
С указ На президента на 
СФРЮ Й0СИП Брез Титв вт 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 

единството между нашите 
народи и народности.
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Л^ЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *
ГОДИНА XXII ■ БРОЙ 1179/1180 * 28 НОЕМВРИ 1984 Г. * ЦЕНА 10 ДИН.
КЪМ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА ОТ 18-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС

Неугашщою снянне 

на историческата нощ
ПРОМЕНИЛ - УСЛОВИЕ ЗА 

ПО-НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ
В НАБЛИЖАВАЩИЯ БЛЯСЪК 

и нашите

на най-великия праз ОБЩОПАРТИЙНИТЕ 
РАЗИСКВАНИЯ

за на комунистите в Сър
бия е развитието на поли
тическата система на соци 
алисти чеокото 
вление в провеждането на 
утвърдената политика.

туцията и Закона за сдру
жения труд, които ше се 
основават върху по-пълно
то съществяване на дсон-

ние, югоспавяните, ясно 
празнини нЛ,светлината на нашите делници

листическата р^люпи ^ * °ГНь°Ве7'е на со»иа-
тензитет през въста^' с неудържим ин-
ли се в нет/ аГв Станпческата 1941 година и оформи-
славскитефанели на нови* ж"в0' на ■««>- 
на 29 „РГ и наР°Дностн в историческата нощ 
горят „Т1° Н°ември 1943 г°дана- Веле 41 години 
няма И т„„ДОГДРЯт тези фзчели. И нищо надприродно 
доПиит а” Пламнаха ох кръвта и костите на най-
таналите <^"°Ве И Аъщери на южните славяни таналите народи в югославските

сВвЪрВъ“ВТа б°Рба 33 сво6ола и независимост, в 
р овешкото сражение с фашистките завоеватели 

" изроди' Подклаждат ги и щ- ги под.
сегашните и бъдещите поколения на социа

листическа самоуправителна и необвързана — Титова 
Югославия. Защото ; 
шенията на АВНОю

върху
Проектозаислюченията от 
13-то заседание на ЦК на 
СЮК.

самоупра-
раздвижиха множест 

во въпроси от собствената 
среда и по-широко, съблю
давайки положението и тъп 
сейки решения за натрупа-

ституционната концепция 
с на ООСТ. Трудовата орга- 

пъдна конкретност в матсри » низания често е лишена от 
апите и в разискванията се Реални възможности ефи

касно да действува като 
делови субект и като са- 

оргаизиза-

подхождаше към промени 
те в политическата систе
ма , които днес могат да 
бъдат във функция за осъ
ществяването на Дъдгооро 
чната програма за 'иконо
мическа стабилизация и 
изобщо в системата на са- 
моуправителните общест- 
в еи о-1И1К он омически отно
шения. Промените в нея 
трябва да бъдат съсредото
чени към по-нататъшното 
развитие на социалисти
ческото самоуправление, 
социалистическата демок
рация 1И равноправие
то на народи и народности 

върху това основана 
— много по-голяма ефикас

лите се въпроси и трудно
сти. Комунистите и труде
щите се не приемат и за
напред да се описват по
ложението и проблемите. 
Те искат конкретни иници
ативи и промени, без 
отлагане, по посока на 

ония социалистически, 
самоуправителни демо

кратични, направления, 
за които СК отдавна се 
е определил и се бори. То
ва нещо охрабрява но 
представлява и голямо за
дължение за всички ръко
водства в СК. Съюзът на 
комунистите би довел под 
въпрос своята водеща иде
йно-политическа роля в об 
шеството ако на искания
та не отговори на правия 
начин, с единна акция и с 
конкретни мерки, съглас
но своите програмни опре
деления и днешните обще
ствени условия.

След Дванадесетия кон
грес на СЮК много дълго 
се разискваше по въпроси 
на политическата система 
само с езика на дневната 
политическа полемика, или 
пък обобщено, без предла
гане на конкретни реше
ния- Нашата политическа 
система има своя дълбока 
революционна, рабтннчес- 
ко-класова и демократична 
традиция, свой непрекъс
нат развоен път. Временни 
ге колебания по някои въ
проси и бюрократич1ио-тех- 
нократичните деформации, 
не можаха да доведат под 
въпрос този континуитет. 
Централният номитет на 
СКС па двудневното си за- 
сеДеШШе (23 и 24 ноември 
1984), разисква за отговор
ността и задачите на Съю-

моуггравител на 
ция, а автаркично организи 
раните ООСТ в нейния съ
став, са без истински ико
номически и развойни въз-

И ос- 
просгори, вградени

можности, защото са, в 
действителност, несДоуже
ни с останалите ООСТ. От 
там и застъпването за ук
репване и реафирмация на 
трудовата организация, кое 
то е внесено в Дългосроч
ната програма за икономи
ческа стабилизация. Това 
изисква определени проме
ни в нормативните Реше
ния в самите организации 
на сдоужения тРУД, което 
всичко заедно търси орга
низирана обществена ак
ция, преди всичко от Съю
за на синдикатите.

в лъчите на тези факели — в ре- 
за равноправен братски социали

стически живот и единство на мислите и действията 
сегашните и бъдещите поколения черпаят и ще 

черлаят жизнена топлота и обществена енергия. Ние 
нямаме по-хубав път към бъдещето. Това, че е един
ствен този път, не е никаква „зла участ”. Напротив. 
Досегашното ни Развитие много хубаво показа колко 
правилен, колко сигурен и широк е той-

Това трябва да го знаем винаги, а особено сега, 
когато се намерихме в сериозни икономически затру
днения, които идейните противници на социалистиче
ското самоуправление настояват да използуват, за да 
посеят мъгли по широкото трасе на нашата перспек
тива, да атакуват най-светлите придобивки на социа
листическата революция. Техните позиции са остана-

и

лост в решаването и отго
ворност в провеждането на 
Vтвърдената 
всички равнища. Целта е 
да се обезпечи по-пъдно 
положение на трудещия се, 
на слм°УпРаВ|Ителните орга 
низации и трудовите общ
ности, изразяване на тех
ните интереси чрез делега
тската система 
ловната 
рацията. Творческите и кри

политика на

Чрез делегатската систе 
ма се обезпечава, пряна 
връзка на трудещия се чо
век и гражданин за реша
ване в телата на по-широ- 

от ос- ките самоуправителни общ- 
органтгзация на ности и скупщините на об 

ществено-политичесните об 
сдружения труд до Феде- щности. Практиката от из 
тически разговори от тези 
позиции трябва постоянно 
да се подтикват, а да се 
връши разграничаване с 
ония, които се намират на 
централистични и сепара- 
т| [етически лозици.

ли същи: слуги на чужди господари, врагове на соб
ствения си народ. И средствата им са съ*чи. Взети 
са от известния арсенал на антикомунистическата хай
ка- Всяко положително усилие за укрепване един
ството на социалистическите сили на обществото те 
провъзгласяват за унитаризъм и сталинизъм, а бор
бата ротив враговете на страната за нарушаване на 
човешките права. И платформата им е известна — 
това е иде°логията на национализма, а

Историята обаче ни научи, че те могат да бъдат 
силни само толкова, иолкого сме слаби иие. Затова 

истински югославски патриот трябва да бъде

теклите десет години сочи 
за дисонанса с конституцн 
онните принципи, ногато са 
изразени тенденции на ре
шаване и влияние извън 
компетентните делегатски 
тела и органи, както и ра
стящата роля на изпълни
телните и управител ните ор 
гами и професионалните 
служби в процеса на ре
шаването по отношение на 
делегатските скупщини . .уа 
обществено - политически
те и самоуправителните об 
щности на интересите. Де
легатската система трябва 
ограничено да израства от 
самоуправителните произ
водствени отношения и да 
бъде демократично средст 
во на изразяване и съгла
суване на множество раз
лични самоуправителни Ин 
тереои. Да повторим:, и 
твърдото становище на Съ
юза на комунистите за 
стабилност, че стабилност^ 
■га на нашата система мно
го повече зависи от него
вата вътрешна политичес
ка сила, от подкрепата ко
ито му оказва ряботничее-

всеки
на равнище на свещения си дълг: да положи макси
мум лични усилия за успешния ход на нашата рево
люция. Това преди всичко се отнася до югославски
те комунисти, които носят историческа одговорност 
за настоящето, и бъдещето на Югославия. В това от
ношение можем и трябва да почерпим силно вдъхно- 
вение от Проектозаилюченията на XIII заседание на 
ЦК на СЮК. Ето защо общопартийната дебата стана 
и трябва още повече да стане силен двигател на обща 
мобилизация на прогресивните сили в нашето обще
ство. Досегашният ход на дебатата недвусмислено 
показа, че за социалистическите сили начело със Съ' 

комунистите няма по-важна задача от осъ
ществяването на Дългосрочната програма за икономи
ческа стабилизация и по-нататъшното усъвършелству- 
ваие на политическата система на социалистическото 
самоуправление. Успехът яа субективния фактор 
тези две магистрални насоки е най-силното пи орт^ 
жие в борбата против всички врагове на Нова Юго-

ЗА РЕАШРМАЦИЯ НА 
ТРУДОВАТА ОРГАНИЗА
ЦИЯ

Много важен е въпроса 
за реафирмацията на тру
довата организация с це$ 
ти още повече да укрепвр 
върху основите нз Сонети-юза на

РЕДАКЦИЯТА НА „БРАТСТВО" НА СВОИТЕ 
ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ ЧЕСТИТИ

в

29 ноември 

Деня на Републиката
славия.

Към ознаменуването на тазгодишния Ден па ре
публиката българската народност в СФРЮ прилага 
юбилейна равносметка — равносметката на 40-годиш- 
ното си свободоо и равноправно развитие в братената 
общност на югославските народи и народности. 1ази 
равносметка е богата с видими, велики дела, коит<> 
казват повече от всички хубави думи. В тези дела 

пян ... иа силния югославски патриотизъм на иа-
иГа на^о^ст иТа не преходната й преданост^м 
шата народ™^- _ югославските комунисти и

*«*» ГЕОРГИЕВ

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ЛИЧНО ЩАСТИЕ И 
МНОГО УСПЕХИ В СТРОИТЕЛСТВОТО НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА САМОУПРАВИТЕЛНА 
НИ РОДИНА

(На 3-та стр.)



ЮГОСЛАВСКО-ИТАЛИАНСКОТО СТОПАНСКО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

АМАН
ЮГОСЛАВСКА НО- 
МОЩ ИА 11ИКАРЛ- РАЗШИРЯВАНЕ НА 

ПАРЛАМЕНТАПърви югославски 

суфицит
ГУА

Израз на 

солидар
ност
я подкрепа

Седем надесстото засема 
ние на Палестинския напи 
омалей сънст н Аман нав
лиза в заключителна фаза. 
След четиридневна работа, 
осем заседания, позициите 
на мнозина от участници
те и на отделни групи Са 
пече но-иони.

11е ше и съмнение, че

раненото становище ла 
00П, изнесено в лолидиче 
ския доклад на Фарун Ка- 
думи за „бъдещите феде
рални отношения между 
Йордания и независимата 
палестинска държава.

Предложено е в състава 
на Палестинския национа
лен съвет да влезнат и 15 
представители на палестн 
ци живеещи в лагерите за 
бежанци в арабските стра
ни и представителя на па
лестинците. ноито живеят 
и Сенерна и Южна Аме
рика,

Голяма подкрепа на пале 
стинсното дело дава и пре
дставител на Европейския 
парламент, Приветегвувай 
ки заседанието той обе
щал постоянна подкрепа 
на палестинците в създава
нето на независима и суве
ренна държава и оповес
тил нова европейска ини
циатива за разрешаване на 
палестинския и близкоизто 
чния проблем. Представи
тел на „Народния Фронт 
за освобождение на Пале
стина" Барам Шариф е по 
дчертал, че не ше се при- 
обнхи нито към една орга
низация, коя-ро би замест
вала ООП, или пък пред
ставлява нейна алтернати
ва. , Тази палестинска фрак 
пия има седалище в Да
маск и се числи към „уме 
Репите” противници на 
Ясер Арафат.

• ЗА ПРЪВ ПЪТ СЛЕД 1У66 ГОДИНА НА
ШИЯТ ИЗНОС В ИТАЛИЯ Е ПО-ГОЛЯМ ОТ ВНОСА 
НИ ОТ ТАЗИ СТРАНА
„„„ • СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА „АДРИАТИКЪТ: 

, ЕДНО МОРЕ - ДВА БРЯГА"

От началото на годината 
до края на сехтгсмври на
шият износ в съседна Ита
лия е достигнал 690 миш
ена долара и с I .на ст° о 
ио-голям от вноса ни от 
тази страна (682 милиона 
долара). В сравнение 
същия период на миналата 
година износът е отбелязал 
у-величение с 37,5, а вносът 
на италланоки стоки с 10,6 
на сто.

До края на годината 
славско-италианският 
кооборот ще достигне 2 ми 
лиарда долара. Италия е 
втори по значение партнь
ор на Югославия сред за
падноевропейските страни. 
От тази страна идва 8,5 на 
сто от общия югославски 
внос, а нейните пазари аб
сорбират 9,8 на сто от на
шия износ в чужбина. Га- 
ан година се увелхгчи из
носът на химически и фар 
мацевтични изделия, текс
тилни, метални и електро
технически стоки и селско
стопански продукти, но се 
намали износът на месо 
на пазара в Италия. В 
югославския внос От Ита
лия на първо .място са ма
шините и съоръженията. 
Италианското правителство 
оказа финансова подкрепа 
на югославското стопанст-

Послш/икъ?
СФРЮ и Република 
Никарагуа Иван Ко- 
ич на 23 т.м. п Мана
гуа официално пре
дал помощ от |()|'0- 
С1ШНШ1 па Никарагуа. 
Гази помощ в храни 
гелно-вкусони 
представлява 
па солидарност и под 
крепа на нншатага 
..трапа на приятелска 
л необвързана Ника
рагуа.

Членът на инкара- 
гуанското ръководех, 
во Рафаел Кордона 
Ривас от името на 
правителството на сгр 
аната си, приемайки 
помощта, с топли ду
ми благодарил на с° 
циалистнческа Юго
славия за този жест 
и заявил, че това е 
охрабение за народа 
на Нннарагуа.

намон могат да бъдат и по- 
високи, понеже пазарите 
са близки, а стопанствата 
се допълват, но преткцио 
опетните мерки на Еизропе 
коката икономическа общ 
.нает неблагоприятно агьз 
действува върху търговия 
та между двете 
Италианските 
тели търсят от югославски 
те износчици, да си въве 
дат „самшрацшчение", до 
ри и когато става дума за 
стоки, които според спора 
зумението с ЕИО не се чи
стят към така 
„чувствителни стони".

Италия е мажеш югосла
вски партньор и в област
та на съвместните капцта-

окончателните решения на 
„парламента в чужбина" 
те сс определят измежду 
предложението на крал Ху 
сеин за „йордано-палестин- 
ската формула”, която не 

палестинскитесъс задоволява
амбиции за създаване 
независима и суверенна па 
лестинска държава на „па
лестинска земя” и ясно из-

страни. 
пршиводи-.

на
СТОКИ

израз

юга
сто-

нвречените

ловложения и производст
вената кооперация. Тази го 
дина се навършават 3 де
сетилетия сътрудничество 
между „Фиат" от Торино 
и „Цървена застава" от 
Крагуевац. 
изменения в Закона за чу
ждестранни инвестиции в 
югославското стопанство.-от 
криват нови перспективи 
за съвместни капиталовло
жения. Тази година в Юго 
славия пребиваваха 763 000 
турсити от Италия (с 34 на 
сто повече от миналата го 
дина). Този факт показва 
колко значително е сътру
дничеството в труизма. Ту 
ристическите организации 
от двете страни подготвят 
същместна програма под на 
звание. „Адриатинът: едно 
море — два бряга".

Оповестените

Ясер Арафат

УРУГВАЙ

Край на военната диктатура?во, като й отпусна кредит 
за купуване на суровини 
и възпроизводствени мате
риали.

Резултатите на югослав- 
стокооб-

Уругвайските 
ще се оттеглят от властта 
на 1 март 1985 година и 
това ще бъде край на два 
надесетгодишната 
диктатура в тази страна.

На общите избори уруг
вайците избраха президент 
и подпредседател на репгб 
ликата и 30 сенатора, 99 
депутата в парламента и 
гю-голялг брой функционе 
ои на местната власт в 
19 провинции.

официалният край на воен 
ната диктатура.

генерали

ско-мтап и анския
Без оглед на факта, че 

изборите са проведени въз 
основа на решението на 
военна хунта да предаде 
властта на гражданските 
партии, провеждането на 
изборите е резултат на дъл 
гогодишната борба на про 
гресивните сили в Уругвай 
за премахване на военната 
диктатура и създаване на 
Vеловия за свободно и де
мократично изграждане на 
страната.

военнав СирияМитеран неделя в Уругвай се 
състояха общи избори, кои 
го трябва да бъдат начало 
на края .на военната дикта 
тура в тази сграша. 
рите се проведоха 12 годи 
ни след държавния 
раг,
вайоката армия с цел 
осуети 
опасност".

В

Генералите решшш да 
напуснат властта на 1 .март 
1985 година. Тогава ще п0 
стъпи в длъжност новоиз
браният президент на Уруг 
вай и всички останали фун 
к пионер и на гражданока- 
:а власт. Това ще бъде

Ирак. Сирия много крити 
чеоки гледаше на посеще
нието на Митеран на Из
раел, докато пък Франция 
не одобряла напълно към 
становището на Сирия по 
палестинския въпрос-

Въпреки че от посещени 
ето на президента на Фран 
ция Митеран на Сирия да 
се очакват спектакушюни 
резултати, политическите 
налбюдатели оценяват, че 
се касае за важен диалог 
между двете страни по 
много въпроси във връзка 
с Близкия изток. Сирия Д.а 
ва подкрепа на Иран въ§* 
войната с Ирак, а Фран
ция доставя оръжие на

Избо

прелз-
който извърши уруг

да
,. комуни етическата

Това е първо пооещен!Ие 
на един френски президент 
в Сирия от получаването й 
на независимост през 1943 
година.

Джемамл в 
Москва

В ПОВЕЧЕТО АФРИКАНСКИ СТРАНИ ВЛАДЕЕ 
ГЛАД

наВИЕТНАМ ОБВИНЯВА ПЕКИН

Ново китайско 
бомбардирано

Ливанският президент 
Амин Джемаил ще напра
ви посещение на Съветс
кия съюз, за да води раз
говори със съветския пре 
деадател Константин Чер- 
ненко.

Ливанският седмичник 
„Ал афкар” тези дни писа, 
че председателят Джема
ил иска да получи съветс
ка подкрепа за плана за 
освобождение на южните 
предени на Ливан. Датата 
на посещение на Джемаил 
в СССР не е утвърдена.

необвързаните
В качество на 

дателствувачц на движение
то на необвързаните стра
ни. м и н и стар—пред седател - 
ят на Индия Раджив Ган- 
дп е направил допитвания 
с редица необвързани стра 
ни за оказване помощ иа 
африканоки страни, в кои
то владее глад;

В изявя аниЕ, публикува- 
Делхи, Ганди жазал,

че правителството на Ин
дия е готова да окаже по 
мощ на тези страни в жи
то, лекарства и други сто-

предсе-
НА 25 т-м. Виетнам е об 

винил Китай, че през пос
ледните седмици в гранич
ната област към Виетнам е 
изпратил седем дивизиона 
и че китайските 
само през 
дмица са изпратили 
гранати „отвъд 
та линия". Радио-Ханой, ст 
що така, потвърждава, че

китайски поделения са вли 
зали на виетнамска тери
тория и че са избивали и 
ранявали граждански ли- ки.
ца.

Апели за спешна помощ 
повече пъти досега отпра
виха Организацията на аф 
риканокото единство, Обе
динените нации и други ме 
ждуиародаи организации.

войници
Преди това Пекин е 

оповестил, че на съвместна 
та граница китайски сили 
са отхвърлили нападение 
на виетнамски войоки.

последната се 
7300

граничи а-

но в
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Промените - условие 

за по-нататъшно 

развитие

*
ОТ НАРОДНООСВОБОДИТЕЛНИТЕ ОТБОРИ ДО АВНОЮ

Основите на Нова 

Югославия
ДРУГАРЯТ ТИТО 

ПОДНАСЯ ДОКЛАД 
ПРЕД ДЕЛЕГАТИ

ТЕ НА ВТОРОТО ЗА- 
ЗАСЕДАНИЕ НА 
АВНОЮ

(От 1-ва стр.) Аствата, кои-ую за тази 
Се отделят от «аговия 
ход.

цел
ката класа « 
отколкото от

до-труд©щ1ите се. 
админислтрати- 

за неговата 
Да се об

вийте средства 
отбрана. Трябва 
съди организираността 
-местните обнщости, 
тановяването на делегат
ски отношеНИя> създаване
то на СОИ, рационалност, 
та в работата и др. Неза
менима е при това 
на ССТН 
на СК

Необходимо е, 
опита който имаме, съше- 

на ствено по-големия принос 
на Съюза на комунистите 
в Сърбия изцяло, Съюза 
на комунистите в Косово 
и Съюза

поради

в ус

па комунистите 
във Войводина, отделно на 

ролята Покрайниноките 
и дейетвуването 

в него, зарад раз-
комите ги 

и останалите обществено- 
политически 
за изграждане на единст
во и съдружие в републи
ката. Необходими са

В в освободено Яйце в нощта на 29 ^ещу 
30 ноември Се провежда Второто засе
дание на Антифашисткото вече ,на на
родното освобождение на Югославия.'

