ОБЩИТЕ СЛУЖБИ 
на потребителите и деловите приятели,

на гражданите и трудещите се в общината 
и страната

Новата 

1984 година

честити Новата 1984 годинас пожелания за нови успехи и високи трудови 
победи във всеобщото изграждане на самоупра- 
вителната ни необвързана страна. наро им пожелава нови трудови успехи 

стопанството и социалистическото самоуп
равление

в

1

*
♦♦ъ И н Е КС : СТОЧАР» ♦V ♦♦ДИМИТРОВГРАД . ♦8С1Ж ШВБ8ТКЕ1А С1)МЕ]МШ РКОТ2УООА
{с основните си организации на сдружения труд: 

' „ТЪРГОКООП”
„НИШАВА”
„КООПЕРАНТ”

на работниците,
деловите приятели

♦♦♦и гражданите ♦♦
ЧЕСТИТИ ♦♦ЧЕСТИТИ

♦Новата 1984 година ♦(.

Новата 1984 година на всички селскостопански производители 
граждани в Димитровградска община 

и делови приятели 
с пожелания за лично щастие 
и труда

♦♦с пожелания за лично щастие, крепко здраве и успехи 
в живота и труда !и успехи в живота

♦
!,,ТИГЪР — ДИМИТРОВГРАД” произвежда:

— различни видове спортни и други обувки
— различни видове гумени и технически стоки
— метални изделия за битови нужди

„ИНЕКС-СТОЧАР” снабдява населението с различ- 
и ст)оки за широно

селскостопанска
ни видове индустриални 
бление, изкупува 
ганизира съвременноI

1>-

потрег 
продукция и ор- 

производство Iселскостопанско
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Ж РАДИА °1’ГЛН"ЗА2ИД> КОНФЕКЦИИ

ДИМИТРОВГРАДН С 0-
на своите работници, на 

и трудещите’

7 г
САМОУПРАВИТЕЛНИ 
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ ЗА 
, ДЕТСКА ЗАЩИТА И СОЦИАЛНА 

ЗАЩИТА в Сурдудица

гражданите 
°е в Ъбщината 

ЧЕ С Т И Т И

ЧЕСТИТИ

Новата 1984 година1984 година на всички граждани и трудещи се в страната 
с пожелания за нови успехи и радостив Работата и живТтГ“ ЩаСТИе' Дълголетие 

'СВОБОДА" произвежда:
СЪС сьвреме„наСК„1И ДЕТСКА КОНФЕКЦИя 
Изделията на 
с елегантност!

и успехи V

Дървена застава" ООСТ „Пети септембар"се отличават

У Сурдулица
Г----- -

Здравният
ДИМИТРОВГРАД

На деловите си приятели, 
на всички граждани и трудещи се

ЧЕСТИТИ НОВАТА 1984 ГОДИНА 
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ 
В ЖИВОТА И ТРУДА

ДО IV?

на всички граждани
и трудещи се от общината

ЧЕСТИТИ

година У
като им пожелава 
и всестранни успехи в живота и труда

крепко здраве, дълголетие ГV ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА в Босилеград 
На всички граждани и трудещи се

I

1
%услуга ...

КОМУНАЛНО УС1УЖНО ПГЕДУЗЕЙВ. ул. м титл

честити

Новата 1984 годинаи
&

със своите организации на сдружения труд: 
„ПЕКАРА”, „КОМУНАЛАЦ” и ,,8 МАЙ” 

ЧЕСТИТИ

с пожелания за огце по-големи успехи 
живота и тРУДа

Новата 1984 година Г
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ,
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КО
МУНИСТИТЕ,
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ, 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ и 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА БОЙЦИТЕ

на всички граждани и селскостопански производители, на тру
дещите се и деловите приятели

с пожелания за всестранни успехи и личню щастие 
в живота и труда

,,УСЛУГА” снабдява населението с всички видове 
индустриални и стоки от първа необходимост, храни
телно-вкусови изделия-
,,УСЛУГА” оказва различни видове услуги на 
населението У в Сурдулица 

