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ОТ НОВА ГОДИНА
ЗА ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА В ДИМИТРОВ
ГРАДСКА ОБЩИНАСдружени производителите 

от 15 общини Угасна последната 

газена лампаАко ВСИЧКО Върви СПО-
земедел ските 

кооперации в 15-те общи- 
ни в Нишки Решон от Но
ва година тРябва да се 
приобщят към „Агрокомби- 
пат в Ниш, 
къв начин се създаде 
нна селскостопанска 
низация в региона, 
селскостопанския комби
нат „Белград” — бъдещи
ят Агропромишлен комби
нат „Ниш” ще бъде на 
второ място в републиката.

Вече положително 
ла се каже, че референду
мът за сдружаването на 
кооперациите и Агроколгби 
ната в Ниш ще излезе ус
пешен, защото са извъ.рше 
ни всички необходими под 
г°товки. След широкото пу 
блично няколкомесечно об 
съждане на проекта за 
сдружаване, утвърдено е 
предложение за бъдеща ор 
ганизация на Агропромиш- 
ления комбинат „Ниш”.

Забележките 
с бъдещия 
оки гигант предимно са би 
ли до някои

във връзка 
селскостопан-

Ред плана. юва се със сдружаването 
в региона да се разрешат 
редица производствени про
блеми, преработката 
локостопански

незначителни 
зъпроои, като название, на 
организацията, седалище и 
Д'Р. Договорено е вече Бъ
дещо седалище на Агропро 
мишления комбинат „Ниш” 
да бъде в помещенията на 
досегашния 
нат” в Ниш.

За сдружаването

ЗА 24 ГОДИНИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБ
ЩИНА ЕЛЕКТРИФИЦИРАНИ ВСИЧКИ СЕЛА • 
ОКОЛО 200 КИЛОМЕТРА МРЕЖА С НИСКО И ВИ
СОКО НАПРЕЖЕНИЕ • ГОЛЯМА ПОМОЩ НА ОБ
ЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ И АРМЕ
ЙЦИТЕ

на се 
произведе

ния и по-Добро обезпечава 
не на пазара с йайннеоб- 

сел скостопансни 
произведения, а ще се съд 
дадат условия и за произ
водство за износ.

като по та- 
еди- 

орга- 
След

ХОДИМИ

„Агрокомби- Село Прача, в неделя, 
пред Празника на Репу 
блика та. Воичките жители 
на селото, шест—седем се 
мейства, които постоянно 
са в селото и още толко 
ва дошли от Димитров
град (някои дори от Бел
град), тържествено облече 
ни, бързат към училището, 
в което училищ1ният звъ 
нец отдавна вече не звъни. 
Но вътре е пълно с прача 
ни. И двама акордеонисти 
са тук. Макър че е хубав 
и слънчев ноемврийски 
ден, над входната врата 
свети електрическа круш
ка. За пръв път в съшест 
вуването на това село! Пра 
ча е пследното село в Ди 
митрбвградака община, ко 
ето за Празника на Репуб 
ликата получи електричес 
ки ток, заедно с Било.

нали на бащините огнища 
и тези, които същите са 
оставили (но не и забра 
вили). Благодарността е от 
правена най-много към чи 
слящите се към Югославс
ката народна армия, без чи 
яго помощ акцията едва ли 
щеше да уедее- Те са били 
там където е било най-тру 
дно, където вече остарели 
те и изнемощели старчески 
ръце, останали да поддър
жат „огън в огнищата”, не 
могат нищо да направят. 
Отправена е благодарност 
и към „теренците” от Еле
нтродистрибуция в Димит
ровград, ноито и по дъжд и 
сняг са продължавали ра 
бота за да изпълнят дадено 
то обещание токът да све 
тне за Деня на Република- 

• та.

Със създаването на еди
нен селскостопански ком
бинат в региона 
прекрати и безплодното и 
безкрайно разискване за 
организирането на селско
то стопанство на нови на
чала, според изискванията 
на времето. Тази крачка 
ведно представлява и кон
кретизация на политиката 
на Съюза на комунистите 
в селското стпанство и при 
нос към икономическата 
стабилизация.

тези
дни ще си кажат думата 
съществуващите 
стопански

селоко- 
организации. В

■ще семоже
процеса на по-нататъшно
сдружаване на труд и сред 
ства, според проекта, ще 
се продължи с организаци 
онно-кадровото 
на комбината.