Родена е Нова Югославия. С бурни 
аплодисменти и възклицания делегатите 
често прекъсват речта на другаря Тито ч.

. Ние днес имаме Антифашистко ве
че на народното освобождение на Юго
славия, което е създадено преди една 
година. В него са застъпени всички 
слоеве на обществото. За пръв път . в 
своята история нашите народи изпращат 
в този свой. орган представители, поник
нали от тяхната среда, които те свобод^ 
но избират и в онези, в които те наис
тина имат пълно доверие ... Необходи-

Хитлероватасърцето на
пост на мрака и безнадежност”. е 
пален факелът на Свободата.

„Смърт 1На фашизма — свобода на 
народа . Този лозунг (който опоред за 
пазени документи 

■ ПРЪ'В пъ,т издига на 10 август 1941 годи
на накрая на писмото си до Централния 
комитет на КП Хърватско) става 
вол на борбата на

^реорганизации задвижване на конкретни
инициативи и 
на адекватни решения.

изнамиране
поли

тически договори за пла- другарят Титр занирането и воденето на 
СИС- акции вИЗБИРАТЕЛНАТА 

ТЕМА ДА СЕ СЪГЛАСУ
ВА С ПОТРЕБИТЕ НА

УТВЪ рждав ан ето 
на общия подход в разре
шаването на най-важните 

ДЕЛЕГАТСКАТА . ПРАК- обществени проблеми, от-
ТИКА

сим-
един малък, но г°рд 

народ, който при извънредно трудни об
стоятелства, владеещи тогава, в поробе
на Европа, обявява война 
ние

делно на ония откритите, и 
там където съществува! 
разлики. до унищоже

на 1най-мракобесничеоките сили на 
международната реакция.

А Югославската
Задачите изискват 

ността да обхване най-ва
жните въпроси от дейност
та на самоуправ ител н ите 
органи и делегациите, отно 
сно тази проблематика да 
бъде главният източник на 
политическите становища. 
Присъщо е и изскваието 
избирателната система по
вече да се съгласува с по
требите на делегатската и 
самоулравителната систе
ма, да се упрости, с отдел
ни промени да се даде въз 
можност за създаване на 
ефикасна трудова връзка и 
отговорност между делега 
тите и тяхната избирател
на база.

актив- Застъпвайки се за осъ
ществяване на конституци
онния кониепт на Федера
цията. Съюзът на комунис
тите в Сърбия решително 
отхвърля всеки опит за ус
тановяване на какъвто и да 
било централизъм и унита- 
ризъм, но е и против ре
публиканското и покрайнин 
око затваряне и етатизъм 
партикуляризъм и сепарати- 
стически тенденции, явле
ния на отслабване на Фе
дерацията и нейните орга
ни по отношение на кон- 

утвърдените

комунистическа 
партия, която смело поема върху себе 
си историческата отговорност за съдба
та на своя народ, знае че тази борба 
«е ше бъде нито лека, нито краткотрай
на, че ще изисква много жертви и че 

нея народът трябва да се облегне и 
да разчита на собствените сили, без да 
очаква, че някой друг ше го освободи.

В * юл ските въстаничеоки дни 
вободената територия изникват и пър
вите органи на новата народна власт — 
народооовободителните отбори. Разгръ
щат широка дейност за организиране на 
всенародна съпротива и помощ на пар
тизанските час-ри, с които в борбата 
представлява неразривна цялост. Следо
вателно, от първите въстаяически дни 
на борбата за национално освобождение АВНОЮ да се учреди във върховно за- 
на югославските народи (неразривно е 'конодатедно и изпълнително народно 
свързана със социалистическата револю- представително тяло и да се устанви 
ция. Национален комитет за освобождението

През 1942 година Върховният щаб и на Югославия с всички особености на | 
ЦК на ЮКП са във Фоча. Приемат се народно правителство, Югославия да се 
редица значителни решения за почната- изгражда на демократични федеративни 
тъшнохо разгръщане на народооовободи- основи като общност на равноправни и 
телната борба и социалистическата рево- братски народи; да се отнемат всички 
ЛЮЦ1И-Я на народите и народностите на права на законното правителство на _ 
Югославия. В началотю на февруари югославското предателако правителство 
Върховният щаб (който все до заседани- (*което в най-трудния час за югоолавски- 
сто на Антифашисткото вече на народ- те народи срамно избягва в чужбина) 
ното освобождение «а Югоолавия в Би- и да се забрани завръщането в страна- 
хач през 1942 г. иапълнява и длъжност- та на Петар Втори Караджорджевич. 
та ша п ай-висок политически орган на АВНОЮ потвърждава и решенията на 
II ОП) приема два важни документа за Словенския народооовободителен отбор 
народооо1юбдитсд11гите отбори: „Задачи и ЗАВНОХ-а за приключване към сво- 
и устройство на народооовободителните бодна Словения и свободно Хърватско в 
отбори и „Обяснения и напътствия чза ра- състава 1на Федеративна Югославия на 
бота на народшОвободителните отбори, Словенско прилюрие, Истрия, Риека, За- 
Тези революционни решения са известни дар и останалите анектирани райони от 
още като „Фсчанок1И цреушисания'’. страна на Италия. Съветниците също

отдавал1 признание и благодарност на 
частите ша НОВ и ПОЮ и решават да 
се въведе названието маршал на Юго- 

Крупните военни и политически ус- славил в народооавободителната войска.. • 
пехи на нар.одоос1вободител1н)ото движе- На първото си заседание през' тази си :
пие. както и благоприятното развитие ща нощ, в която се излиова историята: ^
на международните обстоятелства, съз- * па Нова Югославия новоизбраното Предч : 
дават условия Да се ускори по-нататъщ- седателство на АВНОЮ дава званието ?
ното изграждане системата на роволво- маршал ща върховния комендант |
цианиата народна власт в Югославия. VIОВ и ПОЮ — йооип Броз Тито.
Вече към средата на бурната 1943 го- „Довиждане другари, в Белград на • 
дина се пристъпва към създавааге на Третото заседание'’, прозвучават думите' : 
най-ши-исшите национални представителни на другаря Тито. И тези думи се сбъд- 
тела на югославските народи. А гогава ват щрез 1945 г.

мо е навреме да се предприемат мерки 
за по-1нататъшнр успешно развитие на 
Народоосвободителната борба, за да 
обезпечат нашите народи за себе си та
кова държавно устройство, което ще се 
основава на братството и равноправието 
на воички народи на Югославия и кое
то ще гарантира истинска свобода и 
демокрация на всички слоеве на обще
ството ..." •

в

на ос-

• РЕШЕНИЯТА
Прочитането на Декларацията, този 

най-важен документ на Второто заседа
ние на АВНОЮ делегатите посрещат с 
аплодисменти и одобрение. Решено е

ституционно
определения.

Единодушно приетите 
Становища за отговорност 
та и задачите на СК в 
Ст габия в развитието на по
литическата система на 
социалистическото самоу
правление са ясна платфоо 
ма за разискване в Съюза 
на комунистите, за публи
чно раздвижване на илици 
ативи и нормативна регупа- 
тива.

СРЕЩУ ЕТАТИСТИЧЕС- 
КИТЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

В самоуправителною 
сдружаване на труд и сре 
дства в СР Сърбия са по
стигнати определени резул
тати. С постигнатото не мо 
жем да бъдем доволни и 
затова са -необходими про
мени, с които по-бързо ще 
се премахват етатиртичес- 
(ките препятствия и ще се 

самоупрааител-
СР Сър-

насърчава 
ната интеграция в 
бия и Социалистическа фе т0 се чувствува сред рабо 
деративна -република Юго,- 

Значителиа е ини-

Голямата готовност, коя-

гничесната нласа, Съюза 
на комунистите, трябва даславия. 

циативата за промяна на се приеме и тя е основата 
за пълна реализация на ут 
вървелите становища. Ут
върдените становища «а о-г 
голямо значение за пред
стоящите избори, както и 
в поитотвката за Десетия 
конгрес на СКС и Трина
десетия нон-грес на Съюза 
на Югославските камунис-

• ИСТОРИЧЕСКА НОЩ-на отделяне па 
от СР Сърбия и

на начина
Iоредет-ва 

ча насърчаване на по-усно 
САПреното развитие на 

Ксоово, чийто основен см.и :
\сдруженият

СР Сърбия да ос-
съл е там
труд на 
таие пряк носител на поли- :
тиката на по-уокорено раз 

САП Косово ка
на репуб

питие на 
то съставна част 
ликагга с оная част от срс-

ти.

Борис КОСТАДИНОВ
Г
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК ИА СКС В БОСИ
ЛЕГРАД ОБСЪДИ РАЗИСКВАНЕТО ВЪРХУ НРОЕК- 
ТОЗАКЛ ЮЧЕНИЯТА

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ ИАСК И ДИМИТРОВГРАД ЗА РАЗИСКВАНИЯТА 
ВЪРХУ ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ 13-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПА ЦК НА СЮК

Предстои конкретна акция Откровено за 

слабостите
" В АКЦИЯ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ * УВЕЛИЧЕН 

ИНТЕРЕС ЗА ПОСТЪПВАНЕ В СЮК * ПРЕДСТОИ 
РАЗРЕШАВАНЕ НА НАБЕЛЯЗАНИТЕ ПРОБЛЕМИ * 
ТЪРСИ СЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АНГАЖИРАНЕ 
ВСЕКИ КОМУНИСТ

впрочем потвърди, че Съю- 
зъ'1' на ком унис-цне има си 
ли и възможности затруд
неното обществено-иконо
мическо и стопанско разви 
тис да се преодолее. За 
1 сша говорят редица съшия 
ски въпроси, които тю вре
ме на разискванията раз
движиха комунистите. Но 
много от тях не са в със
тояние сами да ги разре
шат. Затова, налага се, 
ОК, Председателството му 
и другите органи и тела на 
СК, да изготвят снои акди- 
онни програми и активнос
ти и следят реализирането 
па всички набелязани въп
роси все дока-го същите из 
цяло не бъдат ретпени. Ра
збира се, при това трябва 
да се даде предимство на 
онези въпроси и проблеми, 
чието решаване не може 
да се разтака. Това са въ
просите и проблемите, ко
ито са в пряка зависимост 
с осъществяването на Дъл
госрочната програма за 
икономическа стабилиза
ция, по-нататъшното усъ- 
вършенствуване на самоуп 
равителната система и осъ 
ществяването на обществе
но-икономическото разви
тие.

Председателството на Об
СКС1НИПСКИЯ комитет на 

в Босилеград на заседание 
22 но-ОТ то си, Проводено на 

ември т.г. обсъди досещаш 
разисквания върхуиите

Проектозакл точенията 
13-то заседание на ЦК, «а 
СЮК. В работата на засе-

Общинският колштег ни Съюза на 
.комунистите в Днаштроаград на заседа
нието от 22 ноември даде оценка 
разискванията ,иъ,рху Проактозаключени 
ята от 13-то заседание на ЦК па Сюк 
проведена в 69-те първични партийни ор 
ганизации в общината. На 60 заседания 
в разискванията са взели участие около 
,450 членове на Съюза ,на

твупат на събранията на местната об
щност а гради, поради което а не рядко 

Л фоит

от

на се отсрочват, 
всят над 800 комунисти. Той предложи 
по-често да се разисква за идването на 
комунистите не само на събранията на 
мървичтите партийни организации, но и 
ни събранията а заседанията на остана
лите обществено.нолигичосии организа
ции I.

е, че н града жи-
даниего нзеха участие и 
председателите на отделни 
комисии, действуващи при 
Общинския комитет, както
и изпълнителният секретар
на МОК на СКС в Леоко- 
нац Зария Димигриевич.

В информацията изготве 
на ел- страна на работната 
група, въз основа разисква 
нияга в картините органи 
зации н общината), а и в 
разискванията на заеодали 
е то се изтъкна, че по вре
ме иа общопартийното раз 
иокнане, в човечето 
мунистите откровено и са- 

гюсочвали

комунистите, 
или всеки четвърти член. Топа говори, 
че е раздвижена широка акция всред 
комунистите. В разискванията са взели 
участие и досегашните .проверени „мъл
чаливци”. Най-голямо внимание в рази
скванията, както изтъкна в уводното из
ложение председателят на Общинския 
ко-митет Райко Зарков, е посветено на 
Дългосрчната програма за иконмпческа 
стабилизация.

Зц разлива «т града в местните об
щности по селата в разискванията 
включила ме само комунистите, но и ос 
гадалите граждани, 11о те са по-актив
ни, говори примерът на село Желюша 
втиет-о са раздвижени 25 въпроса, а в 
разискванията са взели участие 
ново от съществуващите 32. Интересно 
е да се каже, изтъкна секретарят па 
първичната организация Драгомир Сте
фанов ,че ГХроснтозаключснията ни на
помниха за съществуването на самокри
тика, която в разискванията приложиха 
петима членове на тази първична орга- 
низания. Тук основни въпроси са били 
положението в селското стопанство и 
Реализацията на пазарните излишъци.

се

25 чле-
ЛО ко-

Обаче, забелязва се, накго изтъкна 
Часлав Маноилов, 
низации комунист гге са имали пр-сери- 
озен подход в разискванията, особено 
в осъществяването на Дългосрочната

мокригично са 
редица отрицателни 
пия не само в своите сре-

че в трудовите орга- явле-

ди, но и по-широко.
— Комунистите в повече 

то първични партийни орга 
низации гю време на обто 
партийното разискване са 
казали своето. Сега е РеД 
на Общинския комитет на 
Съюза на ком\-нистите. Пре 
дседагелството му и остана 
лите негови тела. Всички 
раздвижени въпроси тряб
ва да бъдаг претворени в 
дела. Инак, и те както по
вече досега ще останат са
мо вербални констатации, 
без съответни решения за 
преодоляване на състояние 

изтъкна .между дру
гото Вене Велинов. А За
рия Дтштриевич, взимай
ки участие в разисквания
та, между другото добави: 
— Публичното разискване

програма, нато документ за когото вси
чки се определихме. За разлика от тях 
комунистите в органите на управление
то изразяват значително по-малка готов
ност за осъществяване целите от стаби
лизацията. Тук почти нищо в работата 
на инспекионните органи или в данъчна
та политика не е променено. Отделни 
членове на Съюза на комунистите и по- 
нататък се държат на страна, като че
ли това не ги засяга, макър че те са 
тези, които трябва най-активно да се вк
лючат в борбата сРещу личното забо
гатяване без труд п т.н. Часлав Мано
лов също подчерта голямата чувстви
телност на комунистите в тези общински 
органи на критиката отправена по техен 
адрес. В подкрепа на казаното той из- 

във връзка с Проектоза-

ф ЗАСИЛЕНО РАЗГРАНИЧАВАНЕ

Проектозаключеннята дадоха значи
телен принос да се засили и разгранича
ването в редовете на СК)К. За това го
ворят предприетите и приложени идей
но-политически мерки срещу 29 члена 
на Съ,юза на комунистите. От друга 
страна становищата от Проектозаключе
ннята и разискванията бяха и повод за 
увеличен интерес за постъпване в редо
вете на СЮК, за което говорят 32 но
воприети члена, а също така и значител
ният брой евидентпрани кандидати за 
постъпване в тези редове.

Да кажем и това, че ин
формацията макар, че в 
десетина првичЕни партийни 
организации 
та все още не са приклю
чили, тези дни ше обсъдят 
и членовете на Общинския 
комитет на СК. ОК на СК 
ше изготви и съответна 
програма за по-нататъщна 
активност на реализиране- 
го на всичко онова, което

разисквания-

то

тъкна, че тук 
ключенията са проведени само две съ
брания.

по време на разискванията 
бе казано.Макъ;р че болшинството първични 

организации са провели по 2—3 и пове
че събрания и приели програми за ра
бота, които представляват допълнение 
на редовните програми, все пак сега пре 
стои по-трудната част от разискванията. 
Не смее да се спре па половин пъг, но 
трябва да се мине към конкретно раз
решаване на набелязаните проблеми и I 
слабости. В това всеки комунист трябва I 
да допринесе според възможностите си, I 
но никак не може да остане по страни. I 
Сера се търси конкретна акция, за ко
ято най-често не са нужни никакви сре
дства, освен макоим-алио ангажираме на 
определени субекти върху 
задачи, разбира се буз отлагане.

М. Я.
• БЕЗДЕЙСТВУВАНЕ в ОСТАНАЛИ
ТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ

В ДИМИТРОВГРАД ЗАПОЧНА С РАБОТА V ВИПУСК 
НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА НА ОК НА СКС

Колното комунистите са били акти- 
разиокванията врху Проектозаж- 

люченията в първичните организации, 
толкова повече са бездействували в ра- 

останалмте общественртооли- 
Тази констатация 

изложение, е точ- 
Момчило Андрее- 
Общинската кон- 

съюз.

Основен вид на идейно- 

пштнческо издигане
вни в

ботата на
тичеснм организации, 
изнесена в уводното 
на м реална, изтъкна 
вич, председател на 
сЬеоенция на Социалистическия

всичко се отнася до комушс- 
титевграда, които често и не присъс-

В Димитровград на 22 но 
ември започна с работа пе 
тият випуск на Политичес
ката шнола при Общин
ския комитет на СКС. Все
ки вторник и четвъртък 
следобед 35 курсисти от ди 
митровградоките 
организации, (до април и ду 
щата година) ще слушат те 
ми от областта на маркси
зма, обществено-политиче
ското развитие 
общество, 
система V нас и в овета, 
международните
ния и теми от областта на 
културата.

кс-зна предпоставка осъ
ществяване на водещата 
рела на Съюза на комуни- 
с-иге- Решаването на проб
лемите ше бъде много по- 
ефикасно и правилцо ако 
комунистите правилно иде
йно-политически са подгот
вени.

Лектори, както и досега 
ще бъдат членовете на По
литическия актив към Об
щинския комитет на СК а 
за някои теми и предста
вители от МОК на СКС в 
Нищ.

Освен тази политическа 
школа, наскоро трябва да 
започне с работа и полити
ческата школа при Общин 
ския синдикален съвет, а

конкретни

А. Т.

трудови

на нашето 
политическата

отноше-
Димитровград 
расте и хубавее

Говорейки за значение
то на школата, председа
телят на Общинския коми- съ;що и при акционната кон 
тет Райко Зарков изтъкна, форенция на Съюза 
че тя представлява орновен 
вид на идей>н очтол пи тичест

на со
циалистическата младеж 
в средношколската образо
вателно-възпитателна орга
низация.

но издигане на младите ко 
мунисти. А добре идейно 
оспособени членове , са ос- А. Т.
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ОТ съвместил™ сеися
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАДНА ОБЩИНСКАТА

БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА МЕЖДУ ДВАТА ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА

Обсъдени н приети повече 

законопроекти н решения Богат опит на съдружие
В развитието на Босилеградска 

община на дело се потвърждава равно
правието на югославските п~, 
родности # Тази придобивка 
че се материализира и в областта на 
икономическото развитие # Три 
ни насоки за по-ускорен подем: 
панството, селското стопанство и инфра
структурата.

Четиридесет

Между двата празника почти всич
ки махленски пътища в селата са раз
ширени, а в дължина от над 30 км са 
прокарани нови селски пъдеща.

Прието проекторешение 
на оощинския бюджет за 1984 
то образование освободено 
Щински облагани 
дина.

за втори ребаланс 
година. Основно- 

°т заплащане на об- 
я от личния доход за 1984 го-

народи и на
все пове-

^ ФОНДЪТ ОТПУСНА СРЕДСТВА 
НА ЕИ

глав- 
в сто

Тъй като бооилеградскот0 стопанст
во не е в съст'0Я1ние да даде по-силен 
импулс в развитието на общината, об
ществено-политическите сили в община
та и в по-широкото общество започнаха 
да търсят условия и възможности за по- 
Уснс|рено икономическо развитие. Преди 
няколко години в Босилеград 
строиха „Зеле Велкович” и 
от Лесковац, а „Електробоана’' от Яйце, 
започна да експлоатира кварца. С раз
движените акции начинанието им тряб
ваха да последват Електронната проми
шленост и НИТЕКС от Ниш, ДИП от 
Княжевац (цех за изкуствен диамант от 
графит) и „Електробоона" (цех за ме
тал орезен алат от кварц).

Дглетатите на трите 
вета на ОоЩийскат 
Щпна в Босилеград 
местна сесия, 
през миналата седмица об- 
стдиха и дадоха съгласие 
на няколко законопроекта, 
между другото, на сесия
та, на ноято присъствува- 
ха и представители на об
ществено-политическите ор 
ганизации и членовете на 
Изпълнителния съвет на Об 
щинската скупщина, деле
гатите дадоха съгласие на 
законопроекта за 
ние на Закона 
Републиканско -

съ- 
а скуп- 
на съв- 

състояла се

Ресиране на .изкуствени то 
ров е, определени и пъ,рвиях рожден ден 

на Републиката, в ноято сбратимените й 
народи и народности смело крачат по 
начертания ои социалистически самоуп- 
равителен път, трудещите се и гражда
ните в Босилеградска община посрещат 
и с твърде обогатен опит на югослав
ското съдружие. Това съдружие за ко
ето се застъпва и създава условия Съю
зът на комунистите и почрано не бе под 
въпрос и няма област на бивствуване, 
в която да не се чувствува. Досегашни
те Резултати и сегашните усилия за по- 
ускорено икономическо развитие на об
щината са само едни всред повечето 
потв,рдени на дело югославски придо
бивки.