ЧЕСТИТЯТ
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 

В СТРАНАТА
Г „КОТЕКС” — СПЛИТ 

ООСТ .БРАТСТВО’’ — ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ

Новата 1984 година
всички свои работници,

гражданите и трудехте се
с пожелания за лично преуспяване, щастие 
крепко здраве
.БРАТСТВО" обработва кожи и произвежда различ- 

видове кожни изделия

Новата 1984 година
с пожелания за още по-хубави трудови успехи

V.на
на

Г сост
ни 7■ф- сльЕткл

гОБЩИНСКАТА КОНФЕЕЕНЦИ''
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

СбЩИНСКА?а° КО№.ЕРЕНЦИЯ НА ССМ

НАДВИСИЧКИ°ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ
НА в ОБЩИНАТА И СТРАНАТА
ЧЕСТИТЯТ НОВАТА 1984 ГОДИНА

и им пожелават нови лични и 
хи в изграждането на социалистическото 
„равително и необвързано общество.

ООСТ ,.25 МАЙ” — Сурдулица

СЪВЕТ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ

Новата 1984 година
социалистическотовим пожелава много успехиобществени успе 

самоу-
като 
строителство

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

В БАБУШНИЦА

Самоуправителна общност на 

интересите но физическа култура
„АГРОКОМБИНАТ" — 
НИШ ООСТ „ТАЛАМБАС" 

БАБУШНИЦА

в БосилеградЧЕСТИТИ

Пожелава щастлива Нова 1984 година 
граждани и трудели се у нас

НОВАТА 1984 ГОДИНА
ЧЕСТИТЯТ на всички УV..на деловите си партньори 

и потребителите, 
на вепчнн трудови хора и 
граждани1984 година Г КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИА- 

НА СЪЮЗА НА

ОБЩИНСКАТА 
ЛИСТИЧЕСКИЯ съюз,
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ 
КОМУНИСТИТЕ,
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СИНДИКАТИТЕ и 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА БОЙЦИТЕ

на всични трудещи се и граждани в Баоушии- 
шка община и страната, пожелавайки им през 
нея нрупни постижения във внедряването на 
социалистическите самоуправителни отношения 
и многб лични и семейни успехи

като им пожелана успехи 
в социалистическото стро- 
ителств|о на нашата стра
на и лично и семейно щп- 
стпе

СЪЮЗА

УУ V.
Г в Босилеград

На всички трудещи се и граждани
1Г1РА\АЪНЬА\ГраТ)евинска РО ЧЕСТИТЯТ НОВАТА 1984 ГОДИНАДимитрсшгрод

Строителна ТО ПГРРА\А^ННШ541 като им пожелават но»и успехи в социалисти
ческото изграждане и в развитието на само
управлението

На всички граждани, 
на строителите

и на всички трудещи се У
ЧЕСТИТИ

гНОВАТА 1984 ГОДИНА СЪЮЗЪТ НА ИНВАЛИДИТЕ ПО ТРУДА 
Босилеградкато им пожелава лично щастие и благополучие 

в живота и работата
„ГРАДНЯ” строи евтино и качествено обществени 
здания, произведствени халета, комунално-битови обе 
кти и частни жилища и домове.

На всични граждани и трудещи се и на своите 
работници пожелава в Новата 1984 година 
много радости и успехи

.УУ
г л г л

МЕБЕЛНАТА ФАБРИКА ГОРСКА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД„ВАСИЛ ИВАН8В-ЦНЛЕ" Честити на деловите си приятели и на всички 
граждани и тРУАеЩите се 

в общината и в цялата странаДИМИТРОВГРАД

на гражданите и трудещите се,
на деловите приятели и потребителите НОВАТА 1984 ГОДИНА