Както се предвижда, бъ
дещият Агропромишлен ко 
мбинат „Ниш"

укрепване

ше има в 
състава си като сложна ор
ганизация, 58 трудови орга
низации и към 200 дури об 
лици на организиране. Оча- Д. И.

БАБУШНИЦА

С ударнически труд - до хубави резултати
Не може в нито едно се 

ло да се забрави подгощта 
и на по-шиорката общест 
вено-политическа общност, 
която парично е подпомог 
нала електрификацията. За 
каква помощ се касае до 
статъчно е да споменем, 
че стойността на изграде
ния далекопровод и мрежа 
та с ниско напрежение в 
Прача е 15 600 000 динара, 
а участието на селото. Със 
оредства и собствен труд 
е само 730 хиляди динара, 
Двадесет и четири години 
след побиването на първия 
електрически стълб, пос
тавени са още около 2620 
за нискотокова и 1470 за 
мрежата с високо напре
жение. Дължината на дае
те мрежи е около двеста 
километра ,а поставени са 
и 44 трафопоста. С елек
трическия ток в къщите на 
прачани, биячани, чдрагрви 
тчани... нощите стават по- 
къси, а сърцата на хората 
започват да туптят по- 
бързо. С тока започват по- 
често да идват синовете и 
дъщерите, заети в гр^ове 
те нашир из страната. Мо 
же би тъкмо в това съз- ■ 
нание се крие отговора от 
къде силата на шестдесет 

:едемдесет1хадиштгге . хо
ра, ногато светнат е-пектрн 
чооките асрушки те да за 
играят кръшно хоро.

В рамките на акцията „С 
производителност и. песте
не към целите на стабили
зацията”, раздвижена от 
страна на синдикалните оР 

в много колек- 
Бабушнишка общи

— В обществени признания и 
т.н. казва Димтгтриевич.

В Бабушница тепърва 
очакват хубави резултати 
от раздвижената акция. Но 
и постигнатото досега гово 
ри. че е намерен начин да 
се даде тласък на качест
вения труд, което е една 
от съществените стабили
зационни задачи.

Наред с посочената ат$ 
ц«я се върши подготовка 
за по-адекватно възнапрдж 
даване на творческия труц.

хим и чес к ата проми 
шленост „Лужница", съста- Когато преди 24 години 

започна акцията за елек
трификация, мнозина Съм
нително въртеха с глава и 
говореха, че това няма да 
стане- Двадесет и четири 
години по-късно същите 
хора 'Изказват благодарност 
на всички, които са дали 
принос в Димитровградска 
община да угасне и шосле 
дната газена лампа. И не 
само те! Благодарност из 
казват всички жители на 
селата, тези конто се оста

вена от пет основни орга
низации на сдружения труд, 
производителността през 

октомври е пораснала с 
25 процента, а отсъствията 
гто болест са намалели с 
14%.

га низани и,
тиви в
на през изтеклия месец са 

хубави резул 
.между

постигнати
тати 
другото
председател на 
синдикален съвет 
нишка община.

— изтъкна 
Иван Димитриевич,

Общинския 
в Бабуш

В ООСТ „Шивална” 
„Лиспа” публично се изнас 
ят най-добрите работници 
в течение на месеца. Ос- 
вен това те получават и

в

Наскоро
на река Ерма

нов мост
В тгози брой: *

от стария (с 50—60 метра 
ио напред к-мм село Вл^си) 
с дължина 50 и широчина 
6 метра. Старият, шии как 

„Влашка

позволи, теАко времето 
зи дни трябва да започне 
да се строи нов мост 
река, Ерма при село Вла
си. Регионалната

* ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК
на

СУМИРА РЕЗУЛТАТИТЕ стр. 4
. кюто го наричат 

прия”, вече е дорраяД и 
негоден за съобщения по 
него. Макар че може ДД 
издържи товари до 5,5 то
на, по него минават много 
по-тежки превозни сРеДст-

самоул- 
обшност за пъравите-тна 

•пиша • в Ниш и пиротоки 
„Прогрес" вече са сключи 
ли договор за изграждане

* НЕОБХОДИМ ПО-ГОЛЯМ 
КОНТРОЛ стр. 5на този важен за движе

на Ерманието « долината 
обект. „Прогрес" 'Де .кре
дитира изграждането на 
моста с Ю милиона дина- 

Самоуяравителната

на, и вече движението не 
с безопасно.