сортове 
семена, канто и комлензи- 
ране изкупвателната цена
на пшеницата.

продължение на съв- 
лтестната сесия, делегатите 
приеха проекторешение за 
второ изменение и допъл
нение на общдгнокия бюд
жет през настоящата дело 
в а година, където разп
ределените средства 
Стойност от 76 389 025 дина 
ра увеличават на 78 049 023 
динара, а 3 976 985 динара, 
предназначени за резерви, 
се намаляват на 2 316 985 
динара.

Делегатите на трите съ
вета, имайки предвид все 
още незавидното материа
лно. положение на работ
ниците в основното образо

В

цехове по- 
„Здравйе’'

на

измене- 
за отделно 

облагане 
върху личния, доход за под 
п.омагане развитието на се 
пското. .стопанство за пери 
ода .от.-1983 до 1985 годи- 
нз. Става.д\р,1а -за републи
канския закон, според коД- 
то предназначените за цел
та средства досега бяха ог 
раничени на 10 милиарда 
динара. Според новия зак0

От миналогодишния празник на Ре
публиката досега бяха предприети ня
колко крупни начинания, 
дават или ще дадат нов подтик в по
нататъшното всеобщо развитие на общи
ната. С помощта на по-широкото обще
ство, готовността на стопански органи
зации от икономически по-развитите сре 
ди да откриват стопански обекти в Бо
силеград и природните ресурси тук се 
очертаха три главни наооки за по-уско- 
Рено икономическо развитие: в сто-пан- 
ството, селското стопанство и инфрастру
ктурата.

— Понаст°яЩем приключва строите 
лната част в разширението на цеха за 
чорапи, стопанисващ в рамките на „Зе
ле Велкович” — казва Рангелов. Репуб
ликанският фонд за насърчение разви
тието на икономически изостаналите хра 
ища даде зелен ситнал на програмата 
на ЕИ. Необходими са °коло 240 мили
она динара и той неотдавна отпусна 60 
на сто от тях. Сега

които вече

вание, взеха решение осно 
внсто. образование в. общи
ната да бъде освободено 
от заплащане на общински се търсят възможно

сти да се обезпечи и останалата част. 
В ход са акциите за реализиране и на 
останалите програми.

нопрсект съшите няма да облагания 
се ограничават. Освен то
зи, делегатите на ОС в Бо
силеград дадоха съгласие 
и йа проектозакона за из-

върху личните 
дох ди за 1984 година. По
този начин основното обра 
звание в Босилеград ще ло- 
л\тчи около 548 920 динара. ф ОВЦЕФЕРМАТА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ

Председателят на Общинската ску
пщина в Бооилеград Любен Рангелов 
подчертава, че едни от развойните пла
нове са реализирани, други са в ход на 
осъществяване, а за едни се тръсят Ре
шения нак възможно ло-ран о да тлаонат 
всеобщото развитие напред. За електри
фициране на неелектрифицираните села 
от миналогодишния празник досега са 
обезпечени 500 милиона динара, главно 
от републикански източници. От тези 
средства 240 милиона са насочени за 
прокарване на 110 кпловолтов далеко
провод от акумулационното езеро в Ли- 
сина до Босилеград с трафопостове от 
35 и. ПО кило волта. Обектът е почти го
тов, но с оглед на технически изисква
ния в действие ще бъде пуснат след Но 
ва година. С това ще Се премахнат 
трудностите в досегашното (нередовно) 
снабдяване с ток.

За прокарване йа далекопроводи и 
мрежи с низко напрежение в леелек- 
трифицираннте се/ш са насочени 260 ми
лиона динара. Тези средства са увели
чени с 9 на сто — толкова участвуват 
местните общности в тази благородна 
акция-

менение на Закона за рег- М. я. Едно от крупните начинания, по
край Програмата „Морава И”, в о^паст. 
та на селското стопанство е запланува
ното през тази година изграждане на 
овнеферма за 4500 овци и кози. Пред
седателят на ОС казва, че почти всич- 
ки средства (225 милиона динара) са 
обезпечени и че най-вероятно изгражда
нето й ще започне през следващия ме
сец.

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В ДИМИТРОВГРАД

Приети проектодокументн 

за идната година Заплануваното обаче изграждане на 
рибник не може да започне през тази | 
година. За него все още нито е опре-1 
делено .място нъдето да се построи, ни-Л

Делегатите на Общин
ската екгттшина в Димитро 
вград на проведената на 
23 ноември' сесия приеха 
проентрдокументи за разви 
тие на общината през 1985 
година. Тези документи, от 
които зависи развитието, 
сега са на публично сбеъж 
даде в, трудовите организа
ции, общности и 
общности.

Според приетата проекто 
Резолюция за разви-рие на 
общината през идущата го
дина промишленото произ
водство Ще сс увеличи с 
6 на сто,. а 
лични
Запланувано е износът да 
се увеличи с 10 на сто, с 
основна ориентация на кон 
вертируемите пазари. За 
успешно осъществяване на 
тези задачи е необходимо 
да се увеличи съвкупната 
стопанска дейност, да се 
стабилизира ръста на про
мишленото 
и на селското стпанство. 
Както е подчертано в про- 
екторезолуцията, необхо
димо е трудовите организа 

на" време да изготвят

В селското стопанство 
„основна насока в развити
ето е увеличение на произ
водството въз основа на 
интензивирането му, ув.ели- 
чението на производително 
стта на труда, икономично
стта и увеличението на за
сетите и обработваеми пло 
щи..." В областта на та
ка нареченото дребно сто
панство трябва да се из
готви специален обществен 
договор за развитието му, 
изхождайки от съществу
ващото положение и от по
требите па гражданите.

зато пън е изготвена документация 
обезпечаване на средства. — И за риб-

обла- 1нмка и за останалите програми из 
стта на стопанството, казва Рангелов, по
лагаме уештия да ги реализираме. Още
повече ако се има предвид, че те ще 
дадат нов подел! вцв всеобщото ни ра-местии
звитие и ще повлияя1' общината да се 
избави из кръга на икономически най- 
изостаналите в СР Сърбия, без терито
риите на покрайнините.

Васко Божилов
номиналните 

доходи с 30 на сто. Имайки предвид назано- 
то досега предвидено 0 за 
емането на работа да се 
увеличи с 5 на сто. .

Основното впечатление, 
отнаесящо се до проокто- 
документите е, че те са 
без всички необходими да
нни. Не Се посочват и ня
кои по-:раио предвидени ка 
гшталовложония. Но, неза
висимо от това документи
те сигурно ще бъдат кон
кретизирани и допълнени 
на ггубличното обсъждане, 
което организират ССТН и 
Съюза на синдикатите.

Обединени средства в 
служба на дохода и 
развитието: В цеха запроизводство
сушене на овощия и

зеленчуци

ции
свои програми, съгласува
ни с- очакващите сс усло
вията на стоиаиисваие иРез 
и&ната година. А. Т.
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В ООСТ „ТИГЪР — ДИМИТРОВГРАД”БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО НА 
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО

Още една задача 

успешно извършена
Само ООСТ „Напредък“ 

отчита загуба
• ОСЪЩЕСТВЕНАТА ПЕЧАЛБА ПО ДЕВЕТ- 

МЕСЕЧИНТО 14 198 000 ДИНАРА • ИЗНОСЪТ СПО
РЕД ПЛАНА

И СММСВД на по-овободно 
разполагане с валутни сре 
летва, осъществени чрез 
износ. Стопанисването си
гурно шс зависи до значи
телна стенен и от покач
ването на пените на суро
вините, а е-око и на гото
вите произведения. Пред
стоящата реорганизация на 
производството с цел.да се 
произвежда по-рационално, 
сигурно съто ще повлияе 
на съвкупното стопанисва-

ОТ ДЕВЕТТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
САМО ООСТ ..НАПРЕДЪК" ОТЧИТА ЗАГУБА. ПО
КРАЙ ОБЕКТИВНИТЕ ТРУДНОСТИ, I) ЧОВЕЧЕТО 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕОБЛАДАВАТ II СУБЕКТИВНИ 
СЛАБОСТИ. СРЕДНИЯТ ЛИЧЕН ДОХОД ВЪЗЛИЗА 
ПА 13 004 ДИНАРА.

Трудностите, <;
ООСТ „Тигър — Димитров 
град" се орешна след неч<* 
палнатия случай с „Рай- 
фен-Хоес" резултираха н 
загуба па полугодието. Но 
това не изплаши заетите в 
каучуковата 
пост. Веднага бе накриве
но програма за иогаевйнс 
на загубата, която е раали 
зидана напълно. Резултат 
па това е осъществената 
печалба по баланса за де
вет месеца. Ано се 
предвид, че за така наре
чения „шицумг" на валутни 
средства „сумарните” са 
дали 40 милиона динара, 
то печалбата е значително 
по-гол яма. Върху положи 
телното стопанисване сигу
рно определено влияние са 
имали н върнатите сред
ства от инвалидно-пенсион
ната защита в размер от 
16 милиона динара, по то
ва не намалява успеха, ко
йто е постигнат с Редовно 
производство през послед
ните три месеца. Значигел,- 
1Ш е да се изтъкне, че 
въ.в втората половина на 
годината се произвеждат 
стоки за познат купувач,

гурно ше посрещне с по
ложителен финансов ефент. 
Канто ни заяви генерални
ят директор на тази трудо
ва организация Михаил 
Иванов и залежалите сто
пи до края иа годината ше 
бъдат намалени, а Също ше 
се реализира напълно и 
износът на дамски боту
ши. Иванов напомни, че 
единствена пречка в ось-

конто

Основна ние 28 на сто и за разши
рение на материалната ос-

харантерие.тткр 
стопанската дейностна

през първите девет .месеца 
на настоящата делова годи 
на в Бооилеградска общи
на е, че почти всички ор
ганизации стопанисват в 
извънредно затруднени ус
ловия. Преди всичко това 
са: високият Ръст па цени
те на възпронзводегвените 
.материали, лошите пътища 
и отдалечеността на общи
ната от останалите стопан
ски центрове, голямото ан
гажиране на средствата в 
залежали стоки, изострени 
те условия на кредитиране, 
недоимък на оборотни сре
дства и пр. Към това тря
бва да се добавят и реди
ца съществуващи субекти
вни фактори, с които годи
ни наред отделни стопан
ски организации в община 
та се срещат. За тбелязва- 
не са: нецелс-ходното изпо 
лзуване на капацитетите, 
слабата трудова дисципли
на, недо.макинското 
дение къ.м 
имущества,
на мерките по икономичес
ката стабилизация, неиел- 
съобразно 

на работното време и дру
ги субективни фактори не
благоприятно въздействува 
ха върху общото стопани
сване на стопанските орга 
низации тук.

При такава дейност през 
първите девет месеца на 
настоящата делова година, 
стопанските организации в 
БосилегРВДска община са 
осъществили обш доход от 
1 046 155 000 динара и съ

дова на труда и резерви 
са отделили 18 906 000 ди
нара, увеличение 41 на сто. 

тона ООСТ „Папре- 
отчела загуба от

иромшпле-
При 
дик” е 
4 097 492 динара.

Средният личен доход вт, 
злисю на 13 004 динара и

не.
Резултатите от положи

телното стопанисване ше 
почувствуват и непосредст
вените
всички заети в каучунова- 
та промишленост. Именно, 
вече от първи октомври 
личните доходи са увеличе
ни с 25 на сто. Тъй нато 
вече _не съществува нужда 
за отделяне от личните ло 
ходи за погасване на загу
бата, то като се добавят и 
тези спедства личните до
ходи се увеличават с 33 
на сто.

шествявамс на износа мо
же Да бъде недостигът на 
нагони, поради които вече 

залежали 50—60 хиля-
в сравнение е миналогоди
шния отчита увеличение с 
29 на сто.

Иман, нап-голям среден 
лмчен доход през мърша
вите девет месеца са осъ
ществили заетите п „Град- 
жевинар" — 22 036 динара, 
слеД това иъ.п Ветеринарна 
та станция 
общата служба —■
ООСТ 
16 180,
„Услуга" — 13 536, в „Из- 
градня — 12 757, в Горска
та сенцня — 12 382 и най- 
малък среден лични доход 
имат заетите в „Автотран
спорта" — 10 305 динара.

Безспорно е, че обектив
ните трудности и занапред 
ше бъдат спътник на сто
панството в общината, оба
че за преодоляване на су
бективните слабсти, необ
ходима е много по-голяма 
активност преди всичко на 
комунистите в отделните 
организации. Ако те с лич
ния си пример на работно
то си място, успеят да мо
билизират останалите и ако 
решително се заловят з 
борба срешУ онези, ноито 
безотговорно се 
нъм трудовите задачи и 
стопанските им резултати 
ще бтдат по-добри.

има
производители иима

ди чивта обувки.
Що се отнася до плано

вете за следващата годинц. 
специалистите в каучуко
вата промишленост считат, 
че догодина увеличението 
ше бъде със 12 на ст° не
голямо ог 
през тази година, 
се сключване на нови сде
лки за износ и на запад
ния и на източния пазар, а 
ечанва се и подобрение на 
условията за стопанисване,

19 502, ТО 
18 007, осъщественото 

Очаква„Напредък" — 
..Слога” 14 355, ив

А. Т.

СЕЛСКОСТОПАНСКИ НОВИНИпове-
обществените
неспазването Изкупени 480 тона ябълкикоето значи, че реализаци- 

напълно сигурна. Отята е
друга стР.ана и залежалите 

ше.използуване
Основната организация 

на сдружения труд „Налре 
дък” в Босилеград от се-1 
скостопанските производи
тели в общината досега из 
купи около 450 тона ябъл
ки. Известно количество, 
т.е. 32 тона изкупи и „Де 
лншес” от Владичин Хап. 
В тази организация подче 
ртават. че ог произволите 
лиге ше превземат още 
с кс;ю 50 тона и това ше 
бъде не само рекордно 
пвсизвсдство на ябълки в

този край, но и рекорд по 
изкупуване на това овощие 
през последните 
години.

На производителите „На 
предък" изплаща 8 динара 
за килограм и целокупният 
излишен е пласиран в „Де 
лишес" във Владичин хан. 
Тазгодишната реколта пона 
зва, че перспективата на об 
шина та е и в развитието 
на овощарството.

стоки в сравнение с 
стте месена са значително 
намалени. Ано към това се 
добави, че в износа на де
тски ботуши за Съветския 
Съюз всичко върви според

десетина

плана, до края на този ме
сец ше бъдат произведени 
предвидените 
от които 130 хиляди чивта 
ще бъдат пратени веднага, 
а останалите 30 хиляди до 
5 декември, тогава е ясно. 
че и краят на 
ООСТ ..Димитровград'’ си-

количества,
отнасят

щият по отношение на .ми
налогодишния през този Пе- 

бележ-и ръст от 50 на

годината
В. Б.М. Я.

риод
сто. За осъществяването на 
този доход са изразхоива- 

826 667 000 данара и съ- 
увеличени с 58 

на сто. (8 на сто повече от 
увеличението на общия до 
ход). При тва доходът 
чита увеличение от 24 на 

189 755 000

СЪВЕТЗАСЕДАНИЕТО ИА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕНБОСИЛЕГРАД: ОТ
ни Стимулативното възнаграждаваме—основа за шествие производствощите са

кален съвет отново раздай 
жи инициатива за устрой
ване евцденция за матери
алното положение на тру
дещите се и семействата 
им (социални карти). На 
заседанието, членовете на 
ОСС бяха запознати и с 
досегашния ход на акция
та за събиране на помощ 
за саниране последиците 
ог земетресенията в подко- 
паснишките села. Бе изтък
нато, че акцията не върви 
с желателен темп. Затова 
канто заяви председателят 
на ОСС .Раде Константи
нов, задача на всички нас 
е съшата да ускорим, за- 
шото времето не чака. 
Инак. Общинския!' синди
кален съвет, включвайки 
се в акцията от свои сред
ства отдели 10 000 динара.

ОТ- ществяванеТо на този до
ход. Още повече ако се 
нма предвид, че стимулати 
вното възнаграждаваме е 
основа за качествено про
изводство и качествени и 
срочни УСЛУГИ.

ленисто на дохода и лич
ния доход е все още в на
чален етап. Това нестиму- 
латшзно се отразява върху 
увеличението «а 
дителността .па труда и до
хода.

Изхождайки от този фа- 
ОСС зае становище, пър 

вишните синдикални органи 
зации да раздвижат въпро
са в организациите си и 
да утвърдят 
нови и мерила за матери
ализиране на резултатите 
па труда, не салто в мате
риалното производство, но 
и в извънстопанството, ка
то ппи това имат в пред
вид и създаването на от
делни фондове за укрепва
не на материалната. основа 
на труда. Разбира се сред
ствата за лични доходи да 
съответепвуват от приноса 
на всеки работник в осъ-

Общнснкнят 
СКС, а на 21

Неотдавна
комитет на 
този месеи и Общинският 

в Боен
ето и възлиза на 
динара. За отбелязване е- 
че с изключение на „Нап
редък”, където доходът бе
лежи известен упадък, при 
останалите стопански орга
низация съшият отчита

хми н ал о годиш-

синдикален съвет 
легргд обсъди въпроса за 
създаването и разпределе
нието на дохода и сродст
вата за лични доходи- в 
общината. В информация
та, която пред членовете 
на ОСС изнесе Пенко Най
денов и в съдържателните 
разисквания, в които взеха 

Симеон Захариев,

произво-

На заседанието, на кое
то присъствуваха и пред
ставители от организациите 
на сдружения труд и об
ществен о-политичес ките ор 
гаг/изации, бе изнесен и до 
клад във връзка със зада
чите на Съюза на синди
катите в осъществяването 
иа само управителното тран 
сформиране на възпитание
то и образванието. Доклад
чик бе Стоянча Анастасов, 
преподавател в Образова
телния център в Босиле
град..

В продължение на засе
данието Общпнският епнди-

в кт,
сравнение е 
пия увеличение. Най-голя- 
М'0 увеличение отчита до
ходът в ООСТ „Услуга” — 
47 иа сто, след това Из 
Обща служба — 45 и Ве- 
теринарната станция — 4и

съответни ос-
участие 
Иван Стойнев, Цане Андо
нов, Раде Константинов и 
др. се изтъкна, че въпреки 
необходимостта от овладя

на сто.
отчита 

25 на сто и 
141 135 000 дина

Чистият доход
увеличение от 
възлиза на 
ра От това за лични , до- 

754-те заети в стр-
организации са 

123 750 000 дина- 
29 :на стЧ: 

потребление

вансто на работника с це
локупния доход и последо
вателното прилагане на ра
зпределението му според 
труда
труда, в организациите на 
сдружения труд в Босиле- 
градока община разпреде-

ходи на 
папските
отделили 
ра, увеличение 
за съвместно ООП|Нир
3 590 000 динара, увеличе-

и резултатите на

м. я.
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♦ »•■ ™ теяа гвгуяг
♦ гаГНдейнга Г°П*'на' докато в 'нестопанска-

! та^г-
♦ Идак с резолюцията за обществено
♦ развитие на общината през настояа^ 
ф га гс^11на капиталовложенията е тояб-
♦ о-1н^пДа бъиат с 20 на СТО по-малки п0
♦ отношение на предишната година. Рда-
♦ ксто покачване на
♦ галс!вложе1Н1Ия
♦ ето на пените за строителството на жи- 
X л’ища обществена собственост, г.:
+ по-интензивното колгинално-бигово

ителсиво.

♦ :яла в Клисура, а и м<ногобройните 
чал1ью-бит.01ви обекти

кому 2
в местните общно

сти в Сурдулица, Масурица, Власи на рид, * 
Мачкатица и йелашница.

5,Ъ|Що така трябва да се изтъкне, че 
(ДОСТ „5 септембар” към автомобилеи- 
те заводи „Дървена застава" от Крагу- 
евац подготвя .разширяване на мощнос
тите за производство на задни .стъкло
чистачки и строителство на цех за про
изводство на авточасти на Влаоина Ок- + 
руглица.

Твърде важни

■ ♦

Строят се 25 

обекта
♦

♦
!

• ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО УСВОЕ 
НИ НАД 190 МИЛИОНА ДИНАРА КА 
ПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В СТОПАНСТВО 
ТО

♦
капиталовложения V 

предстоят ;в‘ селсжото стопанство: стро ♦ 
ителство на напоителна система в -Ма- Т 
суриижо поле, а в комуналню-битового ф 
строителство разширяването на пътя от ф 
Бело поле до Су|рдул!ица. В Вело поле ф 
Ще се строи основно училище, а в Сурду ф 
лица библиотека.

нестопаноките капи- 
е резултат на повишен1И-

накто и
' стро- ♦♦ Тези интензивни капиталовложения 

изискват добра организация и (всестран 
но ангажиране на строителите, които до 
сега не са проявили нужния интерес обе 
ктите да бъдат предадени срочно. С граз 
решаването на значителни комунално- 
битови обекти общото благосъстояние на 
населението в общината ще се издише 
на желаното равнище.

!♦ Нашвисоки капиталовложения са в 
X промишлеността и достигат сума 89 880 
ф о динара, след това в селското сто-
♦ пппСТВ° и Рибопроизвояството — 77 770 
Ф динара, комунално-битовата дейност 
ф 15 .милиона динара и прочие. В момента
♦ се строят 25 обекта, като при това най-вн 
Т сони капиталовложения са усвоени от 
Ф ” ^иле-прсаукт ’' за рибник «а стойност 
Т 94^ хиляди динара,
Ф централи
ф вателна станция, далекопровод и мрес- 
^ тилище на стойност 26 538 000 динара, 
ф канализация, тротоари, нискоразпрсде-
♦ лителна мрежа и подобно.