като им пожелава много успехи в работата и 
живота.ЧЕСТИТИ

УНОВАТА 1984 ГОДИНА Г
Vкато им пожелава уоще по-високи завоевания и лич

но щастие в живота и труда
„В. И. ЦИЛЕ” произвежда качествена, евтина и съ
временна мебел за обзавеждане на частни домове и 
обществени обекти

1ГС05Т1ТЕ1ЛЗКА ОКО АШ2 АСП А ШНШ2ЕЖЮ КАОА 
ТЕЬ. 84-067, 84 068 — 2ШО КАСИН 62801-601-432 

В А В О 8 N I С АУ
на своите гости и делови партньори, 
на трудовите хора и гражданитеЛ

ЧЕСТИТИ

—~ : - =ВАВЦ5Н1СА •
НОВАТА 1984 ГОДИНА

с пожелания за нови, по-високи завоевания в изграждането на 
социалистическа самоуправителна и Необвързана Югославия 
лични успехи и щастие я

на деловите си приятели, 
потребителите

и трудовите хора и гражданите 
ЧЕСТИТИ У

Г
НОВАТА 1984 ГОДИНА АВТОТРАНСПОРТНО „БОСИЛЕГРАД”

Пожелава на своите пътници и на всички 
ладани и трудещи се всичко най-хубаво 
вата 1984 година &
Автотранспортно^ .Босилеград” 
рейсови линии От Босилеград 
и Белград, както 
ве в общината.

Пътувайте"с Рейсовете” наГ^„Босилеград”7

гасг.ч :з—-.

с пожелания за повече и по-големи резултати в борбата за 
икономическа стабилизация, всеобщ просперитет на социалис
тическа самоуправителна и необвързана Югославия и много ли
чни постижения.
Уважаеми потребители!
,,Текстилколор" произвежда забрадки, носни кръпчета, кърпи, 
пижами, гащи и други текстилни изделия с високо качество, 
съвременна кройка и приветлив десен. Нашите произведения 
са ,,задължени” да в доставят истинско задоволство в живота!

гра- 
в Но .

има Редовни 
за Скопие, Ниш 

и за всички районни центро-

У
У
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Мюмчило АНДРЕЕВИЧ

НОВОГОДИШНАТА ГЛХА НАШЕНСКИ ИСТОРИЙСКИ

ИМАЛ ЛН [ГЛАВА?
(хумореска) Една

много года^^' с^,Воа № ПР©ДИ много,

мерата „а селото. Додеяло ^
"оСахГ^Г1" И " «■ налла-

вала да се измъкн гонили^ но Тя все успя- м се измъкне ох засадитр и една пещера. е

Договорът ^ 
ние тримата 
нем Новата 
чо. За

Аа се съберем 
да посрещ. 

година заедно при Нван-
Две седСииСЕтоДОГОваРЯХМе п°4^
“™Р » ™»гйкиагН"тейн^ мГо^Г «СИЧКИ хРанително-1Ш_
ниГ н^о ! ° Нещо °* нетьрпе- 
присти^ахм РаД°Ст' НИе с Кольо та Г™Ге КЪМ седем часа вечер, 
за ла „О °е СЪбраХа “«е на обед, а Аа подготвят сладките.

, като че ли знаехме, оШе от «
Р таТа попитахме всичко ли е в „ И кат° ВЗе «“етните фломасте- 

Реда на нещата. Казаха ни в един ПрРГ,! 46 ™ ИЗПЪстРи и ги оначи. 
глас, че сладките са готови и нн Цял<5то това време дръпнахмег ~

- -'.ЙХ.- IX“ ?г

Сложихме 
стол и Кольо й 
весмо, така 
овченик

с жените и елхичката на един
сложи половин по- 

че стаята замириса на 
и на родното ми живот по 

обаче на гложанисело.
Лампиони, Кадифке!
Няма! Има 

от лани.