Според сключения с 
„Прогрес" договор, мостът 
трябва да бъде готов ДО 

1985 го-

* ЕДНА ОВЦА — ЕДНО АГНЕ стр. 7

ра, а
общност за пътища е обез 
лочила — 20 милиона дима средата на юли

дюна.ра.
Новият моот на река. Ер 

ма ше се строи недалеч А. Т.М. А.



| ПО СВЕТА Н АИ У
ШЕФЪТ НА ШВЕДСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ ПОСЕТИ 
НАШАТА СТРАНА ЮГОСЛАВСКА ПОДКРЕПА ПА ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ В СВЕТА

Помощ на бойците за свободаДОБРИ ОТНОШЕНИЯ
В първата половина 

седмицата па двудневно 
. официално приятелско 

сощение в СФР Югославия 
бе министърът на 
те работи на Кралство Шве 
цпя Лонарт Будстрем.

Шефът на шведската 
чломация бе приет от цред 
Седатепя на Председателс 
гаото на СФРю Веселин 
Джурановнч. В

на да успешно изпълнение на
В нашата страна съществува-/ политически представителства иа СВАЛО, 

0011 и ПОЛИСАРИО
тели задължения.

Съюзният секретар на 
външните работи Раиф Ди 
адарович и негоният колега 
от Швеция Лонарт Будел- • 
Ром в приятелска и сърдеч- 
па атмосфера размениха 
по най-важните атащшои 
на международните отно- 
шенни в настоящия момент. 
Акцентът бе сложен вър
ху отношенията Изток — 
Запад, проблемите на разо 
Ртокаваието и работата на 
Стокхолмснатп конферен
ция за укрепване на дове
рието и сигурността и за 
оазо-рьжаване в Европа. 
Важно място и разговори 
те получиха 
мито 
леми.

по
лпи движения — СВАГ10, ООП и ПОЛИ 
СОРИО. Постоянни връдки се поддър
жат и с представители на освободител 
ни те движения от африканския юг, лро 
преливните сили в Латинска Америка и 
други. През март- т,г. Отбоърт ордоизи 
ра в Кумровек кръгла маса на тема: 
„Атиколопиалната революция и социал 
пата, политическата и икономическата 
еманципация в света". Настоящата сед
мина и _офидиално е „Седмица_ на соли
дарността с освободителните движения 
в света". През март 1985 година в Сно- 
пис ше бъде организирана кръгла маса 
на тема: „Международните отношения и 
положението и перспективата на освобо 
дателните движения л света".

И тапи година Югославия продължи 
да оказва помощ на освободителните дай 
жония н жертвите ва агресии в снета. 
Тази помощ е многостранна: нашата 
стрина оказва политическа подкрепа на 
справедливата им борба за освобожде
ние п им изпраща хуманитарна и други 
видове конкретна помощ, в нашите фа
култети се шкодушат млади членове на 
тези движещия, организират се акции на 
солидарността с народите, борещи се 
за свободата оп. Това бе изтъкнато на 
заседание па Отбора за помощ на осво
бодител нтп-е движения и жертвите на 
апресии, кой го действува при Съюзната 
конференция на ССТ1П0.

външни

дц

разговори
те, водени в сърдечна ,, 
мосфера, бе положително 
оценено сътрудничеството 
между Югославия и Шве
ция

тур

на билатерален план 
и в ралюм пе на Обединени 
те нации и други междуца 
роднп форуми. Отделно е 
подчертано успешното сът
рудничество на двете стра 
ни в групата на необвърза 
ните^н неутралните страни 
на Конференцията в Сток
холм.

И председателката 
Съюзния изпълнителен 
вет Милна Планинц прие 
шведския външен минис
тър и го запозна с югослав 
ските становщца във връз
ка с Рефинансиранего на 
задълженията ни към чуж
дестранните кредитори. Ми 
лка Планинц изрази увере- 
ност, че н Швеция ще ока 
же помощ на Югославия

11 нашата страна съществуват колити 
чесви представителства на 3

международ- 
нкономически ггроб- 
особено онези, кои

то засягат развиващите се ♦ 
страни, дейността на необ
вързаните страни и актив
ността на двете страни в 
международните отноше
ния. Двамата министри 
константираха. че Югоула 
гия и Швеция имат много 
близки или идентични ста 
повиша във връзка със се 
пушната обстановка и пер
спективите за възобновява
не на диалога и преговори 
те за разоръжаване и сът
ешничество в света.