:
!

♦♦
Да напомним накрая, че Су.рдулиш- ф 

ка община през последните десет го- ф 
дини значително, укрепи материалното ф 
си състояние, което е резултат преди ♦ 
всичко на голямата помощ, която оказва 
общността за развитието на тази общи- Т 
на. Някои стопански организации, как- ф 

например фабриката за машини ф 
и стоманолеярна .„Мачкатица”, химичес- ф 
ката промишленост „Галеника”, фабри- ф 
ката за производство на авточасти „5 се- т 
пгембар" и др. отделят значителни сред
ства за разширяване на мощностите, ко
ето в крайна сметка ще допринесе за. 
напускане „кръга на неразвитите” об
щини.

Власинските водо- 
разЕедно поле и пречист.

♦
♦ Заслужава отделно да се изтъкнат 
ф капиталовложенията на ООСТ „5 сел- 
ф ге.мбар” за стъклочистачки, 
ф строителството на 
♦ цефермата на Власина, реконструкцията 
▼ и разширяване мощнсстите на химичес- 
Т ката промишленост „Галеника”, строител 
Ф ството на производствени мащности на 
ф обувната фабрика „Кощана” 
ф дането на пеха за производство на оде-

♦ В1ИТ0 са

след това 
втория етап «а ов-

изграж-
:Сурдулица днес Ст. Н.♦

ЗАПИСАНО В СЕЛО НАШУШКОВИЦА Към петдесетина души 
от Нашушковица преди ня 
колко години водиха Дело 
с телевизия Белград. Не ис 
каха да плащат абонамен-Напускат родното гнездо
та си, защото нямат сним 
ка и тон. И спечелиха де 
лото, обаче и ден днешец 
не могат да гледат прог
рама.

Ако за много села в Де 
ренула и особено в Бурела 
може да се каже, че мла
дите, щом си намерят ра
бота извън родното се
ло, си свиват гнездо там:

Пирот, 
Ско-

прислужничката Божурка 
Милсева. Ето, кухият^ Ра 
боти с трудности. Не полу 
чг.заме достатъчно средст 
ва от централното основно 
училище в Звонци и затова 
децата трябва да внасят 
по 350 динара на месеца.

— И училищната сграда 
е ггрзд рухване 
се Величков и добави — 
въпреки че всички нашуш 
кссчани са майстори—зи
дари.

Нашушковица посети*ме 
дето се казва в лош ден. 
Беше с шьрвия тазгодишен 
скяг, с виелица и мъгла, 
така че едва успяхме да 
„отидем” по-далече от учи 
лището.

ф КООПЕРАЦИЯТА ДА 
НИ РАЗБЕРЕ ПО-ДОБРЕ...

що не ни излиза съвсем на 
среща. Увеличи цената на 
млякото, но за сметна 
това — намали маслеността 
му... И като погледнете — 
то си е едно и също. Друго 
нещо: и аз, а и други иро 
изводителн от Нашушковн 
ца не сме доволни от изну 
пуването да добитъка. Пя

на
— Обещават ,в ТВ—Бед 

град, че наскоро ще се ра 
зреши въпроса с ТВ—ому 
щенията — казва Йосифов.

Нашушковчани не могат 
да ползуват препредавателя 
от Асеново кале, макар че 
Горна махала, Сливйе, Въ 
рло бучйе, Ружата падина, 
Село Калчщан и

В училището се сРеЩнах 
ме и с един от най-добри 
те селскостопански произ
водители — 51-годишния 
Душан Йосифов.

— Аз съм сдружен прои 
звсдител — казва Йосифов, 
но имам много забележки 
по адрес на кооперация 
„Ерма” в Звонци. Макар 
чо' приехме всички новини,

Димитровград, 
Бзбушница, Ниш, 
пие... За нашушковчани то 

е в сила”.

в

оплакава правило „не 
В тсза и сами се уверих
ме неотдавна при посеще
ние на теса планинско де 
рекулсно село.

как не ни харесва меРенс 
то. Защото кооперацията не 
докара вага за мерене на 
добитъка, ами подмерва с 
камъни или други предме-

Аругите 
махали са на надморска ви 
сочиш от над 1300 метра 
и са точно срещу Асеново 
мале. Все лак — специали 
стите трябва да им помог
нат...

Напуснахме Нашушкови 
ца с впечатление, че това 
хубаво дерекулско село мо 
>ь: д още по-добре да орга
низира живота си, само ако 
има повече разбирателство 
п от страна на центъра на 
Дорскула — Звонци, но и 
от кооперация „Ерма” и 
от ТВ—Белград.

__ Нашушковчани са не
що друго... — казва препо
давателят в подведомстве- 

училище Величко Ве 
, нойто със съпруга 

та си Радмила над 20 го 
дини работи тук. — Ето, 
ст 160 нъши в селото към 
стотина са подновени на 
правени са от твърд мате- 

с хубави градинки...

които //и предложи иоопе- 
на мястото нарацията 

с/арите нрави „бута” — 
набавихме фризийски краг

ти.

ф ДЕЛОТО СПЕЧЕЛИХ 
МЕ, НО НЯМАМЕ СНИМ

НОТО 
личков и папаме качестве 

по мляко, кооперацията не
ни

КА

риал
Нашушковчани отиват на 
сезонна или временна ра- 
бта в чужбина — н°

домовете'. На
ся нови къщи

СИ

„потягат и
Инак, трудолюбивите на 

щ\ ижовчани са готови да 
вземат активно участие в 
поч фавн ата и ограждането 
на училището, както напра 
виха VI пътя до Звонци и 
както с успех досега про. 
ведкхха редица други кому
нално-бито и акции.

правили са 
ог твърд материал на мяс- 

на старите, паянтови 
Почти вт,в всяка къ 

питейна

/от°
иъ^и.
ща има доведена

Но и покрай това ввода.
под ведомственото училите 

17 деца от пър-има само
четвърти клас-

ВИЛ°„о и покрай това 
да „угасне”

Нашушко15Ица: И изселили те се си строят нови къщиДушан Йосифов М. А.— казва
//яма
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МИЛОРАД ГЕРОВЮБИЛЕЙ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ГОРНА ДЮНАТА

ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ДМОЛЕТКГ Ще спре ли 

моторната ми песен
:

ОТ 1963 ГОДИНА УЧИЛИЩЕТО ДОСТОЙНО НОСИ ИМЕТО „29-ТИ НО
ЕМВРИ"

В живота на населението от впит 
планински кът нита едно обществено 
ведомство не маже да изиграе тъп бла
городна роля както основното училище. 
Красноречиво доказателство за това е 
и тридесетгодишната \ спешна дейност 
на основното училите »29-ти ноември" 
в Горна Любата. В неговите учебна стаи 
еа започнали похода си по широките 
трасета на новия, социалистически жи
вот стотици и стотици планшгчета от 
Горна Любата, Мусул, Барне. Плоча, 
Дукат и Горна Ръжена, конто сега жи
веят и работят като пълноценни граж
дани «а социалистическата Югославия 
,.ст Гевгелия. до йесенпце”.

Историята на това училище нераз
ривно е свързана с чегпр!гдесет|-.>дшп 
ния в-ьзход на учебното дело в Боои- 
леградокн кран след освобождението от 
фашизма. Още през първите следвоенни 
години по селата се откриват многобро- 
йни училища и се създават условия за 
социалистическо образование и възпита 
ние на подрастващите поколения на май 
чин език. Четирикласовц училища нчк- 
ват и по споменати гз села в подножи
ето и склоновете на Весна кобила. От 
ден на ден в тях идват все повече деца. 
Голям брой от тях продължават обра
зованието си в тогавашната прогимназия 
в Долна Любата. Но школуването и.\г в 
прогимназията е свързано с доста труд
ности: домовете им са далече от учи
лището, в Д. Люблтл трудно се намират 
квартири, малобройните учебни стан 
стават тесни ... Затова органите на на
родната власт 11 местното население, по
дпомогнати от по-широката общност, 
взтгмат мерки за с~чпиване на пълно ос
новно училите а Горна Любата. Целта 
се осъществява в началото на учебната 
1954/55 година.

Броят на учениците се 
твърде бързо и училището Се 
пред недоимък на помещения. Съобраз
явайки се с проблема, училищните орга
ни, при съдействие на обществено-поли

тическите организации н селата, и оО- 
им||Не«ите органи и форуми, раздвижват 
през 1957 година широка акция За по
строяваше на ново училище 
най-уоноП1И1ИТ'е -и най-масови - обществе
ни. акции в този кран след освобожде
нието. Симо за див години в цент-поз на 
Г. Любата израства нови и хубава сгра 
,дп на основното училище 
учебни стаи, кабинети, физкултурна за
ла ... С това- обаче пе спира акцията 
за построяване на нови училища. Пик 
вит цшш училищни огради в Плоча, Му- 
еул, „Колчишв гарина" ... При централ
ното училище со построява съвременна 
еталона.

(ИЗПОВЕД НА ПЪТ)

Аз живея с ритъма -на колелета ... 
Сред ст,бития и хора живея!
И от дълго обхождам планетата 
е неспокойния дух на Орфся.

една от

И съм слушал -как пес човека, 
мак живота моторен заучи 
)ш железните зом-ни пътеки, 
по ксито ни пекът ечи...

със светли

I;:Но ми стига завънтятата песен 
на вагони в оредасяцен покой — 
по зима, напролет, наесен 
и по пътища странни безброй!

:■:!шПрез 1961 година броят на ученици 
те достига максимум — общо 500 уче
ника от 1 до VIII ,клас. От 1963 година 
училището достойно носи името „29-тн 
ноември”.

Миграцията на насселонмето нРез 
последните десети-на-иетна,,ц?сот години 
обаче рязко намали броя на учениците. 
Понастоящем в горнолюбатокот0 основ
но училище се учат общо 
Около 20 деца от Дукат, Плоча, Г. Ръ. 
жона и отдалечени ге махали на Г. Лю- 
оата през зимния период к-варгируват в 
интерната. В столовата получават топли 
закуски вепчни ученици от централното 
училище. Топли закуски ст.що получа
ват и учениците в четиринласовиге учи
лища. В училището работят многоброй- 
ни ученически секции (драматична, ре- 
цитатс-Рска, фолклорна, хора и др.), ко- 
ито изнасят културно-забавни програми 
на тържествата по случай държаваште 
празници. Завидни резултати се осъще
ствяват в гсранската и други извъ.нкла- 
сови дейности.

В годината на юбилея колективът на 
основното училище „29-тюември" в Гор
на Любата с гордост може да огледа 
извървяния си път и да почерпи от него 
нсвп насърчения за плодотворна дей
ност в годините, които идват.

:■Стига ми тая умора, тоз ритъм, 
във всеки :мой стих -и куплет.. ■ 
Че може би някой ще пита 
защо се наричам поет?...

:

Защо аз от човешкото щастие 
тук търся за себе си дял?
Че вече сме хора отраснали, 
а влакът е мой закъснял! ...

!;ми :деца.

Ще ме питат може би хората, 
несъмнено добри и честити 
Земята може би неизорана?
Да, най-напред тя Ще ме пита —
оная, която е раждала 
на живота щастливото зърно!
Тя вече по пътя обажда ми, 
свещения дълг да й върна.

Да и върна дните, годините 
згзвъняли с фаталния влак. 
оезвъзратно от мене отминали, 
без всякакъв спомен, без знак ...

И снази мъжественост буйна, 
с която проблях часовой 
и оная кръв огнеструцна 
отшумяла без сън и покои.

увеличава
изпразя

За всичко, що тъ.рси земята, 
аз искам свидетел да бъда.
И кажа: признавам вината!
И нека тя да ми съда!

к. г.

ДИМИТРОВГРАД
Но за онова издържано бреме- 
за пролятата сълза и пот; 
за онова отписано време 
на бездохген, прокиенал живот —КХД „Георги Димитров" в София
по железните зелши пътеки, 
по които ни векът ечи . . . 
Където откапва човека 
и живота тревожно звучи —

Ботев” при Центъра за ку
лтура, взеха участие в тъР 
жествената 
случай Деня та република-

По случай 29 ноември — 
Деня на републиката, Клу 
бът на югелавяните към 
югославското посолство в 
София, организира среща 
за югославски граждани в 
НРБ, с подбрана тържест
вена програма, в която взе 
ха участие членовете на 
културно 
дружество „Георги Димит
ров ” от Димитровград. Със 
тавена от революционни пе 
сни и стихотворения, наро 
яни и естрадни песни про
грамата бе радушно прие
та от присъствувашите, с 
общо желание 
градските самодейци в бъ
деше по-че-сто да се сре
щат с нашите граждани в 
съседна България в Клуба 
на югославямите в София.

По повод Празника 
републиката димитровгра
дските самодейци изпъл
ниха на 
дерт в залата 
ния център „25 май” (в Ди
митровград. Пред димитро
вградската публика те се

представиха с революцион
ни, народни и естрадни пе
сни и народни танци.

Ден преди това, на 27 
ноември, членовете на са- та. 
модейния театъР „Христо

академия по

на .мен кой свидетел ще бъде? 
Може би някой от тях — 
от ония другари отсъдени,
С КСИТО ИЗ ПЪТЯ горях?

А. Т.

%
■ -

Може би, но едвам ли ще .мога 
да възвърна, което съм дал! 
Затуй бв!я пътна тревога 
и дават за спирка сигнал!

худ о ж е ственото

-(

|Г ■ ■■■■■шняшвашввтмаямяв11вса5агаввваааяяшашв1В»авохааяяшваав|вш1Ж? 1: & гоиндол
. , М 2":ш"ч V*У- Гостуване на гонндолчвнндимитро в- &

■ 4_

■■

С гостуване на самодей- СФРЮ и общините Годеч и 
ния битов хор и оркестър Драгоман — НРБ. 
при читалище „Христо Бо 
тев” от село Габер, общи- диичество

А 7\ т
В рамките на това сътРУ 

културно-худо- 
на Драгоман — НРБ в ме- . жественото дружество „Бо 
скната общност на Гоим- рис Иванов” от Гоиндол 
дол, завърши тазгодишна- преди известно време съ- 
та програма на н р а й гр ац и - щю се представи пред пу- 
чИо сътрудничество в обла бликата в село Габер. 
стга на културата между 
община Димитровград —

на

м: л М28 ноември кон
на Култур-

■

Ж.
Джордже Андреевич — Кун: По време на почивка

' <

А. Т.
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/ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ С>омунистн ма 33 на "гославските номунисти

юза на комунистите в Сърбия Брой 1443 година ХШ
----------- 28 ноември 1984, Белградл

Писмото и задачитеват. -д €ФРю™р^ноРедоССк?п^Т„Ва°тТГ “ нация^на " К°еТ° е «**““»• и»
нали Ше уЛучи целта> поради е ституционните пълномощия и тяхната мобшГ Вмест° Това' има Разл^н^
написано, зависи от много неща. Не само, ност върху главните направл0ниГв огът^т" стаадища, между които и такива,
ИЛИ не предимно, от съдържанието му и ав- влезнете на Програмата за ст^лизяпи!' П ^^°СТаВЯТ П°^ СЪМНеН1Ие качеството
торитета на този орган. Не зависи. може би, Председателско™ на СФРЮ р« Г * ГК стабияизаЧИя’ а с това и по-
толкова нито от самите наистина сложни (или начин да се отнесе до Окадтпотната «а Ц ЯТа 3 * ПОсГГавяме Нещо ПОд
Дори кризисни) обстоятелства в икономиката СФРЮ” .. По-тХо, мотивите първия и ” **? М°Же' често това дори е желателно, 
на страната. Вероятно най-лриемливо е мне във втория случ^ без малГо -поХГю ка ” 6 ПрИ Д* С6 ПОпадне В

оНтео™ноше„Г^ на°”° вТбщед^до и «Е, “а Ж=Г‘ И *

комунистите с крепкостта на своята идейна нация на работата” МожР да ге каже^че ^ 0 е да отслабва ангажирането върху
“*1Я и с ефикасността ед акцията си да днес тези И подобни въцроои са по-актуални циГсМакТ^ТУлг^ГсК^над^
създава, относно ..произвежда такова отно- от преди, защото тъкмо от тяхното решаване птбпп „п Д Д направи
ше„„е „а силите, в което с долното е възмож в голяма мярка зависи изходъГна*™”" „ да“иГГ ~ "тяТ Не
но по-голлм Резултат ои бил реализиран, в ат- за стабилизация, юоядо както трябва не е и Р „а Д 3 ВсяКа от тях^' Не
мосферата на оамоуправителна демокрация, започнала, а тук са и оспорванията и ома- Програматаза6 стабилизира тпомоТ™ Н& 
класовият интерес на работниците и нататък ловажаванията. ■ рограма за стаоилизация поправо и
афирлшран националният

на*

съ-

же-
лаят такава обстановка, търсейки удобен мо- 

Уаилията (или готовността да се полагат), мент 8 нея да укрепят собствената си пози- 
организираността (и ефикаоността на опреде- !5ИЯ' 1ава» Дет° например Програмата заста- 
лен облик на организация), координацията на ^или,зацил се квалифицира и като програма 

Било би (в недостига на по-удачна дума робатата (и преди приемането на решения) — за »пожар|нта1рсни мерки" във всеки случай 
Ще употребим нея) опасно да се придава пре- представляват, покрай другото, основата на негативно влияе на мобилността в провежда- 
голямо значение на едно писмо, поради прос- всяка политичска, относно общесъвено-полити- НеТО й, относно с това се поставя под съмне-

самата същност на Програмата. Дали ще

идентитет на всеки 
народ и народност на цялото югославоко про
странство.

ниетата причина, че с писмата — и другите писач ческа и обществено-икономическа система, 
ни така наречени материали — колкото хуба- Резултатите, които в определена система мо- попаДнем в положение да се занимаваме с
во били съчинени, без разлика от кого идват же да се посгиспнат не са обусловени само не,престанна квалификация на Програмата за
или кому се оставят, не може много да се от добрата воля, но във всеки случай >и от стабилизация (и с доказването на правилно-
направи. В това отношение и писмото на Пред. естествено .на системата и всички негови чаоти. стта на нейния курс) или ангажирането ще
седателството не е изключение. Обаче, при- Мапно по-просто по-ясно 
чини да се занимаваме с писмото, все лак 
има. Да си припомним, писмото с цодобен 
характер от преди няколко години бе подтик
за това да се изготви Програмата за стабили- татите би трябвало да бъдат, в дадени об- г<ьр
зация- Сегашното писмо би трябвало да под- стеятелства, оптимални. Незадоволство от ре- Аателството на СФРЮ, или на някой друг, 
тикне нейното по-бъозо осъществяване. Мо
тивите за първото писмо бяха, без съмнение, 
във вече тогава очебиещо проявените пробле

казано, ако имг1 се насочи по направлението на нейното .осъ- 
достатъчно добра воля под предпоставка, че Ш‘ест|вява1не. д това осъществяване подразби- 
в системата е всичко както трябва — резул- ^а’ н'УЖно, определени промени. Докато същи-

последват, дори и писмото на Предсе-те не

може да остане, или да се тълкува, катозултатите съществува, а от година в година
се повтаря същата констатация (съдържа я писм©н° упражнение, с което се проверява 

ми в икономиката на страната, а за второто и пиомото яа Председателството): „в следва- “^РВДелеяистго на оня, нойго е
— се съдържат във формуляцията „имайки щата година влизаме с неблагоприятни тен- СЪЧ1чнил писмото, 
предвид необходилюстта от по-големи усилия, денции в стопанските процеси-" Слобдан Игнятович У

ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ ДНИ мисли и съди <в името на трудовите 
хора и гражданите на нашата с°- 

самоуправптелна 
общност на равноправни народи и 
иароцноспи.

не е направено колкото е могло да 
се направи, обаче там където са 
проявени последователност и спаз
ване на договореното, резултати 
има.ЧЕ Е МНОГО, МНОГО Е циалистлчеоиа

Практиката показва, Че Дълго
срочната програма за икономичес
ка стабастизаци-я предлага погледи 
и решения за изход от трудности
те, в които се намира нашето об
щество. Не би трябвало да се ома
ловажи тази програма ако «е за
ради друго, а то че се основава 
на Конституцията, Закона за сдру
жения труд и Програмата на ОюК 
и като такава почна да живее в 
множество среди. Това. така ясно 
проличава от разискванията в- ццр- 
вичнигге организации на Съюза' на 
комунистите, в които ,не се изпу
ска да се предупреди, че ае са 
устойчиви затварянията в местни 
територии и републнкамоки и пок- 
райниноки граници, защото добре 
е познато, че икономическото раз- 
единяване алияе и на политическо
то и на националното.

Само толнова, да ое знае.