Тят
I

само два счупени се голя- 
прогонване

Кх>льо се загледа в триетажната 
торта и пак му хрумна: се сирила в

м„кна^ЯЖИИТе АЪЛГ° тва“ как 
мъннат от пещерата. Най-сетне 
добро-ф решение:
ДРуг, а начело 

, силният; ще

Дай пет-шест яйца! да я из
намерили най- 

ще се нахванат един 
на живата верига ще бъде най-

когато тп пъ, 8лезнат в пещерата пълзешком и ногато първия хване мечката, ще я теглят на- 
в н. Тана и сторили. Влезли в пещерата и пър 

ят хаинаджия дал сигнал за теглещ; Тегли 
по “я Н° "° едно вРеме се откачили и
ката с^ГтаналГ™ “ Ра3б"Ра се' 
опитат късмета 
знат в

за

1

— Елхичката, г 
ха* спомни си Кадивка.

Аз и Кольо да не седим с праз
ни ръце, решихме да я направим.

в пещерата. Решили да си 
още веднъж, но тьнмо да вле- 

пещерата, един забелязал, 
хайкаджия няма глава! И 
щение. Хайкаджиите 
обяснят къде 
Започнали

новогодишната ел
— Изхарчихме ги в рестрикци-ята. че първият 

настанало голямо сму 
никак не успявали да си 

дянала главата на първия, 
да „падат’' много обяснения но не 

можали да се съгласят 
Най-после един се сетил:

Кольо взе лойта, навъртя 
свещички и ги прониза с конец 

изваден от стари чорапи.
нянол-

— Всичко 
— попитахме-

Жените 
гледнаха се — и всичко 
ясно.

ли е тук за елхата? се е

На върха сложихме кое от тях е точно.една хими
калка, която бе лъскава. Понеже 
че бяхме на градус, предложих за 
декорация под елхата да 

Е, сега ще видим Кольо нак ще две шишета уиски. Кольо
време беше УпоРСтвува и накрая сложи домашна 

в чужбина, сливова. Разбира се, спорът изник- 
а след това референт на „Експорт- “а понеже бяхме намислили 
импорт зор”.

дигнаха рамене, попо- 
ни стана ве-

А бе, човенъх си беше без глава и пре
ди да влезем в пещерата!

Половината от хайкаджиите 
с не1ю, но останалите 
векът си е имал глава. Накрая се съгласили да 
попитат жена му.

Право да ви кажа, отговорила жената, 
не съм сигурна дали имаше глава когато тръг
на с вас, но си спомням, 
му купих шапка.

сложим 
взе да

Реши проблема. Едно 
търговски представител

се съгласили
упорито твърдели, че чо-

към по
лунощ да търкулнем и декорацията.

В полунощ, когато угасна тока 
не почувствувахме никакво вълнение. 
Бяхме вече свикнали да 
мрак. Но изведнъж си спомнихме, че 
т°ва не е рестрикция, а че е дошла 
Новата 1984 родина и паднахме в 
прегръдките на жените.

Домашните ни честитиха и за 
„подръчните суровини” и ни пожела- 

— Дай окова повесмо вълна ог ха така изобретателни да бъдем и 
зимнина.

Дайте памука за сняг, Кади
фке! — извика той.

— Няма!

Кольо се замисли за миг, а сет
не лицето му се озари:

— Ще минем на домашни „суро
вини” — каза.

седим в е лани за Великден

Записал: К. Георгиев

■ , ■ > н • , *
ЛЕГЕНДИ ОТ НАШИТЕ КРАИЩАпрез цялата година.

ПРЕДИ много години в .планината 
Валози в Босилеградсна община имало 
много пояти. На една поята овчаруза- 
ли двама братя: Рашо и Риста. Коли
бите им се намирали по-билото на 
„Видим”, между местността Стругани- 
ца и Сливйе.