освободите

ПО ПОВОД ЕДНОСТРАНЧИВОТО РЕШЕНИЕ НА .МАРОКО ДА СКЪСА 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ СЪС СФРЮ

на В разрез с традиционното приятелствосъ-

Призманиечо на Сахарс- 
ката арабска делгонратична 
Република от страна на 
СФР Югославия послужи 
на правителството на Крал 
с'пво Мароко като повод за 
едностранчиво скъсване на 
ли I па ом агическ ите отноше 
ния между двете страдан

роко за независимост. Ре
шението на .мароканското 
правителство изобщо не 
п п съгласие с принципите 
за самоопределение на на- 
рг.да и неговото право на 
независимост и собствено 
свободно развитие. Тези 
принципи залегнаха в осно 
вите на политиката на необ 
вързаното движение, в но 
ето членуват от първите 
дни и Югославия, и Маро
ко. Правителството на 
СФРЮ напомня, че САДР 
е пълноправен член на Ор 
гаипзацияга на африканско 
то единство и поддържа от 
ношения с голям брой аф

рикански и други страни в 
света.

Както е известно, Юго 
слазия винаги се застъпва
ше за мирно решаване на 
спора около Западна Саха
ра. съгласно решенията на 
ООН, необзързаното дви
жение и XIX конференция 
на ОАЕ.

Югославското правител- 
пво счита, че мароканско 
ю правителство е отговор
но за всички последици от 
едностранчивото решение” 
— се казва в изявлението 
на съюзния секретар на 
външните работи, предаде
но от ТАНЮГ.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ НА ОТБРА
НАТА НА НАТО

„Едностранчивото реше
ние на правителството на 
Кралство Марско да скъса 
дипломатическите си отно 

и шения със СФРЮ е в раз 
Рез с традиционните прия
телски отношения и сътруд 
ничество. осъществени още 
по време на борбата на Ма

Нови планове за въоръжаване
Министрите на отбрана

та на страните—членки на 
НАТО започнаха заседание 
то си в Брюксел с нови пла 
нове за въоръжаване, въп 
Реки повишения западен оп 
тимизъм поради предстоя
щото продължение на диа 
лота между двете вели
ки сили. Приети са три 
съвместни програми за 
производство на нов танк, 
ракети със среден радиус 
на действие и транспортен 
самолет.. Министрите на 
16-те членки ще обсъдят и 
плана на генералния сек

ретар на НАТО лорд Ка- 
рингтон за пдобряване 
разширяване на военната ин 
фраструктура.

В дневния РеД на засе
данието е влкючен и амби 
циозният план на американ СЛЕД ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕТО НА НО 
ския генерал Роджерс. Гла ВА КАЛЕДОНИЯ В НЕЗАВИСИМ 
внркомандуюшият силите КАНАКИ 
на НАТО се застъпва за 
производство на най-моде

ПЛОЩАД

„Югосшня" 

в РосариоФранция не признава решението 
на туземното население

рно оръжие, с коато 
евентуално нападение 
се отговори с удар в дъл 
бочината на територията на 
противника.

на
да Росарио, един от 

най-големите аржен- 
тпноки градове, по
лучи площад с името 
на нашата страна. То 
ва е жест на призна
телност към нашите

В понеделник в едно от френското правителство, за 
предградията на град Нуе- 
ме; столицата на френска
та колония в южната част 
на Тихия онеан Нова Кале
дония, туземното населе
ние (меланежаноките кана 
ни) организирало тържест
вено провъзгласяване на 
Нова Каледония в незави
сим Канави. На тържество 
то гарисъствувдли и члено
вете на временното прави
телство. провъзгласено на 
25 ноември т.г. Анстралнй 
оките репортери оценили 
събитието като „нова стра
ница в борбата на коренно 
то население за независи
мост”.

да подготви план на „ико
номическото, 
и културно. развитие” на 
острова. Френското прави
телство решпло да „възста 
нови реда и възобнови ди
алога” на всички фактори 
на Нова Каледония. Пред
седателят на 
правителство Фабиас зая
вил в Националната скуп
щина, че Париж възнаме
рява да уокори процеса на 
самоопределение на населе 
«пето в Нова Каледония. 
Според досегашния план, 
на жителите на острова 
трябваше да бъде дадено 
правото на самопреДеле- 
ние до края на десетиле
тието. Обстоятелствата оба 
че наложиха правителство
то да направи нов план

1985 ГОДИНА обществено

Международна година на гората преселници и техните 
потомци за приноса 
им в изграждането и 
развитието 
промишлен център и 
на покрайнината Сан- 
та Фе. главен град на 
която р Росарио.