Алберт Души

Ако е и от него — много е! глежда се е отказала и нейната 
Повод да употребим тази народна партия на „Зелените” в ГФР. Но, 
поговорка е последната постъпка това е неин проблем, а наше е да 13 търсенето на харантеристики-

,, „ те, забелязани в разискванията въ'Р
на Добрица Чосич, като подател на не позволим, кому го, и да било да ху Проситозаюлюченнята от Ирина 
писмото, с което обществеността нарушава нашето спокойствие , и десетото заседание на ЦК на СЮК 
се залзнава, че: „Побудени от ху- ред, спечелени с много жертви, с Се с™,га до извода, че най-голямо 

и социалистически много големи саможертви. Това ОН1И1мапие е посветено на последо- 
причини, решихме да формираме знае и подателят на инкриминирано вателното провеждане на Дъпгосро 
Отбор за защита на свободата на т0 лиомо Чосич, знаят го и оста- чната цропрама за икономическа 
мисълта и говора ’, Следва описа- налите подписивагчи на пиомото. стабилизация плюс недоволството, 
нието на началата, върху които Същите ,/Ноти , като тези па че тази Програма се провехтда 
„Отборът . •.” ше действува и на- Чосич „сви.ря) ,в последно време частично, относно провеждат сеса- 
края имената на девегнадесет.мина някои добре нам познати оркес- мо ония мероприятия, които за от- 
(включително и Чооич) научни и три, вън от страната, но ^ публи- делти организации на сдружения 
обществени работници, от които ката бързо се разотива, тъй както труд или отделни региони имат 
даанадесетИ(На академици. се извеждат „мелодии с кратък особено значение. Така нещата пле

Пряк повд е процесът срещу гчух, булевардно заредени, да задо- „базата”, което не значи че ме 
. щестима обвинени за незачитане волят моменталните потреби на с,а възможни и други наблюдения, 

на положителните закони и Кон- оля, комуто о нужно да се чуе за Обаче, порицаването на Дългосроч- 
с-титуцията на СФРЮ- Но, очевид- иеК). Обаче не само това, но ако ,1ата програма ' за икономичеена 
„о е че инициативата" «а падате- може и нещо да поспечеяи. Но, стабил1И13ацИя с което оовиШ1м;

ия ггиемото Чосич, дойде, някак съ/ДЗата на булеварданото е винаги я то се срс. 1амс
ля н . ютко онова., което с-мш> емна: кратко трае, не оставя сле- тез« значи незачитане на вои- 
Ш' а по гговод пропее а в Белград да. Така ще се проведе и доя ..От- чко, което е бгарепо в последните 
Здрави Пе-гра Кели, от която из- бор", който желае, очевидно, да две години. Трябва да се признае,

мзнистически



2 Комунист

Шпнро ГАЛОВНЧ

Да развиваме линията на 

отричане на етатизма
В РАМКИТЕ НА ОБЩОПАРТИЙНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИ- 

ЯТА ОТ XIII ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА ОЮК „КОМУНИСТ", НАСЪРЧЕН ОТ ЗАКЛЮЧЕ
НИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК ЗА ИДЕЙНАТА И ТЕОРЕТИЧНА 
РАБОТА, ОРГАНИЗИРА СЕРИЯ РАЗГОВОРИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО ПА ИДЕЙНОТО СЪЗ
НАНИЕ В СК II ЗА ИДЕЙНИТЕ ПРОЦЕСИ И ОБЩЕСТВОТО. СЪБЕСЕДНИЦИ СА 
НИ ДРУГАРИТЕ, КОИТО ОТ НАЙ- ВИСШ И ТЕ РЪКОВОДСТВА ПА СК В РЕПУБЛИКИ
ТЕ И ПОКРАЙНИНИТЕ СА ЗАДЪЛЖЕНИ ЗА ТАЗИ ОБЛАСТ ПА ПАРТИЙНАТА РАБО
ТА. В ТОЗИ БРОЙ ПУБЛИКУВАМЕ РАЗГОВОРА НИ С 11ПП1РО ГАЛОВИЧ, ЧЛЕН НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК В СЪРБИЯ

В Съюза на комунистите нече годила-две 
се иод»г интензивни разисквания за идейната 

ч акция. На тази тема бяха посветени много 
Сбрани». Настаниха ли съществени промени 
а тази област, дава ли резултати идейната 
офанзива/

У аерон Съм, че акцията на Съюза на
ПОЛИЦЕНТРИЧНИЯТ ЕГАТИЗЪМ, СЪЩО 
КАТО СЪЮЗНИЯТ, ЗАСЯГА ОТНОШЕНИЯТА 
НА РАВНОПРАВИЕТО НА НАРОДИТЕ И 
НАРОДНОСТИТЕ. ДЪРЖАВОТВОРЕНИЕТО 
НА ФЕДЕРАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ НАТРАП 
ВА ПОДЕЛБИ В ЮГОСЛАВИЯ, КОИТО 
СЛЕД ТОВА СЕ ПРОТЯГАТ НА ВЪТРЕШНА 
ТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ВСЯКА ОТ 
ОСЕМТЕ ЧАСТИ И ПРЕТЕНДИРАТ КЪМ 
ДЪЛБОКА ПОДЯЛА НА НАРОД И ВЛАСТ. 
ДЪЛГОСРОЧНАТА ПРОГРАМА Е ЕДНО ОТ 
ВАЖНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТРИЧАНЕ НА 
ТЕЗИ ТЕНДЕНЦИИ.

комунистите напоследък дава резултати, поне 
в някои области па обществения живот. Ьсе 
още не се решавам да кажа. че са нас»ана- 
Л!И »,съществени промени", но вярвам, че кри
тичната дебата, която се интензивира след 
XI11 заседание «а ЦК на СЮК, като открит 
процес, води към съществени промени в об
ществото и в Съюза на комунистите. Взаим
ното проникване на стратегията и всекидневна 
та акция наистина върви по-бавно, огколкото 
е необходимо, но бавността до известна сте
лем представлява и синоним за демократич
ност. Ако трябва да кажа нещо по-нон»кретно 
за процесите в така наречената идейна сфе
ра, тогава искам да насоча вниманието Ви 
към идейно релевантните спорове в самата 
култура и теория, относно към факта, че ня
кои консервативни становища от националис
тическо и догматично естество, както и ан- 
тимарксическите идеи в обществената теория 
сега .много гю-често се оспорват със средст
ва на научната и обществената критика. Това, 
гюне за мене, е факт от несъмнено значение- 
Врявам, че и Вие сте съгласни, че е много 
по-добре, например, консервативните станови
ща на една или друга личност от културата и 
науката да бъдат оспорвани от хора от тези 
области, отколкото това да го правя аз от * 

или пък да ги камен

на социализма. Тъкмо в това отношение мо
жем да говорим за напредък в последно вре
ме, понеже по-пълно определихме основните 
противоречия на югославското общество днес. 
Еволуцията на нашите съзнания все още е 
обременена с известни спорове в политиката, 
както казвате, във връзка с характер^ на 
процесите в икономиката и обществените 
причини за тези процеси, във връзка с де- 
зингеграцията на обществото и пр. Измина 
доста време докато се приеме настоянието 
за преразглеждане на известни решения в 
стопанската и политическата система, макар 
че отдавна можеше да се забележи, че с&- 
мооуганизирайето на работническата класа е 
спряно именно с тези решения. Тайната на 
идейните противоречия, пък и на онези, кои
то наглед нямат никаква съществена връзка 
със стопанската и политическата система, се 
крие в различните оценки на причините за 
стопанската и обществена криза. Може би 
и не е нужно отделно да се подчертава, че 
идейните проблеми в културата и идейните 
проблеми изобщо не могат да бъдат абсолют
но самостоятелни; те неннкват сами от себе 
си. Ако ги потенцираме препалено и ако ги 
третираме извън обществения контекст и не
зависимо от основните проблеми на общество 
то ,неизбежно ще попаднем в един вид редук 
ционизъм, който няма нищо общо с маркси
зма. Това всъщност е концепцията на безгре
шния зародиш, която по необикновен начин 
се'явява в нашата идеология.

За борбата против национализма, бур
жоазно-либералните и други тенденции дей 
ствително са необходими социалистическа 
воля и човешка храброст, противни на всеки 
опортюнизъм. А отделянето на идеоложки- 
те проблеми от обществената им основа също 
така е опортюнизъм, защото се корени в иде 
ализацията на съществуващото положение 
в обществото и несъобразяването с отговор
ността на организираните сили за реално раз
ширяване на простора за обществен и култу
рен напредък. Чистата идейна борба, като 
принпиц, самю разширява простора на поли
тическия волунтаризъм. В политическия жи 
вот на преден пла« изпъкват една или друга 
книга или представление, а основните проб
леми стоят на мъртвата си точка. Така се 
излагаме на опасността да защитаваме всичко 
съществуващо в името на защитата на соци-

(На 3-та стр.)

Iполитичесната трибуна 
тира „Комунист" като единствен критик. Не 
подценявам значението мито на вашите комен 
гари, нито на собствените ои становища в 
критиката на която и да е консервативна 
идея, но искам само да кажа. че идейната 
борба трябва да се води на широки основи.

‘ Обществото трябва да бъде сцена, на която 
ще се води тази борба. Ако по пътя към целта 
се налага да.и по някой удар, тч>ва не тряб
ва да ни разколебае, защото само по този 
начин идейната борба може да прерастне в 
нещо по-оилню от чистата политическа осъда, 
от празните и безжизнени фрази. Вместо спо
рове между политиката и културата и кан- 
В1ито и да било изкуствени поляризации, бих
ме имали много повече спорове в самата 
култура и обществена теория, което е залог 
за критично осветляване и убедително оспо
рване .на разни консервативни становища.

<

3 ТАЙНАТА НА ИДЕЙНИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
I

Вие говорите за вътрешни спорове в кул
турата. Танива спорове обаче съществуват и 
в политиката, пък и в Съюза на комунистите, 
във връзка с по-нататъшното ли развитие и 
настояпщте обстоятелства. Не са ли така на- 

‘ речените идейни проблеми, пък и тези в кул
турата, свързани с тези в политиката и в ос
новните обществени отношения?

Идейната борба е не само стъдкновява- 
не с -идеите, кшто се явяват като нещо извън 
социалистическата действителност, без оглед 
на/к ги наричаме 

- или какт-о искате — идейната борба е и про
цес за изнамираме на решения, за определя
не на цедите и постоянен диалог сред орга
низираните сиши иа обществото по много въ
проси, които налага' историческата практика

ш
0.
0

чужди, против нггчеаки



Комунист 3
(От 2-ра стр.)

ПОДКОЛ се 011ълч,вам срещу политическия 
шетало™ лГИ'ШТе И п**ста.влвН'ията. „о на 
и кутчта..Да звдаде въпроса: ако изкуството 
НГЛ„™-а са от решаващо значение за ре
волюционната борба, защото социалистичес- 
нГ1ГЖ“Ие в капи1'алистическ1ите страни 
т^-ГГ™ саМО хУДожествени колонии и 

■ еатрални фестивали, защо изобщо се зани- 
°ЪС ^Цидекална борба, партиципациц и 

- орално ооновление «а обществото, движе
ния за мир и местно

зар, за която програмата се застъпва 
проживявайки блицистиката и обществения живот. Поня

кога се срещаме и с памфлети, повръхностно 
третиране и различим темденциозистм. Но, 
трябва да признаем, че това е действителен, 
а не измислен проблем и да разберем, че 
с просто отричане на дискусиите само за
дълбочаваме коизата на обществото. Най- 
лошото е че в'тези процеси и Съюзът на 
комунистите постепенно загубва идентитета 
си .и става след предвъзобновяването на ра
злични идеологии, за които вярчзахме че в на
шето досегашно развитие решително са пре
махнати. Бюрократизирането на обществото 
закономерно повлича и засилване на национа 
листичеоки тенденции ' и, провинциалцзация от 
всеки вид. Затова демократическото и социа
листическо отрича«е на национализма немм- 
нуемо съдържи оилна антибюрократичсска 
йота. Бю'ропк1ратическата абсолютпзация на на
цията тъкмо е противоположна и на основни 
те национални интереси, затова защото е ан- 
•п. демократическа и защото се намира оре: 
революционния субективитет на работничес
ката класа.

не съ-
я на сдружаването и споразум

яването, ,се намират същевременно 
представиш на и важни

социалистическа демокра
ция, в общественмте планове и стратегията на 
развитието, които реафирмира програмата, се 
намира и онази мярка иа 
тервенция в стихийността на стоковото про 
изводство, която изхожда от икономичеокия 
живот като изискване на самите производ
ствени оилм на обществото. В идейно отно
шение тук не би трябвало да има нищо ссуоо- 
но, защото главните З-вден на които се обос
новава програмата са съдържани и в Прог
рамата на СЮК. Прякото или непряко сстюр- 
ваие на Дълго,срочната програмна с теоретичес 

и идейни позиции не е »ищ,о друго освен 
псеудотеоретичеока рационализация 
росите, които се намериха 
Реформа

обществената ин-

с«м о уп р а в л е ни е, когато 
с книги, картини и песни със съответни идей
Т1Вото?ЪКИ ЛТ°Же да Революционизира общес-

Следователно, застъпваме се по-всестран
но да се разбере динамиката на общестоеади- 
ге процеси и борбата за социалистическия 
съл на културата. Редукционизмът 
или други вид не води наникъде — 
ческият реду кцион изъм е Фа гала готическо при 
ми!ря®ане

ки
СМИ

от един 
икономи-

на тнге-
на удар на тази 

в нашата стопанска система, 
това не са интереси на производителите в об
ществото. Кой има

Но
със съществуващото състояние, 

той ти води към бездейност, защото в идей
ната сфера уж не може нищо да се направи, 
докато не се решат икономическите пробле
ми, а идеалистическият редукциоиизъ|м, въ
преки привидната си бойкост и конкретност, 
остава аострактен до крайни предели, поне
же и не мисли за (корена на нещата. Като 
Революционно движение, Съюзът На комуни- 
Ътзтте трябва да открие основните лостове 
на процесите във всяка конкретна историчес 
на ситуация. Тези лостове са определени в 
Дългосрочната програма за икономическа ста 
билизация.

интерес да продължават 
нерационал1ностите, които' толкова са видими? 
1ези които отбраняват съществуващите 
пощения се стесняват д,а говорят (а«ко говор
ят) за крайните нерационалносри . в рамките 
на големи системи, погрешните капиталовло
жения, териториализацията на банките, двой
ните капа1цитети, които са изградени дори и 
в сЪьЬвиите сектори — макар че тук и гра
ниците на Югославия са тесни за рационално 
производство в един единствен обект — 
хаотичността в износа и вноса и за подобни 
факти, които

от-

БЕЗ ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ КРИТИКА

Споменавахме преди малко и представления.
В разискванията за някои тезиеи и таканаре- 
чени идейни сфери се появиха различни по
говорки, каквато е »>с книга протиз книга”. 
За кратко време в обращение беше лозунгът 
за книгата като афиш. Какво Вие мислите за 
това?

за

се намират в недвусмислена връ 
зка със съществуващите решения в нашата си 
стема.

Книгата е произведение ,на човешкия дух, 
който може да бъде консервативен и проти
вопоставен на обществото. Затуй има и кни 
ги най-Т>азашчни, ценни и изключителни, час
тично или напълно спорни и съвсем безценни, 
включвайки тук и някои които претендират на 
прогреоивносхг Мнението не е и не бива да 
бъде изключено от критика само заради това, 
?ащото се изразява в определена форма, в 
настоящия случай във вид на книга. В нашата

ОТРИЧАНЕ НА БЮРОКРАТНИЧЕСКО-ЕТА 
ТИСТИЧЕСКАТА СИЛА

Но, Дългосрочната програма за икономи- 
ческа стабилизация се среща с видими и при
крити отпори. Нейното реализиране е бавно. 
Кой е идейният смисъл на тези отпори? Личи, 
че мнозина нашата идейна ситуация не искат 
да съблюдават чрез тази призма и, нямайки 
предвид основните противоречия на общество
то и нерешените въпроси из бластга на про
изводителните

ЦЕНТРАЛИЗМЪТ ИЗПЪЛНИ РОЛЯТА СИ

Понякога подчертаното пропагиране на Дъл 
госрочната програма се тълкува като застъп 
ване за възобновяване на старите отношения 
и за съюзен централизъм в някоя форма. Има 
ли няной смисъл и рационална 
тълкуване? основа това относително неразвита култура критичното 

мнение прониква трудно, а книгата понякога 
се забулва с плаща на своят°зт, дотолкова 
по-рязко, доколкото нейната истинска стой
ност е по-малка. Ония които изрично или 
имгошцитно заговарят някаква абсолютна ав
тономия на книгата и отричат възможността 
от. идеен анализ и не забелязват, че така не
щата. обезсмислят книгата като духовно произ 
ведение- В критиката на книгата, както между 
впрочем и каквото и да било друго, са важ
ни аргументите, достоверността на анализите 
и правенето, на заключения, а самият облик на 
критика е от второстепенно значение. Следо
вателно, законна е вестникарска и всяко ДРУ- 
га критика, доколкото се придържа към изи
скванията, които критиката трябва да изпълни.

Ако лозунгът „книгата против книгата” 
сега е метафора, която сочи че такава осно
вателност на критиката, тогава може да се цри 
©ме, ако пък се схване буквално, тогава тя 
иоже да бъде демобилизаторска. Може би 
и поговорката за книгата като афиш би тряб- 
■зало да бъде някаква метафора, с която се 
желае да се посочи реакционното съдържание 
па отделни книги. Но тази метафора е още 
по-несполучлива от предходната. Книгата ни 
обвързва на определен начин на четене. Не 
може-ре да четете в трамизая както четете 
афиш или комерчеоко обявление, но трябва 
да се оттеглите в библиотеката да речем, и 
па това да посветите необходимото време. 
Формата все пак не е нещо случайно, и вън
шно. Афишът подразбира опростена постъ
пка. Приемете ли, че книгата може да бъде 
афиш, приели сте и нямото, който. провъзгла
сява себе«ой за специалист за книги — афи- 
ши, някой който определя коя книга е афиш, 
а коя не е. без задължение да обясни крите
риите на авоето разпределение, па може би 
и без основание книгата най-вапред да про
чете, а след това да оценява.

Затрудненията с диалога не престават, ня
ма го още в необходимата степен. Може ли 
това да се обясни само с липсата на демо
кратична култура или причините са по-дъл- 
бони?

В засилената дебата, която водим има 
всякакви полемични моменти, но вероятно и 
тева е част от процеса в културното и де
мократическо съзряване на обществото. Ко
гато се касае за централизма не виждам, на 
какво би можал да се възобновява ако кон
центрацията на оредствата На съюзно рав
нище но принцип не е възможна. Инвести
ционните и други фондове на федерацията 
останаха зад нас, в миналото. Чиято и да е 
скрита или непритаена носталгия не е доста 
тъчно V^ловие за възобновяване на центра
лизма. Нито за централизма може да 
зори извън историята. Страхуването

отношения и политическата 
система, подчертават опасността от различни 
противници, като че ли тази опасност е най- 
важна?

Не трябва да бъдем слепи за различните 
антисоциалистически 
ком да лишаваме феномените, в които те се 
изразяват. Но, вече на определен начин изра
зих становището си за това какви са предим 
ствеците отговорности на революционното дви 
жение. Да се говори непрекъснато за против

тенденции и тихомъл-

ииците на социализма, а да не се има пред
вид собствената отговорност за социалисти
ческото съдържание на обществените проце
си е типично бюрократичеоки маниер и едно 
о\ средствата за отбраняваме на същег.^ува- 

полжение в основните обществени от 
По този начин

се го 
ог цен

трализма все пан не считам за отрицателно 
доколкото наистина е обосновано, доколкото 
не е само нещо зад което Се полагат уси
лия да се запазят съществуващите отноше 
кия, или изражение на някакви предрасъдици, 
че централизмът икономически и обществено 
па някого сьответствува, а на някого «е съ- 
ответствува. Централизмът изпълни ролята си 
в мякси аспекти и твърде положително — а 
в сегашно време би бил безсмислица и също

щото 
ншенюя. бюрократическият . 

прикрие собствената си.Здух се опитва да 
некреативност. която може би повече отнол- 
кото как/вото и да е засяга и нашите социа
листически придобивки и актуалните и дън

на производителите. И от

I
госрочни интереси
гторите срещу Дългосрочната програма 
но.мическа стабилизация главно нямат други 

етати етическо, бю рократичес- 
действително прилагане на про

така ирационален за всички народи и народ
ности, републики и покрайнини, противополо- 

■ жен курс към развитието "а социалистическа 
та демокрация и самоуправлението. Обаче 
на този курс настанаха нови етатистичеокп ба 
риери и сега става дума за тях. Ще продъл- 

. жим ли да отричам етатизма? Ако наистина 
се застъпваме да победи един обществен ми 
'ерес, ако се застъпваме за историческата са 
.иоинициатиша на производителите, т.рябва да 
разберем характера на актуалните общество 
ни процеси, в които току-що е извършено 
преразпределението на оилала на влиянието 
над работническата класа. Полццснтричпинт 
етапизъ|м, също така както п съюзния, зас
трашава отношенията па равноправието иа 
•народите и народностите. Държавотворението 
да федералните единици натрапва поделби е 
Югославия, конто след това се протяга!- на 
вътрешната 'Действителност на всяка от осем 
те час™ и претендират за дълбока подялба иа 
народ и власт. Дългосрочната' програма е 
едно от- важните средства за отричане на те
зи тенденции. Тя слага под въпрос онези . ре
шения в стопанската система,а посредствено 
и в пол1ити14еоната1, които нарушават единст
вото на стопанския простор и единството на 
производителните отношения и най-свтпс Юго 

като единно социалистическо общество.
Може би мотивът на засегнатото единс

тво е един от най-честите в нашия печат, пу

за ико

основи оовен
ки, защото
драмата слага под въпрос самостоятелността 
на политически сила и разобличава волунга- 

политичеоки ум като главен ви- 
за застоя в развитието на производег- 

обнтеотвото и еамоунравител-

ристичес-кия
новник
вените сили -на 
1'ите социалистически отношения.