Една нощ започнали да се разпра
вят Ристо и Рашо кой е по-смел и по 
тъмнината да донесе вода от близкия 
извор. Ч

Рашо бил по-хитър, а дървеният 
букОл взел Рисра и отишъл на кла> 
денеца, напълнил го с вода и си тръг
нал обратно. Обаче Рашо решил да си 
направи майтап с Рисю. Грабнал голя
мата овчарска шаварния и Отишъл край 

брат си. Когато 
наближил, започнал да подскача и ви
ка, заметнат с голямата дреха. , V" 

Рисю се стреснал. От голям страх 
от „дяволетината в тъмнината” а же
лаейки да спаси бунола с водата, 
чнал да ударя Рашо по главата и да 
бяга нъм колибата.

Когато бтишъд в колибата, Рашо го 
нямало. На сутринта го намерил лгьр- 
тъв, бил убит от ударите с бунола. На 
това място Ристо погре.бал брат си 
Рашо.

ШШ ИЗ НАШЕТО МИНАЛО „вйждали" кон, вол, кра
ва.

Ч' Пшверия н суеверия Доби-[-ънът значи ,,запут 
а/вявал", преставал да ра 

ая-лиците отн риваЗнсге.
ли и- „лек”. Някога ДяД° 
Стоица от село Бреонч- 
ца, за нойто се смятало, 
че умее да „рочи”, след 

те ри- , като пбгледне добиче или 
трябва да погледне

Босилеград <жа 
община едва лдг и някой 
от по-старите жители 
рва в подлази, рочушки 

.проклетии. Но някога 
се вярвало и често

В никакъв случай сто
панинът «е бива да бъде 
„гюдяазен’' от

Днес в
кокошкавя

или петел, защото 
ят назад. Дори е счдцест 
вувало вярваше, че е има 
ло. и хора, които лосяг 
•щастие и е добре да ги 
срещнеш в този -ден, 

са и канени

или Дете,
<в пръстите си, за да 
„хване на очи” добиче го 

” ' или детето.

лъ»ти не
празносверияпоради тези 

се стигнало и до жестоки 
между хората.

кладенеца да плаши
разправии 
А тези празноверия и су- 

гютекло от
ПРОКЛЕТИЯ. Проклети 

ята се считала като някак 
во1 възмездие за нанесена 
тежка обида, с която уж 
бил (наказван вшювиикьт. 
Чесро
„.пронлетии" към 
на дъраза или за,-опожаря
ване ша огради.

дабивали 
„подлазят".еверия водят

езическото минало на на- обикнове-„Подлазачи 
но бивали и малки краси 
■ви деца, добре облечени,

запотите краища.
ПОДЛАЗА. Според това 

вярване, на я-нин зач©к, съ 
сед не се посещава, а и 
гостуването е рядкост в 
този ден Счита се, че но 

може да доне-

били отправяни
крадци'които бивали напра жд ав а - 

с бомбени или нещо■Н'И
друго. __ .

РО ЧУШКА. Вярвало ое, 
че някои хора имат 
ши и зли очи-

Ощетеният събирал хо
ра. които заедно „хвърля 

проклетия" оре^У вино 
вника, като очаквали ,»Бог 

(накаже"- Проклетия

сетител-ят 
се нещастие и стопанинът 

годината да има с&мо
Оттогава, накто казва легендата, т»- 

била наречена — ,,Рапшно 
^Д»ашин кладе-

ло- липрез
щети. Затуй хората на то 

в къщи довеждат
зи местност 
краище”, а изворът — 
неч".. , да го

Ако погледнели нещо ху та като празноверие изче 
ба;во: агне, ДОЛе, ждребе. \ з»нала май-ра^ю. 
те отслабвйлй, увехнали.,
Същото ставало^ И когато ^

зи ден
първо свинче/ защото 
рие и върни значи все на
пред. и затова се вярвало, 
че в такъв случай в тази 
къща има напредък-

то
С. Евтимов

Стоян ЕВТИМОВ
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ШКОЛА ЗА ПАРОДИИ нн

Пейте в 

новогодишната
о А

3о дг»нощ о А 1984 и да се погриже онова що су 
посеяли, навреме и убаво да лриберу.