Xипостазата за споразумяване и договаря- 
показва нато параван зад когато се елу- 
ииволутивни обществени процеси, хара-не се

чават
ктера на които се открива във все по-лошото 

на производителите, в дезинтегра- 
на обществото и, най-сетне, в електричположение

цията
ното и смушено намесване на държавата с 
икономическия и обществен живот. Преовла 
гяването на стоковото производство е зада

ча на поколенията. Затова социалистическото 
общество, особено ако изхожда от низна ос- 
нещна' развитост на производителните сили, 

друг- избор освен да се ориентира, както 
би казал Слободап Дивяк, на вътрешно-що- 
ково яреовлаяяване на стоновот-о производ- 

. Дългосрочната програма т връща да 
икономическите закономерности и 

характер на производство, но и 
ст>с съответна ре1Улашя на . 

живот. В автономията на сто- 
югославски на-

Иокането за отваряне на диалог идва от 
противоречията, съдържани в жизнената Дей
ствителност. Затова диалогът «е е възможен 
по прост начин; чрез противопоставяне което 
подразбира и известно напрежение н риск. 
Воичюи до известна 'степен сме обремонон.и с 

представа за общество, 
изпълнено,, с хармония, в което всичко върви 

(Иа 4-та стр.)

няма

ство
спазваме 
на стоковия 
на мдермо време
икономическия

субекти на единия

нинанва пдеалистичнаславил

пансиите



4 Комунист
(От 3-та сцр.)

гладко. Истината обаче е там, че ония пароп 
дух на нетърпимост непрекъснато стеснява по 
лото па ,разискването, но п този феномен има 
своя обществена основа и може да се прео
долее за малко по-дълго време. Голямата чут 
ствителност на кришна дотолкова е по-голя- 
ма, доколкото 
пощения са по-пестабнлни, поете проведено що 
нашата актуална ситуация 
значение е премахването на ггредтюстанната 
за самостоятелност на потгтичесната мощ и 
полза на развитието на социалистическото са
моуправление като по-виеш облик на свобо
да но отношение на войчии свободи, извою
вани нчдосеташната история.

Натиокът на самата обществена дейст
вителност обаче действува до пзнесфна 
пен :в полза на творческия диалог. Ако бихме 
имали при ръка вестници отпреди 
години,
бих могъл лъ.3 основа на цитати 
изявления да Ви покажа как някои стамовн- 
ща. които днес служебно се изнасят своевре
менно са били остро критикувани. Или, но- 
гато преди нянолко години Александър Гър- 
личков убедително говореше за изследваш о- 
то, творческия труд п в разискването се за
стъпваше диалог като момент, инхерентен на 
Революционното изменение на света и обтес 
твото, беше. това ми е известно, значително 
оспораван, интерно и открито. Това са тези 
рискове.
НАПРАЗНИ РАЗИСКВАНИЯ БЕЗ СИНТЕЗ

Няма достатъчно диалог може би и за
рад това защото сред комунистите от ръко
водните форуми няма достатъчно другарски 
отношения, близкост. разбирателство и тър
пимост, пък и някои нормални и неизбежни 
недоразумения 
тическл характер и придобиват размери, ко 
иго обентнвно нямат?

В този въпрос виждам рефлекс на ония 
идеали, които всички ние като комунисти, ако 
наистина сме комуниста, носим в себе си — 
всеки от нас разбира се. замисля себе си в 
обстоятелства, които на всички ни биха въз
можност за по-пълен и по-креативен живот, 
в която колективната работа по добър начин 
съединява с творчесната самостоятелност, ко 
ето ни присилва да се подаваме и изразяваме 
по кодиран, и много атузивен начин, в която 
бихме най-сетне могли да се различаваме и 
да бъДе-м приятели. Но под неблагоприятно 
Състояние не бива да ла.ментираме. Някои от

гази цели вее пик са недостижими. Лоно на 
някои трдбна да се доближим за една тю-се- 
рцодна крачка, око избирателната система м 
Съюза на цтомуниепнто направим по-демонра- 
тичию, да не привеждам други предпоставки 
на здрав климат и ио-голима отговорност и н 
Смаза па номуниетпте и в обществото. Бюро- 
кратизш сията на обществото .разорително дей
ствува върху творческия климат в револю
ционното движение, изтласква производстве
ните потенциали и демократичсена насока. 
Тя ни води към заключение, че известни за
кони на политическите , борби си остават в 
сила и в социалистическото общество, оРел 
комунмстсите, и те наистина остават в сила 
дотолкова повече, доколкото Съюзът па ко
мунистите е по-здраво свързан с властта,

Следоватолшо, ние не оме поклонници на 
абсолютно единство, по нроблом-|.т е там, за- 
щюто днешните разлики идат до границите. 
Специфичността на днешното положение се 
изразява ме>ВДУ другото и във факта, че н 
републиките и покрай»шиите имаме привидно 
единство
а на югославски клан имаме открити разли
ки. Излишно о да ее изтъква ироблематич- 
носгга на хомогенността, която означава елин 
ство противоположно ига другите. Неизбеж
ните различия би трябвало да сс протягат през 
цялото общество, до голяма степен независи
мо от всички граници. А това ще бъде тана, 
ано на пръв план сложим соцмалистачеекитс 
критерии на разликите. Заблуждаваме се ако 
мислим, че в Съюза на комунистите е пъзмо 
жна авангардна позиция на който и да е дял, 
било да е в критиката, било а отбраната ща 
Съществуващите отношения. Авангардизмът, 
винаги когато се явява, само показва, че вече 
на дело не е СЮК.

Другият проблем е в нашите скромни 
способности да стигнем до решения и там, 
къдсто разликите са само привидни, защото 
нямат основи в обективно дадените интереси, 
дори и там където няма никакви разлики. Не 
способностите потенцират неединството, уве 
личават изолацията на политическите факто 
ри и задълбочават разлините. Способността 
за синтез е една от сновните условия на де
мократическия живот и социалистически насо 
ченото обществено мнение. Напразно шпро 
тата ща разискванията, ако няма соспиалисти- 
чеоки синтез. Ако липова организирана Рабо
та да се стигне до него, широките разисква
ния в обществото клонят към един вид „ли
берализъм без демокрация" или към бцзплод 

стълкновяване «а тесни интереси. Ирстан-

циите, които би трябвало да мислят за 
теза се изтощават в отричането «а неприем
ливите становища, които идват до израз в 
обществения живот, отхв-цтляйки понякога и 
съвсем оправдателната критика и хубавите 
предложения.

От заключения/а от 13-го заседание про
излиза насоката към широко обединяване на 
прогресивните сили в обществото. Тази иасо 
ка подразбира и широта па разискванията и 
творческа работа върху дефинирането па кои 
кретай решения. Дали нейното истинско при 
лагане би допринесло към подобрението на 
тази работа върху синтеза?

Творческото иззмерение на движението 
до голяма степен зависи и от нашата готов
ност общественото решаване ле свързваме 
върху широки основи с прогресивните общес
твени мнения. Без широта и компетентност не 
може

син-

оеноините производствени от-

показва от какво

сте

почти щщщо добро да се напра/ви, Сле- 
наеоката към разширяване на

нянолко
доватечмга,
Фронта на социалистическата 
що н-;;ншно и формално. Върху подготовката 
на Дългосрочната програма за икономическа 
стабилизация се ангажира широк кръг от на 
учпи и обществени Дейци, но такова обедин
яване повече с изключение, отколкото прави- 
ло н нашата работа. Впрочем, и за този 
дължим на личната инициатива и упоритост
та на неколцина хора — на Киро Глигоров 
преди — отколото на който и да било друг. 
Но проблемът има и гю-широки размери, от
колкото тона някй отделен пример може да 
покаже. Той между другото се касае и до 
нашето отношение спрямо способностите и 
знанието. Посредствеността изтласква 
кременно знание и способността и работниче 
ско-класовия интерес, натрапвайки се като 
основен критерий и в политиката и в идеоло 
гията. Борбата за способности и знания не е 
никакъв елетиз-ьм.

Насоката към по-широко обединяване на 
творческите сили е необходима във всички об 
ласти на обществения живот. Но тази насока 
ни обвързва към хората да се отнасяме 
към творчески личности. Ако те се слаг|т 
положение на пропагандисти, от които се 
очаква да подкрепят и с арг^ент да под
крепят вече заетите становища, от 
ната широта не остава нищо. 
такова стесняване ни кара понякога оня дог
матичен дух, който прогресивността замисля 
като някакъв вид частна собственост^ 
като все по-упорито 
ст.шо.

дори И СвМо Отпроди една година, 
от одделнл акция не е ни-

разлиисито оста-нат прикрити

успех

!

едно-

приемат изключително поли-

като
в

желател- 
Имеано към

или
повторение на едно и

Разговора води: Панче Зафировскино

ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕЛСКИТЕ СТОПАНИ не на селоките стопани ще доведе селскостопански производител Сре 
до големи промени на селото. С дствата за това осигуряване ще се 
обезпечаването на -материална и обезпечават в процент от 60 на 
социална Сигурност, вече сега е сто от кадастарския приход. Обла- 
ястю, след известно време, а може ганията ще плаща всеки данъко- 
би и все докато се намираме в платец на личния доход от селско-

След дългогодишна оабота за и взаимната помит Пои това най- икономичерка криза' ше бъде спря стопанската деятелност. без разли-Ст1ед дъ/шогодншна раоота за- и взаимната помщ. ири това. нам на ИЛ|[ забавена миграцията от се- ка дали е осигуоен гпгаъл зя
= и6' сГтГстоп^Пи°чГов™наСсЛе: ^Я1Н~ « ~
на селските стопани в Сьрбия из- мейсувата им ще имат материална леките стопанства сами ще почнат работата си е
вън територията на покрайнините, и социална сигурност, било да се да планират кой ще остане на имо- обществени»
Окончателно е докззано, че съхце- касае за осъществяване на сто/ро- та. По този начин ще се създадат
ствуват всички обществени и ико- стна или инвалидна пенсия. уОлония да се надмине сегашното а законопроект»
номически условия за въвеждане В досегашните разисквания състоя,н,ие което най-добре може дат повече ваешанта
на пълно, обезателно пенсионно и върху законопроекта многч? пъти бе да се изрази с мъдростта: „Седя- дюжения са палени зя зя мп-я-ГТ
инвалидно осигуряване на селрки- подчертаващо, че на сетажкоетопан „да не се става, но остава”. публичното обсъждане Л

сите труженици трябва да се да- Със законопроекта се превиж- ски стопани да се опроделет Чя 
в централната Де възможност за по-хуманни и да всички осигурени лица да бъдат ония решения, които най-лобое им

част на Сърбия право ,на пенсион- сигурни условия ща живот. Затова разпоредени в разряди според ка- отговарят и които най-шобое изряд
но и инвшшдно осигуряване ще се и предлага, задължителното оси дастарскня приход на домакинства Яват интересите им. Затова трябва
имат от 520 до 800 хилдаи селско- гуржване да започва след иавърше- Та. От големината на тази оонова да се очакват и нови тгоелшоже-
стопански труженици. Това ооиогу- на 15-годишна възраст. ще зависи и височината на облага- ния. С една дума касае
ряване ще ое основава на начала- Внедряването на задължително нет°, което за пенсионно и отивали- ляма промяна в отношението
та на солидарността, миналия тРУИ пеноионно и инвалидео осигурява- дно осигуряване Ще плаща всеки обществото къат селяните. . Твднич

Равноправно с останалите
осъщестява с 

в сдружения труд в 
сектор или с частни

средства.
В

те стопани.
Смята се, че

се за то
на
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1 Всяка прочетена 

книга е—добра
СРЕЩИ

Стихове за детското ежедневие
ЖСт^т?„2«ЪНЧЕ”. МИЛОРАД ГЕРОВ, ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” НИШ 10ДИНА

МИРЯНА АНГЕЛОВА е
ученичка във II клас в бо- 
силеградския образовате
лен център „Иван Караи
ванов”. За ,нея в градска
та и училищната библиоте- 
ни ни казаха, 
най-р©вностни 
И учителският 
съучениците й имат само 
похвални думи за Миряна 
V Съ,рдно • работи 
чната си младежка 
зация и Училищна, 
ференция на ССМ 
търа. Добъра 
гаржа.

— Книгата 
рае сил1Ня роля в моя жи 

подчертава тя. —

се, тя мнош добре знае, че 
до гова снъпо Поетът Милорад Геров е известен В стихотворенията, събрани в цикъ-

на читателите на „Братство”, детския ве ла „Пъстър колан”, Геров изразява обич-
=но^- ъ: ;ае стТраГдГ^н * ~

съъствуващ на страниците на тези изда- природните прелести. Но не само към
ния със стихотворения. Читателите го т:ях, а и към това, което те донасят В
знаят и от пт,(рвата му стихосбирка стихотворението „Поздравителна песен”
„Еветаи брегове , която нзлезна от пе- той възпява китната пролет 
чат преди някол-ко години. Тези дни, в та не донася само радост и' игри на де-
в проекцията „Детсна библиотека в изда- цата, тя мами хората в полята И в
ние на Издателство „Братство” излезна стихотворенията, които се отличават с Де
°т „печат нова стихосбирка „Весело звън- скри-лгивност, Геров не забравя дя из^
че от Милорад Геров. тъ«не, хубавото,

Характерен белег на стихотворения
та за деца и юноши, събрани в новата 
му книга, е любовта на поета към доб
рото и прекрасното, към онова, което де 
тето насочва към труд, обич, дружелю- 

: бие, усърдност .. .
| Още в началото искаме да^ изтък

нем, че освен художествената стойност 
лено да се четат и възприемат, почти 
всички стихотворения са пропити и с вцз 
питателма насоченост. Мисля, че Геров 
е успял да осъществи хармонично един- 

; ство между тези твърде значителни ком
поненти на творчеството за деца. Поне-

признание 
се стига със самоотвержен 
ученически труд. Тъй 
и досега всяка задача из
пълняваше

като
къмс висока отго

ворност и упорит труд, ’ Вя 
РВй(.\;е, че няма да й бъде 
трудно да осъществи 
та. Още повече, 
во учи всички предмети. 
(„Химията, биологията 
марксизма обичам

че е една ог 
те читатели, 

колектив, и цел- но пролет-че една!к-
н първи 

органи 
та кон- 
- в цен- 

и искрена дру

и
малко

повече от останалите”).
И оше неи;о. Миряна Попр инл екателно.

начин, той и при децата иска да 
всади любов към хубавото ... Стихотво
ренията на Геров се отличават с непо
средственост и игривост, именно с беле
зи, които' са характерни за

този

.наистина иг
детството. | 

В някои ст1ихот1ворения идва до изява \ 
мечтателността на поета. И хук Геров \ 
насочва детската любопитност към меч- ] 
таене, към развитие на творческите въз
можности при детето.

Особено място в стихосбирката на 
Геров заема отношението между деца
та и възрастните. Най-често, поетът на
блюдава отношението между децата ох 
една и родителите и учителите от друга 
страна. Тези стихове са под знака на 
„традиционното правило”: децата поня
кога правят и грешки, а родителите и 
възпитателите винари им посочват тези 
грешки, и ги насочват как да ги прео-

вот
Прочетох много и .най-раз 

има още 
които

лични книги, но 
много хубави книги,
Желая да прочета. Според 
мен, няма добра 
книга.

-
у

и лоша
Всяка прочетена 

книга е добра. Без книга 
та бих се чувствувала уса 
моетна, с нея

I

Iзапознавам же творчеството за деца винаги освен 
художествената си оила трябва да има 
и възпитателна роля- 

Основната тематика 
нията, събрани в тази 
детска: училището, природата, труда, 
животните... Детството, с цялата ои не
повторимост, с безбройните преживели
ци, наивност е в центъра «а внимание
то на поетическите му търсения. В стихо 
творенията на Геров не срещаме някак
во иенуствено украсяване на това детст
во, но едно естествено представяне на 
детския свят, на първите допири на де
тето със заобикалящата го среда и по- 
широко, с .всичко, което интересува не
говия любопитен дух. Вече изтъкнахме, 
че стихотворенията на Геров имат и въз
питателно послание. Това особено се 
отнася за стихотворенията, събрани в те
матичния цикъл „Весело звънче”. Стихо-

света,
ти, обичаите и постижения 
та на народите, историчес
ките събития... Все още не 
мога да кажа кой е люби 
мият ми писател или поет. 
Обичам произведенията на 
Военно Чолич, Десаика 
Максимсвич и Иво Андр;:ч 
от нашите, и произведения 
та на Вазов, Бстев, Шсло- 
хзв и Гогол от чуждестран 
ните поети и писатели. По
настоящем чета „Мъртви 
души” от Гогол.

Ангелова е сРедношколка 
с отличен успех. Отличнич 
ка е била и в основното 
училище. Само една „чет
ворка” й е попречила да 
получи мечтаната грамота 
„Вук Ксралжич”. Това оба 
че не я е обезкуражило, ме 
чтата не е изгаснала: „Ще 
пелбжа всички усилия да 
я спечеля в края на сред
ното образование”. Разбира

природните красо-

на стихотворе-Миряна Ангелова книга е типично
Ангелова е истински та
лант за рецитаторското из 
куство. За това нейно вле
чение най-големи заслуги 

ма първата й учителка 
Миряна Стаменкова. „Тя 
ми вдъхна силна любов 
към книгата и рецитаторс- 
стзого”. Като дългогоди
шен член на рецитаторска 
та секция в основното уми
лите „Георги Димитров”, 
Ангелова естествено става 
член и на литературно-ре- 
иигатерската секция в Об
разователния център. Сега 
вече тя е опитен рецита- 
тср и с прочувствените си 
изпълнения въодушевява 
публиката на многобройни- 
те тържества в Босилеград.

Манол ЯНЕВ

долеят.
В циклите ..Приятели” и „Приказ

ки стиховете на Геров са наситени с 
любов къ(м птиците и животните. И в 
тези стихове на първо място е обичта 

. към доброто и прекрасното. Художе
ствената сила на тези стихове 
той в това, че непосредствено, без на
трупване и усложняване на стиха и ри
тъма, Геров чрез животните алегорично 
говори за честността от една и за ..ал
чността и пороците от друга' страна.

Всяко дете, което прочете тази 
ще улови безброй случки, радос

ти и вълнения от ежедневието си... С 
прочувствувани, непосредствени стихове. 
Герсв е успял да проникне Дълбоко в 
този многостранен детски 
пресъздаде отличителните му белези, 

тември ни вика”). Началото на учебната Затова книгата Ще се чете с особено 
година представлява „подвиг който удоволствие от всяко дете.
търси упорита и Редовна работа.

се със-

книга

творенията от този цикъл са проникнати 
с обич нъм ученето, трудолюбието, дру
желюбието ... (..Към подвиг нов, смело. 
деца, със весели, бодри сърца” — „Сеп- свят и да

Денко Рангел ов

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССМ В БОСИЛЕГРАД ЗА ИЗБОРНАТА 
ДЕЙНОСТ „Поетична антология" 84"

Много въпроси за разрешаване Защо копнеят твоитеряването на махленски пъ
тища и пр. Отговорно 
обел дени и някои пробле
ми на добронолатии младе.- 
жки труд и идейно-полити 
чсчжото издигане на члепо 
вете на ССМ.

очи?Предложени са двама кандидата за иредсе- 
ОК на. ССМ и двама кандидата задател на

секретар на ПредседателствотоI
■

Защо копнеят твоите очи 
и в тях се заселват рани, 
в тдх пристигат глухи влакове 
пълни със студени дъждове?

Защо суша Напуква ти усхата 
и усмивката ти жълта 
прилича на камък, когато 
тихо — потъва въц, водата?
Гласът ти е от горчиви вълни, 
като че ли са от него — 
отлетели всички пойни птици 
и отлетели'— благите думи?

Зная. Това дните в тебе 
играят горчива игра, 
г< която мисълта ридае, 
в която се загубва радостта.

въпросите от областта на 
иксном.нчеснакта. стабили
зация, развитието на сел
ското стопанство, усъвър- 
шенс'1 вуването на всенаро
дната отбрана и обществена 
та сам/озащита, култУРНо- 
забавния и спортния 
вот ^га младежта. Остро са 

нередностите

В левечето първични ор
ганизации на Съюза на со
циалистическата младежв 
Босилетрадска община.избо 

се проведоха успеш-
. В продължение на засе

данието Председателство
то и а ОК на ССМ издигна 
кандидатурата на Ива!/ Бо- 
реки и Иван Александров 
за председател на Общин
ската конференция на ССМ 
и кандидатурата на Крум 
Стоянов и Сладжан Нино- 
лов за секретар на Пред
седателството на 
ССМ.
заседание на ОК на ССМ 
е насрочено в началото 71а 
декември т.г.

рите
110.

Каго констатираха този 
факт, членовете на Пред- 
седателството ма обш^: 

конференция на ССт

жи-

критикувани 
в заемането ‘На работа и

ската
в БсзнлеФЗД на заседание- 

23 ноември - 
оцениха, че на нредизбор- 

изборнитс събрания

об-т.т.то си от посегателствата среШУ
имущество.шесгвоното 

Първичните организации на 
ССМ в салата са се зани-

ОК нантгте и
са раздвижени редица въ- Отчетно-изборното
//роси от съществено 
ние за предстоящата 

на младежката
манали сериозно с ангажи
рането на младежта в ко
мунално-битовите 
електрификацията,

дей- 
орта- 

Доми- 
Iгол учил и

Влсд|И'М'Н.р АЛЕКСАНДРОВакции:ност
низацил като цяло. 
нантно място са

М. Яне»разши

СТРАНИ Ц/У 9
* 28 ноември 1984Братство



СРЕЩИ II РТЗГОВОРИ МАЛЪК ПОРТРЕТ ПА ЕДНО СЕМЕЙСТВО
:

Гордея се, че изведох но Само с труд става 

от нищо —нещо
/

|||

РАДИСЛАН ТОДОРОВ, 
първоначален учител в Ск>- 
силефадсного основно учи
лище е един ох онези про
светни работници за ко,го- 
то колетите му имат само 
похвални думи. Топ пече 
близо три десетилетия дру 
гарува с тебишира, е уче
ниците и родителите им и 
полата усилия на винаги жа

други думи казано, обичам 
тази професия, обичам де
пата ч1 е то елод 28 годи
ни учмтелсгвуване, тази ра
бота но ми омързва. А нро 
сто се гордея, че па пч.т 
изведох редици поколения, 
на които дадох първите 
здания и които днес еа 
всеотдайни строители па 
домоуправител мото социа
листическо пи общество.

Инак, житейският

В тазгодишното съревнование за високи до
биви пшеница в Димитровградска обшила иа 
трето място убедително се класира Дрина Ата
насова, машинописка ог „Услуга"! За да няма 
„недоразумения", веднага да кажем, ч„ Аитана- 
сова петоянно живее в Гоиидол, а Земеделието 
й е допълнителна дейност.

Р. Тодоров
крави и свине- На около 2 
да обработваема плот про 
извеждат достатъчни коли
чества пшеница и цареви
ца за потребите на дома
кинството, а една част из
насят на пазара.

— И сега можем да про 
ладем известно количест
во пшеница, из в яашз се
ло И2 идва никой да ор
ганизира изкупване на па- 
:дгни/с излишеци. Тази го-

В Гоиидол лесно намери
хме хубавата 
на семейство Атанасови. 
„Главата" на семейството 
Христо Ад класов, модели 
еР на обувки в ООСТ „Ди 
ми-| ромтрад",

опит. Все пак всеотдайна
та му любов към профе
сията му дивеше подтик и 
резултатите на изоставаха.

II още пешо. В селата 
лото учиктелст-вува Тодо
ров, ведно е бил и актп 
нрп във лоичнп пори па 
селския живот. Близък и 
непосредствен в общуване
то у местното население до 
0;л организатор ценен п 
уважаван паиеикьдс. Нд 
сърчевсл е към- работа и 
дисциплина, п.осил е и 
търси голяма отговорност 
и наблягал личните инте
реси да се подчиняват па 
общсс!пените. Затова, в ко 
лектива пс-вече мъти е бил 
член на различни ном-исии, 
органи п тела. Член е из 
Съюза на комунистите ог 
1954 година.

За учителя е много ва
жно постоянно префе- 
сн-чалпо да се Уст.въРШен 
стау-ва, зашото канто казва 
той, съвремеиият възпита
телно образователен про
цес търси да бтде всестра
нно развита личност. Тодо
ров гшез 1982 годила успе
шно завърши Педагогичес
ката академия 
обучение.

Да кажем и това, че Га- 
диздав Тодоров е Руден 
през 1983 година в село 
Зли дол понастоящем жи
вее в Босилеград, добър е 
съпруг и баша. За съжале
ние обаче, пито ел«о от

нова къщаДни за знания деца да им 
вдъхнови любов кт м всич
ко, което е прогресивно, 
към труда, да им вдъхнови 
всеотдайност в духа на со
циалистическия 
зт.м.

опит
на този окромон и -грудо. 
любпв труженик е богат- 
Започва да работи като 
учител най-наирзд н СР Ма 
кадения 
шина, кадети уч-ителствула 
една падина, а след това 
пече 27 години у учител в 
г.яколно села па Босилегра 
дс-ка община. Най-напред 4 
години в село Извор, след 
това 13 в село Груинци и 
10 в село Белут. А от на
чалото на настоящата го
дина е в Босилеград.

Радислав Тодоров, с осо. 
беио ч\’вство си спомня 
за първите учителски ю-

ведиата нипатриоти-
К\ мановена об разказа, че къщата са си

— Учителската профе 
еня. казва Тодоров, заоби- 
чах още нато юноша, И 
димно считам, че съм се 
определил за онова, 
то мога и 
бг-за полезен. Днес учили
щният звд.чец просто ме 
вглнх за. а детската глъчка 
ми доставя наслада и оаз- 
влечениз. Корато сега от- 
ноео бих избирал проФееи 
ята си, също така бчч се 
определил за хчителекзтз 
паофесия; Това е хуманна 
и благородна професия. С

от со-1Ш1 ранили сами 
новите до покрива. Дума
по дума разбрахме, че със
селско стопанство се заии- 
д.а-ват всички членове иакъДе- 

нац-много да

диги, когато. както казва 
той, е имал пресни зна
ния, но не и учителски

Семейство Антанасови

семейството: Христо и дина добивъ беше наио-
Дрпна. майка й Милка и гина добър, получихме 700 
двете дъщери — второклас килограма ог декар — 
ничката Марияна и щесто обяснява Христо. 
клаонич-ката Габриела.

За десетина години семе. 
цетво Антанасови си пос
трояват нова къща, кдре
ват трактор, мотокултива- 
тор п други селскостопан
ски машини. В продълже
ние на 6 години угояват п<т 
20 телци, но след това го
дишно продават само по 
две телета. Отглеждат -

класово

Споменаваме им офици-
аъчите данни, според кои
то Дрина е осъществила до 
Сив 510 кг от декар.

— Така пише. обаче не 
з така. Според пропозиции
те на съревнованието доби 
еът трябва да се измери на 
нивата, веднага след вър
шитбата. Комисията обаче 
не прави така, но свабод-

двете му деца не искат да 
поемат неговия път, въпре
ки че това е негово голямо 
желание.

ЗА ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА В 
ДИМИТРОВГРАД М. Я.

но преценява добива — 
изтъква Дрина. — А ние 
бяхме събрали житото в 
107 чувала, във всеки по 
60—70

Започна да работи новата
детска гредина

:г САМОУПРАВИТЕЛН А!ГА ОБЩНОСТ НА. ИНТЕ
РЕСИ!: Е ПО ЗАЕМАНЕ^НА РАБОТА В БОСИ
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

♦
♦
♦: килограма, пък пре

сметнете и сами. Аз обаче
♦
♦

не правя забележка за гре 
шкатг. защото в съревно
ванието участвуваме, нг за 
ради награда, а за лично 
т-доЕОлствне. Просто иска
ме да видим какви са ни 
земеделските възможности.

Дрина прави забележка 
на селскостопанските 
циалисти затуй, 
есен не се внеснаха в Го- 
индол да посъветват земе
делците как да се справят 
със сушата, как да изпъл
нят плана на есенната сеит

♦

Конкурсната комисия към Трудовата общност 
иа Управлението за обществеш! приходи в ОС 
Босилеград обявява

♦градина, ст .временно обору 
дена, могат да се съберат 
120 деца на площ от 850 м-’ 
в пет възпитателни 
и то две групи забавачни-

По случай освобождени
ето в Димитровград бе от
крита нова детска градина, 
построена в квартал „Сате 
лит". Този сърре-мен обект 
на стойност 44 милиона ди
нара, е построен със сред
ствата на Републиканската 
общност за детс-ка защита, 
общинската, 

участие на детската гради
на и сдружени средства на 

организации

♦
♦

♦

трупи ♦

(Конкурс ♦

:ца и три предучилищна въ 
араст.
7—15

♦които остават от 
часа. Правят се опи- за приемане на ЕДИН СТАЖАНТ за неопреде- X 

лено време за работа върху работи и задачи па X 
редовно и принудително наплащане — данъчен ч ♦ 
изпълнител в Управлението за обществени при- ♦ 
ходи в СО Босилеград. *

Освен общите условия кандидатът тряова ^ 
да има средна училищна подготовна: 
икономическа, гимназия, управителна — 
пен на професионална подготовна.

С молбата кандидатите трябва! да подадат 
и кръщелно свидетелство, диплома за завършено 

1 училище и достоверение, че кандидатът не е 
♦ под следствие, в срок от 15 дни от деня на пуб

ликуването на конкурса до конкурсната комисия * 
към трудовата общност //а Управлението за об- * 
ществени приходи в ОС Босилеград, бе^ такси.

спе
че тазити, ако има заинтересова

ни, да се оформи група и 
за деца от 
възраст. За сега мощноети-

собствено
1—2 годишад

♦:те иа новата детска гради
на се ползуват с 80 на,сто, 
а очаква Се до Нова годи
на да бъдат попълнени сто 
процентово. Цената за тире 
стой на едно дете е от 
1320 до 3640 динара в за- 
ЕИ-оИ-МОСТ 
член

втрудовите
града. ♦

IV Сте- ♦ ба.Известно закъснение в
започване на' редовнв Рабо- 

недостиг
: И в живота, и в селско

стопанската дейност нд се
мейство Антанасови от Го- 
и-ндол трудът е основният 
източник на блага, единст
веният критерий за пълно- 
ценност. Затова и успехът 
на Дрина в сървеиованието 
за високи добиви не е ни-

Iта е резултат на 
на средства, но и това е 
разрешено чрез увеличе
ние та процента, който гру 
дещите се отделя7 за тази 
цел. Процентът е увеличен 
от 0,67 на 1Д5 на сто, с 

обезпечават по

! Iот дохода по 
,на домакинство. За :Iродителите, -чиито принад

лежности по член не над
минават 2500, престоя на 
децата е безплатен. ♦

♦
♦:което се 

500 хиляди месечно.
-новата детска

котва изненада.
А. Т. Алекса ТАШКОВИнак, в
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ГОЛЯМОТО—МАЛКО СЕЛОНАШИ СЕЛА- 
ЦЕЛ ЯСЕНОВ

V

Последните 
слънчеви 
се пробиваха

тазгодишни телите". И наистина 
се обиколи

за> да 
село 
цели

лъчи осведоми, че сега в село
то живеят около 400 души, 
че - си имат 
ток, път,

трудно ногато срещнахме чичо Сто ничари, а на (всеки непоз- 
яят, ако нямахме паспорт ' 
трудно щяхме да му об
ясним е, кои сме, защото

цялото 
на човек му трябват 
3—4 дена!?

Наистина

между ви- 
сонцте стени на.Асеново ка 

в чието дъно бучеше 
иечно бързата и бистра ре 
ка Блатъдшица.

Така 
ясенов

нат човек му. искали пас
порт...

Ето, че пристигнахме и 
в центъра на селото (цен
тър на селото7 в такива се 

село, всички хора .са Тра.' ла се нарича онова място 
където е построена учили
щната сграда и селският

електрически 
телевизори, раг 

диоапарати, хубави . акъщи,- тС-й най-напред ни каза, че 
мебели, добитък, стопанст- ' тук, в това крайгранично 
во и какво ли още не- Но

ле,
това дерекул- 

можеско село никак не 
да се види от едно място, 
защото то започва 
Блатъшница 
славско-бъдгароката 
ца. В се пак

или иначе до село 
Дел не се стига ле от ,рена 

па все до юго-сно, защото 
Звонци, пристигайки в гранидо където същест_ магазин).„дяволът невува автобусна Бяхме осведомени, челиния, чо ве толкова черен колкото 

изглежда", защото 07 ня-век. който за пръв 
Стига тук започва

път при селото се строи нова учи-
да ,литна ограда, но не очакваси колко години насам до Ясемисли, че оттук нагоре не 

съществува друго село. Все 
пак първото впечатление 
се оказва

хме че Ще видим това ко-нов дел, както впрочем и
ето видяхме: малките яее-до всички други села в Де новделчани помагаха нарекула, съществува път, 

по който вървят пътнически майсторите (в по стр оя® ане-неточно, защотона 7—8 то на училището! Наисти-километра оттук се автомобили, трактори,намира село ясенов на картина за възхищениеДел, миснн... Майсторитекъдето и удивление.впрочем* бяхме 
ноемврийски

Ние вървяхме пешатръгнали този и техните помагачи, уче-едиа час и половина оби ците, бяха изненадани, чеден.
каляхме историческотоВсъщност ги посещава един журна-трудно „Асеново кале", вървейкимо

же да се каже лист, но нито за мит нена колко все нанагоре и нанагоре. - спираха с работата, защо
то, както самите Де каза
ха, времето не чака Мзи

километра от центъра 
Деренула — Звонци,

Из пътя орещахмена Л1НО
се на го хора, жени, ученици-

мира село Асенов дел. за- пешеходци. С .мнозина от ма иде...'
На ясеновделчами ошо-

Щ°то неговите 16^ махали гях даже и побеседвахме и
са пръснати на повърхнина 

над 20 километра,
на всичките се удивлява- вен поминък е животновъдот хм е. Тана байда- например ството и земеделието. Даже и повече. Без сълшение Петко Андреев казва, че добавим, че до не така оттова е най-голямото село селото си не би сменил ни давна в Ясенов дел се от-в този край, когато ста- то с един град в света, въ глеждах-а няколко хилядива дума за пространството. 

До преди няколко
преки, че има нова къща

овце, че по баирите обнъРв Пирот. Пъкгодини ученикът
Иван, койтотова можеше да се каже всекидневно жаващи селото пасеха и

и за броя на жителите, но не по-малко кози, но сегаотива на училище чак в
Звонци, казва че това хичмиграцията и т\’к направи малъктам пасе съвсем

’бТака брой добитък, защотосвоето. например трудно, въдре- ине му ило
един ясеновделчанин ка:*\ ясеновделсната младеж покд, че всекидневно изми-

□ече обича градаче „Ясенов дел е по-голям и инду-кинава по петнадесетина
и от Белград — по простра пеша. Старецът стрията отколото животно-лометра

Илия ни разказа цялата ис въдството и земедеЛЕ^то.нство, но все по-малък и
Тодор Петровпо-малък по броя на жи- тория на селото, но

И днес влашани минавайки поПРАЗНИЧЕН РАПОРТ ОТ С. ВЛАСИ
бетонното платно на моста, заста
ват да му се полюбуват. БезпрепятВинаги сред първите стаено минават по него и с мотор
ни превозни средства, и с кола с 
животинската тяга ...

Днес на Ерма се пъчи хубав НА РЕД Е ВОДАТА 
бетонен .мост, който беше пуснат

Александър Тодоров и ЦенкоСело Власи, скътано в полите 
ка Влашка планина, 
левия

лов,
Райков, на пъ.рвото си заседание, 
проводено на 8 септелюри 1944 го
дина — взима решение за събира
не на помош за бойците на фрон
та. Събирали облекло, чорапи, обу
вки; пшеница, царевица и ИР. 
Сред първите сс озовала баба Бо-

„ , —.Дойде РеД на водата — из-
в движение за 25 май Деня на ,-ъква И. Кръстев, Власи 
младостта — 1983 година.

кацнало
бряг на река Ерма е едно 

от първите села в нашия край. в 
което бил създаден Народоосвобо- 

отбор. По време на Наро-

на
е едно

от малкото села в този край, кое- ’ 
— Да, това беше голяма тру- го ия.ма хубава вода за пиене. ■— 

дова победа за нас
Кръстев, който като председател вода. Каптирали са един извор из- 
на местната общност и председа- под планината, но малка му е си- 
тел на комитета за изграждане на лата ...
моста всекидневно е бил в „а.к- Влашани не седят със скръс- 
цття", дето се казва. — Този обект тенп Ръце- Търсят и възможност 
пи стРува 2 520 000 динара. От та- и този проблем да разрешат.

— Вече започнахме акция за 
(и тези които са се изселили) съб- довеждане на вода. Тъй като ня- 
раха 500 000 динара, от имущество- ма други по-добри извори — ре- 
то па Цона Рантелов използвахме шихме 
I 100 000

споделя Само 25 домакинства имат хубавадителея
дооовсбодителната брба селото ока 
звало активно съдействие на парти 

40 години 
изтриването На свободата.

И тези дни, я.на.заиите. — Давам най-хубавата си чер
га за освободителите — казала тя. 
продавайки им подаръка.

Наред с това Народоосвободи- 
телният отбор веднага се заловил 
и с устройството на нова власт в 
селото, като всекидневно поддър
жал връзка с Цариброд (тогава 
Димитровград). Събраните вещи и 

животинска

след
влашани с гордост си спомнят за 

, исторически дни. Бе- 
Иван Кръстев, пенсио-

тези славни сума жителите па село Власизиседваме с 
яер-лесничей/ председател на мест

на СоциалисДИче-ната организация да вземем водата от изво- 
динара, а Общинската ра „Баня" на левпя бряг на ,р. Ер- 

скупщина щ Пирот нп отпусна по- ма — изтъква той. Но срещаме 
мощ от 9201)00 
Кръстев.

окия съюз.
__ В Деня на освобождението

Влаои беше— 8 септември — във 
създаден Народоосвободителен от
бор. Той беите създаден по ини
циатива на партизанските войски, 
които тогава се намираха в с. Пе- 

край Пирот. Оттам беше 
« предложението за 

отбора да

динара — казва големи трудности. Изворът е по- 
ниско от селото и се налага да 

. строим резервоар с „преливане” на 
водата, за да може да стигне до 
всички до.мове. Сега сме в начало
то яа акцията, още правим нзчис- 
ления колко ще струва, но отстъп
ване няма. Вода ни трябва и ще я 
Довеждаме — твърди Кръстев. И 

; :.ч ; този път освен жителите на Вла
си ■— очакваме да се озоват вла- 
шаки, конто са се изселили, а ма- 
л тваме се, че и този път Общин
ската скупщина в Пирот ще нп се 
притече на помощ. Искаме да се 
уле.о-мш, защото много от къщите 
в селото са съвременно обзаведе
ни, но без вода е трудно... И в 
тава отношение искаме да бъ№м

материали с нола с 
тяга се закарвали и предавала в 
Цариброд.

V

ДАНИ МОСТ — СЕГА АКЦИЯ 
ЗА ДОВЕЖДАНЕ НА ВОДАтровац 

издигнато
пръв председател па 
бъде избран Петър Стоянов. Пазе- 

Влашна плани-
Връщаме се към всекидневни

те комунално-битови проблеми на 
село Влаои.

— Село Власи — казва Кръс
тев — днес има други проблеми. 
До миналата година мъка мъчеше 
с моста :на Ерма. Почни всяка тРе 
та- година правехме но един лъР- 

мост. Надойдеше ли Ерма — 
мостът рухваше • • •

Колно ли пъти само с натова
рени кола влашани са претурялн 1 
в Ерма. Отнасяла им е снопи пше
ница, чували с жито или брашно,

йки стадото си във
Петър Стоянов бил активен

партизаните. Давал им 
обезлеча-

по-на,
мошник на 
храна
вал в селото, осведомявал ги 
придвижването . на 
кълчища.. .

и облекло, които
за

фашистките

нен
ПОМОЩ НА ФРОНТА —
НАЙ-ВАЖНА ЗАДАЧА

Нарояоосвободителммт отбор в

яиадТОИлС Димитро™' Цоад'РРаиге- карано от водениците.

; 'оравно с другите села — споделя 
Иван Кръстев.