НА ГУМАРУТУ У ДИМИТРОВ
ГРАД пожелавам у Новуту годи: 1 у 

имаю
:ье на патиЬе и др. робу некои работ 
ници, а повечко и по-убаво да рг- 
боге.

дВ НОВАТА ГОДИНА 
ДА СМЕ ЖИВИ—ЗДРАВИ! 
СТАНДАРТА НА ВСИЧКИ 
ДА СЕ ПООПРАВИ! И по-малко поузимкува-да

ИВСЕКИ ДА СИ ИМА,
КОЙ КАКВОТО ИСКА,
АМА НЕ Е ЛОШО 
ДА ЗНАЕ ДА „СТИСКА".

-уЩ, ВСИЧКО НА ТРАПЕЗА 
. ДА НИ СЕ НАМЕРИ!

;.;у-П СЕГИЗ—ТОГИЗ ПРОВЕРЕТЕ 
'СВОИТЕ ЕЛЕКТРОМЕРИ!

Ц НА „СЛОБОДУ" желаем да имаю 
ис-гу мерку и за производственият 
труд и за работу у администрация), 
А ИСТО И НА „ГРАДН>У".

У „ЦИЛЕ" не знам на кикво да 
наздравим. Тамън Ви повалим, ка оно 
тиЬе излезне новина отам, дека по
ложението не бива, и дека има трес 
Ье за деле:ье- И затова им пожела
вам, ако има тресЬе за делеьье, нека 
делаю навреме и по-дълбоко, да Ь 
рендисуйе после друга дърча.

Честитим Нову 1984 годину на 
сви работни хора. Преди всичко им

Улазимо у ново лсто, Нову №Д!И- 
ну, па реко и я да дадем ненолкоТОЧНО В ДВАНАДЕСЕТ 

ДА СТЕ ЖИВО-ЗДРАВО! 
ВСЕКИ ДА ЦЕЛУНЕ 
НЕЩО ПО-ХУБАВО!

наздраиице.
НА АГРОНОМЙЕТЕ у ^Босилег

рад" желаем да излеану малко и у 
полето, а да оставе ка:щеларийете. 
Ако не су си ионаляли ногу у ораюе, 
нека барем виде ниасло ли йе.

НА МЕСНУ ЗАЙЕДНИЦУ у Боси 
леград — да направе нову канализа 
ци-ю, та градат да им буде по-чис и 
по-убав.

и но
Момчило АНДРЕЕВИЧ

пожелавам свак да си гледа първо 
свою работ)', а после да се обърча 
камто другога. Свак да залне пове
чко на работно место, а лообед. да 
одмара, а не кико досъга що правео 
ше некойи — обратно.

И у Новуту годину ни очекую 
■много стабилизационе з ада че, а оне 
нече да се свършаваю с оратен.е и 
честитйе. Оне траже по-убаву и по- 
сериозну работу. Затова, на сви — 
честита Нова трудова 1984

Съобщение
СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА в. „БРАТСТВО" 

ЩЕ ИЗЛЕЗНЕ НА 13 ЯНУАРИ 1984 ГОДИНА.
За новият хотел у Званачку баню 

изарчи много честитБе до съга. Еве 
2—3 годи не им честитим сретну ра
боту, а он йош не може да почне да 
работи. Док пойдем у пензию, ега 
почне да работи (немам йош много).

ЗАДРУБЕТЕ У БАБУШНИЧКУ И 
„СТОЧАР" У ДИМИТРОВГРАДСКУ 
ОПЩИНУ не смеем да будим оди зи 
мен сън. Поорали-—«е поорали, сне 
гат позави шивете, а4 ка дойде лего, 
че почнемо да тражимо обективне 
околности. Него айде да Би не зами 
нем, нека им йе щастлива Нова

Умоляваме онези абонати, които не са 
издължили сумите за 1983 година да ги внесат 
до Н> януари 1984 год. Наша текуща сметка е: 
62500-603-9529.

година.

Жа/уиш/Абонирайте се за в. „Братство" за 1984
година.
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