Иван Кръстев Матся АНДОНОВ
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♦

КОЛЕКТИВЪТ НА ЗДРАВНИЯ ДОМ 
В ДИМИТРОВГРАД

Ч Е С Т И Т И

♦

1г,

Деня на Републиката < *

80ик ЖШ18ТК1ЛА СИМЕШН РК012У0Ш
ф ООСТ .ДИМИТРОВГРАД"
* Ч Е С Т И Т И

на всички трудови хора и граждани в общината , 
и страната с пожелани» за крепио здраве и без- 
спирс// прогрес н « СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯна деловите с„ партньори и потребителите, 

на трудовите хора и гражданите в общината 
и страната *

пощения Ден на Републиката РАДИА ОРГА1ППАИША КОИФЕКЦИМ

ШзСзтОТХОХггл
ЕР»,11.!:.Л.,1У СД ИН>1 РАН11ЧК1101Й солидарпомодговориошьу ооуД

1ЮУР „МЛ4Д1НЛ - ЛРОИ ШОДН.А СА II С. О.
ДИМИТРОВГРАД - А!. ТИ

ив делевиге си партньори и потребителите, 
на исичии трудови хора и граждани в Димитровградска община 
и страна/а

като им пожелава многобройни успехи в социалистическото 
строителство на самоуправителна и необвързана Югославия и 
лично и семейно щастие 
ПОТРЕБИТЕЛИ!
„ТИГЪР" ви ПРЕДЛАГА:

ТА 100

I радиални гуми за леки н товарни коли 
модерни спортни обувни 
дълбоки ботуши за защита при работа 
лачени намени и Детски обувни 
технически стоки за широко потребление

: Ч Е С Т И Т И
♦

Деня на Републиката, 

- 29-ти ноември |
♦♦ ♦*♦ ♦

:
КОЖАР А „БРАТСТВО" _ ДИМИТРОВГРАД

на деловите си партньори, трудещите се „ гражданите 
в Димитровградска община и страната 

ЧЕСТИТИ

♦♦ ♦♦ !♦

{ Деня на Републиката
I с пожелания за всестранен прогрес на социали

стическа самоуправителна и необвързана — 
ТИТОВА ЮГОСЛАВИЯ

♦
! пежелавайни им велики дела в социалистическо- ф 

то са.мсуправително развитие да родината 
високи лични и семейни постижения ф

„СВОБОДА" ви предлага богат асорти- ф

и ♦

и ♦мен, съвременна детена, дамска 
мъжка конфекция 

ИЗДЕЛИЯТА НА „СВОБОДА" привличат ф 
вниманието с модерната си кройка ф 
и многообразната си разцветна 

ПОТРЕБИТЕЛИ! Изделията на „Свобода" ф 
ви помагат да следите модата

* ♦

♦
: ' \ -..«у
, Димитровград

♦♦* ♦'«УЩаиЩВаЗ- отЕдузиЕ^дл; ♦♦ ♦♦♦ „ИНЕКС СТОЧАР” ♦♦♦ ♦ ♦със своиге организации ,ча сдружения труд: 
„ХЕЛБОПЕКАРНИЦА”
„8-МИ МАЙ" и 
„КОМУНАЛАЦ"

на деловите си партньори, потребителите и клиентите, 
на трудови» народ и гражданите в общината 
и страната

♦♦ п ДИМИТРОВГРАД ♦♦ ♦♦ ЧЕСТИТИ
! ♦ ♦♦

I♦ 29-ти ноември ♦♦ ♦♦ ♦ ♦У
♦ ♦♦♦ ЧЕСТИТИ ♦ ♦ ♦Г на селскостопанските производители, 

на трудовите хора и гражданите
в Димитровградска община и страната 

нато им пожелава интензивен напредък във вси
чки области на обществения живот и труд и 
лично и семейно щастие

♦Деня на Републиката ♦♦ ♦♦ ♦
. ♦пожелания за всестранен разцвет на братската ни общност 
— Социалистическа федеративна република Югославия. ♦♦ ♦

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

Димитровград 
ЧЕСТИТЯТ

♦НШНОЕЬЕКТНАМЕ ♦♦СУРДУЛИЦА ♦
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ 

И ТРУДЕЩИТЕ СЕ
В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА И СТРАНАТА 

ЧЕСТИТЯТ

♦♦в

:ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 

29 НОЕМВРИ
♦29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ 

РЕПУБЛИКАТА
♦ ♦♦ ♦♦ ♦! ♦НА ТРУДОВИТЕ ХОРА И ГРАЖДАНИТЕ А

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА И ЦЯЛАТА СТРАНА ф
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ ДРЪЗНОВЕНИ ДЕЛА ВЪВ ВСИЧКИ ф 
ОБЛАСТИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРАВИТЕЛНО ф 
РАЗВИТИЕ НА РОДИНАТА — ТИТОВА И НАША ЮГОСЛАВИЯ

♦
като им пожелават лично щастие и всеоб- ф 
що благоденствие, както и високи успехи ф 
в строителството на социалистическото са- ф 
моуправленне у нас

.
♦

♦ ♦♦
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Ю ••Б О С Й Л Е Г Р А гт”
Б БОСИЛЕГРАД Д
„'сЛОГу?'ВЛг”аЕТЪРГ0ВИя:иИгпЦИИ НА СДруЖЕНИЯ ТРУД 
•НАПРРЛ^м Т РГОВИЯ И ГОСТИЛНИЧАРСТВО 
изкуп^ванеГ СГЛСКостопанска ДЕЙНОСТ И

"изГРАПТТо^ КОМУНАЛИА ДЕЙНОСТ

ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

Ф С <Х1Е N 1К.Д.
СУРДУЛИЦА

НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ
ЧЕСТ И Т И

ПРАЗНИКА НА 

РЕПУБЛИКАТА
29 ноемв

— ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 
С пожелания за още по-висони успехи в со
циалистическото строителство у нас

?До™»тдТ*5?^АТлТРУДОВИ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В БОСИЛЕГРАД
ПА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ 

ЧЕСТИТИ

ХОРА

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ЛИЧНИ УСПЕ
ХИ — НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО- 
ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА 
НАТА 29 ноемвриСТРА-

— ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 
с пожелания за още по-големи успехи в социа
листическото самоуправително изграждане на 
страната

■ПВРА\А\.Н5ЬА\^ра^евинска РО 
Строителна ТО Димитровград

ЕГйР>АЛт!НИ511
СТРОИТЕЛНА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАДНЯ" 

ДИМИТРОВГРАД 
ЧЕСТИТ И 

на трудовите хора и гражданите, 
на деловите си приятели 

в общината и страната

МАСКАТ1СА
{ Р А В~Н I К А ВДА51МА I ИУМ8СД С Е ?- В К Д — 5 „1
Тс1л;гат: МаСкаЙса — 8иг4и11са * Те1сГол1: БигйиНса 017- 85-201. 831С1 * Те1сх 16775 * 2е1 сиш1:г. Наа *

НА ТРУДЕЩИТЕ* СЕ И ГРАЖДАНИТЕ 
ЧЕСТИТИ29-тн НОЕМВРИ:

29 ноепожелавайки им високи завоевания в социалис
тическото строителство на скъпата ни родина — 
СФР ЮГОСЛАВИЯ

— ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 
като им пожелава високи завоевания в из
граждането на нашето самоуправително 
социалистическо общество. ^Щ КОМ РАЗ

\Ж\ Л1С081.А\/МА ПАМУКОВИЯТ КОМБИНАТ ВРАНЯ 
ТРУДОВА {ЕДИНИЦА „ЮМКО”

В СУРДУЛИЦА
НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ

„КОМПАС”
ООСТ „БАЛКАН” — ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ

29-тн НОЕМВРИ 

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 
като им пожелава много успехи и високи 
постижения и строителството на нашата 
самоуправителна социалистическа родина

на своите клиети и делови партньори, 
на всички трудсши се и граждани 
в Димитровградска! обшина и страната 
нато им пожелава многобройни обществени по
стижения и лични и семейни успехи 

Граждани!
„Компас — Балкан" ви предлага хубави 
възможности за отдих, забаиа и семейни
Т7,ржсс'гпа

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА ЦД КОМУНИСТИТЕ, 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
СЪЮЗ НА ТРУДЕЩИТИуСЕ,
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ,
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ и 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 

В БАБУШШЩА
АВТОМОБИЛНИТЕ ЗАВОДИ „ДЪРВЕНА ЗАСТАВА” — 
КРАГУЕВАЦ
ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 

„5 СЕПТЕМБАР” — СУРДУЛИЦА 
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ,
НА ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ

ЧЕСТИТИ

:
*:

IНа населението в Бабушнишка община и 
на всички граждани и трудещи се ветре
ната

3
,

:: ЧЕСТИТЯТ I| — 29Щ0ШВРИ!29иоемвр-Деня на Републиката !
IДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 

като им пожелават всестранно успешно ра- : 
звйгие т\ самоуправлението и високи тру- * 
допи завоевания в социалистическото стро
ителство.

:като ям пожелава виесоки завоевания в 
социалистическото строителство и лично 
щастие и благоденствие

:■

I
I I, , • *,
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
МЕБЕЛНА ФАБРИКА „ВАСИЛ ИВАНОВ — ЦИЛЕ“ 

ДИМИТРОВГРАД

чести т и
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СИ,
НА ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ.
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ

В БАБУШ.НИШКА ОБЩИНА И В СТРАНАТА 
ЧЕСТ И Т И Деня на Републиката

ма лсични потребители и делови приятели, 
на трудети/е се и гражданите в страната и общината

като им пожелана велики дела в по-нататъшното ра- 
звитие па социалистическа самоуправителиа и ие"б- 
п/.р.таиа Югославия29 ноември

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА СПЕЦИАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА РЕАБИЛИТАЦИЯ И 
ЛЕКУВАНЕ НА БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ 

И РЕВМАТИЗЪМ 
В ЦРИКВЕНИЦА

с пожелания за още по-големи успохи и 
социалистическото строителство занапред

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНС БРЕНЦНЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ И 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 

В БОСИЛЕГРАД
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ 
В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТЯТ

:
♦честити
:

Деня на Ретината 1X❖I ! ♦♦♦♦ ♦♦ I! ♦129 ноември — 1
! ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА1

♦нато им пожелава крепко здраве и многобройни общесгве- ф 
ни лични успехи
СПЕЦИАЛНАТА БОЛНИЦА „ТНА1.А550ТНЕКАР1А” се на- ♦ 

мира на самия морски бряг, сред буйна средиземноморска фло- ^ 
ра. В Црпквеипца зимата е меиа, а годината се отличава с го- ф 
лям брей слъчевни дни. Болницата разполага с-ьс собствен за- ♦ 
крит басейн с топла морска вода. ^

Под контрол на лекари специалисти (отолог, помолог, нар- ^ 
диолог, педиатър, физиотерапевт и лекар по обша практика) успе- ♦ 
шьо се върши реабилитация и лечение на възрастни и деца от ♦ 
следните болести: субакутни, исторически и атергийни заболя- ф 
вания на ухото, гърлото и носа, астма, 
еифизема и Ревматични заболявалия.

Подробни информации лгогат да се получат по телефона: ♦ 
(051) 871-433. Адресът на болницата е:
,.ТНа1а$$о1Ьегар1а” Цриквеница, Гаево шеталище 21.

♦

♦♦ и им пожелават нови успехи в изграждането на 
самоуправителната социалистическа необвързана 
страна

:: ♦
: ♦ исторически бронхит, ф

§ ♦♦♦ ♦

^ ' ' ■ ■■ ===== = ПАЯи^мтл=---------  ♦

♦♦ ♦ ♦X \ ф♦♦ ♦ ♦♦ ♦В БАБУШНИЦА 
♦ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
^ ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ,

ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА И 
СТРАНАТА

♦ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР „МОША ПИЯДЕ" 
В СУРДУЛИЦА 

♦ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ

ЧЕСТИТИ

♦ ♦
: ♦♦

! ♦ ♦
:♦ ♦♦ ♦ЧЕСТИТИ ♦\ Ф ♦♦♦ ♦

29НМРИ ♦

:
♦♦♦♦— ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА ♦♦♦С пожелания за високи постижения в уче

нето и работата, както и за преуспяване в ф 
социалистическото строителство

„ЕЛЕКГРОБОСНА”
ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
„ФЕРОЛЕГУРА" — ЯЙЦЕ
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КВАРЦ 
БОСИЛЕГРАД
НА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ, ТРУДЕЩИ СЕ, ГРАЖДАНИ И 
ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ

: с пожелания за още по-големи трудови успехи занапред ♦♦►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ! ♦НА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ, ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ
ЧЕСТИТИМ ♦♦29 ноември
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

♦♦♦♦♦♦
:
♦ЧЕСТИТИ ♦♦29 НОЕМВРИ — ♦* С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В СОЦИА- X

> ЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРАНАТА X
> МЕЖДУОБЩИНСКА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ ф
> МЕЖДУОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС Т
" МЕЖДУОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА X
> ССТН X
> МЕЖДУОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ Ф
> МЕЖДУОБЩИНСКИ ОТБОР НА СУБНОР ♦
[ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН — ЛЕСКОВАЦ ф

♦

X ф♦
:като им пожелава| 1к>ви завоевания в социалис

тическо изграждане на страната ♦♦♦♦ж

Братство " 28 ноември 1984СТРАНИЦА 14



ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛьТрад‘‘‘‘*‘4~~~*‘~*‘~**~~ 
ЧЕСТИ

.................................
МИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ

В БОСИЛЕГРАД 
НА РАБОТНИЦИТЕ СИ,

В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА 
ТРУДОВИТЕ ХОРА И ГРАЖДАНИ29 НОЕМВРИ 

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
||

Ч Е С Т И Т И

празника на Републиката
с пожелания за нови лични и обществени 
завоевания занапред.като ,им пожелава г 

дането на социалистическото — 
вително -и необвързано общество

нови успехи в изграж- !(ни самоупра- *

I трУ^ВЕъ.^,СКОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ 
г •ФАРМАЦЕВТИКА” ЛЕСКОВАЦ
| БОСИЛЕГРАДАБОТКА НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ —
I !?А СВОИТЕ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ 

ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ
ЧЕСТИТИ

Пу!аз'та 1оигз
А
. ,1

Тс1«.Т.'П| ЗСЧШШИСЛ: 01Т (15-259 1 85 231: I 
ТсД-х 1Г.-7" • РОЯБОУМСЕ (.охкоч.тс' 01

ЕК5КИ1ЩТЕ • I г 1 Е Т I • ССП1ТШ1 И ПИ 0 111 )

КсъТоглп -А V А ЦА- 017 05-734 
10 40-800 • РгокирЦе 027 21-109

И ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ, ( Р II Т 0 V I » Н ■

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ 
В ОБЩИНАТА
НА ДЕЛОВИТЕ СИ ПРИЯТЕЛИ

ЧЕСТИТИ
■:1Деня на Републиката

} В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

29 ноември — Деня на Републиката! с пожелания за още по-големи успехи в социа
листическото изграждане на страната. ::♦

като им пожелава високи трудови победи 
в социалистическото строителство

♦
♦

♦ ТРУДЕЩИТЕ СЕ В „ЗЕЛЕ ВЕЛКОВИЧ” — ЛЕСКОВАЦ
| И В ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА „ЧОРАПАРА” — БОСИЛЕГРАД 
| НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДОВИТЕ ХОРА
♦ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА,
| РЕГИОНА И СТРАНАТА,

ЧЕСТИТЯТ

-Г-‘т.. ^ ^,1- X - ■
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА 

В ДИМИТРОВГРАД 
НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ;ХОРА, ГРАЖДАНИ И 
КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

г
♦

Деня на Републиката♦

И♦
♦ ЧЕСТИТИ
: и им пожелават нови, по-добри стопански ре

зултати и лични успехи занапред. 29 ноември — Деня на Републиката♦

I: кахо им пожелава нови успехи занапред
♦
♦

•С1&N1 СУ4^* „АВТОТРАНСПОРТ"
В БОСИЛЕГРАД
НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ В 

ОБЩИНАТА 
ЧЕСТИТИ 

29 НОЕМВРИ

♦

: ОКСАШ2АСПА ШЖ02ЕИ00 КАБАСООЗТГГЕиЗКА
ТЕЬ. 84-067, 84-068 — 2ШО КАСОИ 62801-601-432 

В А В Б 3 N
♦:
♦

7С А

::В БАБУШНИЦА
ЧЕСТИТИ

Деня на РепубликатаI
♦ 29 ноемвриI и им пожелава ново лично щастие и обще

ствени успехи занапред
.............................................................................................. .............пи.................. •

/— ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
на трудещите се и гражданите в общината 
и страната и и д пожелава висоии лични и 
обществени успехи.

::

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ !: 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ;;
Съюз
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
МЛАДЕЖТА
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ,ОТБОР НА СУБНОР

■

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ” 
В БОСИЛЕГРАД 

НА МЛАДЕЖИТЕ,
ТРУДОВИТЕ ХОРА И 

ГРАЖДАНИ 
ЧЕСТИТИ

на всички граждани и трудещи се 
в Сурдулишка община и страната 

ЧЕСТИТЯТ

29 ноември 29 ноември — Деня на Републиката•!: ::
: — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 

и им пожелава нови лични и обществени кат0 им пожелават лично преуспяване в 
живота и много успехи в социалистическо
то самоуправление у нас

мимо, —*—•*****•**»**•***—******************************
САМОУДРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ ЗА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛТУРА
ДИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
ДЕТСКА ЗАЩИТА И 
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

Ч Е С Т И Т Я Т 
НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ

ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИОНАЛНА 
ОБЩНОСТ В НИШКИ РЕГИОН

ЧЕСТИТЯТ

НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИ СЕ 
В РЕГИОНА И СТРАНАТА

:
:

;• 'I

№
4-

::
:

Деня на Републиката
— 29 НОЕМВРИ

с пожелание за всеобщ напредък и успехи 
в строителството па самоуправителнатв ни 
социалистическа родина

:!I 29 ноември — Деня ^на! Републиката щ :
С пожелания за високи завоевания в со
циалистическото строителство и преуспява- :: 
не в изграждането на социалистическата ни • 
самоуправителна родина ■

' ' • ♦Vмил
СТРАНИЦА 15" 2Я ноември 1984Братство



Хчмър • сатира • забава
г л В разгорещена семейна 

разпра
на съпруга ри: Вснчни ни, 
же са глупаци!

Епиграми с-шругата казва

КАНЦЕЛАРСКА

Жалба жали вторият екземпляр: 
— И за моята болка няма цяр. 
Все Съм нод нготоГ-— 
на индигото!
РАВНОСМЕТКА

Идиш нон пациент а бол 
пипа.

— Имате ли внджама? 
— пита го болмогледачка-

— Нр, Аз имам възпалс 
ние но бъбреците. Има начинта.

Животът ми не беше тих: 
и плесници получавах, и'жълтици!
С враговете се разплатих, '1 : 
приятелите ми останаха длъжници!!!

Р. С.

— Вие и вашият съпруг 
сте много нещастни понеже 
нямате деца — казва ле
кар на пациентка.

— Да, именно затова ире 
карахме много безсънни но 
щп!

Реши преди иразникат да обидем теренат. 
Реко си, чеке, иде убав дъи, па да видим кик. 
во сми направили за 40 године. И да ви кажем 
право, има кво да видим.

_- «ши:1

У Димигровградску общину — сва села 
имащ тон, по град фабриЬе, училища, стамбене 
зграде. Е, на преди 40 годияе — иемаемо нищо! 
Постигли смо толко иолко друБи ие може ни за 
100 године!

МЪДРОСТТА ПРГЗ ВЕКОВЕТЕ&
[ Трудът побеждава : — Колега, вие не отго 

отрихте нито на един зада 
ден въпрос.

— Поставете ми някрй 
по-лен.

— Добре. Кан са ваши 
те V дома?...

всички неща.
Омир

:1 У Босилеград, койи преди си беше кико 
селце — чарапара, фабрика за билье, а повече 
оди половина од селата имаю ток, а иеколко че 
добию са за празникат. За яекою годину — и 
последна маала че добие...

У Бабушнишку опщину — исто. Па некой 
кой нейе бил да речем 
нема да Ьу познае. Особено Звонци и Звонска 
баня су се изградили. Па у Звонци има и най- 
убаво училите у общииуту, има асвалгна улица, 
нова убава амбулатория. Направено йе дшого и 
по Сурдуличку общину, а и йош се гради.

И све йе това убаво. Много убав<( даже, 
ещо човек кой по-дълго време нейе бил по на
шите краища — са не може да Би познае.

Има и проблеми, разбира се и зан>и пи- 
суем етапно и че писуем.

:: :а I• Баща на славата
■ и щастие е трудът.

Еврипид::а дванестина године —
!
5 Трудът развива нашите способности, а безделие 
* то ги унищожава. ■ ‘ ■ ■

— Прц нас на село сут 
рин ни буди петелът — ка 
зва селянин на турист.

— Добре, тогава го нави 
нге за в девет и половина!

: Ман:::
• Труд и наука — на зе.мята няма нищо по-велико
* от тези две сили.: М. Горни По време на оперно 

представление жена се об 
ръта къл: съпруга си:

— Изглежда не ти харе 
сва операта?

— Тенорът е изпод вся
ка критика.

— Тогава да си вървил: 
у дама.

:а
: Све ми се чини дека мнозина у тея убаве 

фабрий^ не работе бъш кико требе: гледаю 
ко да изклинче, не подмегаю гърбину куде йе 
тежко. Оно, преди да се запосле — обещавам 
дека че работе док не ощумею, а после... Не 
су сви геквия, ама. ДруБи пак обнчаю да поузидз- 
кую оди общественото, кока нейе и н,ино, него 
чуждо! ТреБп що работе по канцепарийете мно
го често излазе у радио време — а странйе може 
да си чекаю пред шалтер.

И тека ония Що :че да свърше работу —

* Работи оине! Старостта ще те пита къде е била 
> младостта ти.

Сръбска
мал-

■
: I■

;
! Безделието е майка на пороците и източник: случай! 

В третия дял ше го убият 
и не искам да ои отида. а 
да че видя тази сцена

В никакъвкавги.: Верас::: не могу-> Вода, която се застои на едно място започва да 
: вони. ............... ... _

Персийска

1 Доброто желание извинява лошото изпълнение.
Шекспир

■
! Ако не отвърнеш на този, който те бие, той «я- 

■ ма да разбере имаш ли ръце.

Има ли начин това да се промени? — 
Има! Нели смо донели стабилпзациону програму 
и са требе да Бу спроводимо. А она не търпи 
кръшкаше оди работу — а озбшьно запшьагье. 
Свак на свое место требе да си гледа работуту 
— и нема да има проблем. Се.ъакът да си гле
да плугат, работшгкът чукат и машинуту... Тегая 
че имамо и повече и по-добре че жнвеемо.

: — Защо вие -мъжете то 
лкова лъжете?

— Затова, .защото вие же 
ните много питате.

:
1:

:■
: — Как 'така ,във вашето 

село има, един и същ брой 
на жители? ;

— Ами, 1 вижте %Ли**1ЦЪОУкакво,
щом се роди дете, от село 
то изчезва по един ерге,

■
■ Адиге-ка
8
•«•мнааамм нин...11ИШ1И1

Отопление
»' I V, ; Г

'/71/юа ф
ГАРСКАХА НАРОД
НОСТ В СФР ЮГО

СЛАВИЯ
Урежда

колегия
Директор и 1лиж ■ 
отговорои редактор 

БОРИС КОСТАДИНОВ 
. , Телефони:

директор (018)44-464,
Редакция (018)52-751 
Годишен «йянми 500, 
> полугодишен 858 дни. 

Текущо еиетка
62 500-803-8528 СДК 

Ниш
Печатница: „Ву* Ка- 
раджич" Г* О». Пиу- 

МП — Ниш,
|<В

" *8Ь-;