Съветът на ООН за прехрана и селско сто
панство (ФАО) провъзгласи 1985 година за 
„Международна година на гората”.

Специалистите на ФАО преценяват, че в 
света годишно се унищожават около 11 милио
на хектара гори. Този интензитет се означава 
като „алармантен”, а в света все още ие се 
осъзнават димемзиите на опасността от рапид- 
ного намаляване на площите под гори. Освен 
човешкото небрежие, причини за прекаденото 
унищожаване на горите са и горските пожари, 
замърсяването на атмосферата и редица други 
фактори.

Съобразявайки се с опасността, която идва 
с бързото изчезване на горите, членовете на 
Съвета призовават страните-членки на ФАО през 
1985 година да сложат в центъра на вниманието 
си въпроса за гарите, за да се разгърне обща 
грижа за тях и да се осъзнае значението им за 
човечеството.

на този
Френското

На устроеното по 
този повод тържество 
Реч произнесоха гра
доначалникът на Роса 
рио д-р Орасио Дани 
ел Усандисагр и пое 
ланикът на СФРю 
Аржентина Филип Ма 
тич. След това, с под 
брана културно-заба 
вна програма, цодгот 
вена от преселничеок 
ите куятурно-худржее 
твени дружества, бе 
ознаменуван Денят на 
Републиката.

Франция и френските _ ко 
лониални власти «а остро
ва обаче не признават ре
шението на капаните, кои
то са мнозинство в насе
лението. В Нумеа пристиг 
нал специален претеник на

за самоопределение и сво
бодни избори и този 
трябва да бъде готов след 
2 месеца.

плая
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СКИТЕ КРАИЩА ЕЛСКОСТОПАНСКИ ПР0ИЗВ0ДИТЕЛИ
В ПОЛУПЛАНИН

КОМИТЕТЪТ НА СК В ЮНА В ПОДЕЛЕНИЕТО В 
БОСИЛЕГРАД ЗА РАЗИСКВАНЕТО 
ТОЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ 13-ТО 
ЦК НА СКЖЗемлишен максимум

Така 
тежават

ВЪРХУ ПРОЕК- 
ЗАСЕДАНИЕ НА20 хектара С упорит труд срещу 

трудностите
наречените „семейни общности” 
" и Д° 25 ха обработваеми

могат да при- дейност 
в полупланинските краища 
и за положението 
диеидуалните 
Н--К1И производители във ви 
сските места. Затова опорд 
вете във връзна с прилага 
нето на член 300 на Конс
титуцията на СР Сърбия н'е 
надделяха истинския инте
рес на „делегатската ба
за” за приемането на За 
кюна. Това най-добре от
разяват думите на 
костопанокия производна
тел Слободан Аленоич, 
легат ,в Скупщината на 
Сърбия: „Тези политинеоки 
и правни „закачки” за Кон 
стигуцията, за границите, 
ГС1ИЧ1КО това не може и не 
трябва да изтласне на за
ден план ооновния интерес 
на всеки човек и гражда
ните, без разлика в кое мя 
сто живее- А целта ни р 
да подобрим материално 
то положение на селяни
те, които живеят в плани
ните.”

скостоланската
ПЛОЩИ

жда въпроса 
за цялата Република, сьгла 
Оно член 300 на Конститу
цията на СР Сърбия, 
цедурата на предлагането 
и приемането бяха изнесе 
ни различни мнения, а въз 
никнаха и спорове, 
имаха и „териториални” ха 
рактериетики. Скупщината 
на САП Войводина пред
ложи амандман, считайки, 
че не съществува консти 
туцагонмо основание за при 
емане на закон, който тряб 
ва да уреди въпроса едно
образно за територията на 
цялата република. Делегати 
те от САП Косово предла 
гаха „компромисно” реше
ние
оцт може да бъде по-голя 
ма от Ю хектара”. Законът 
обаче бе приет така както 
бе предложен, с голямо 
мнозинство гласове „за”.

Законът е документ от 
безспорно значение за сел

След петгодишно прота
кане, договаряне. 
не и „съоиране на прах” 
по чекмеджетата на разни 
органи, Скупщината на Со
циалистическа република
<-ъРОИЯ 
Закон
кос гола ноките 
тели от 
краища на 
площи в 
ност. С 
образно 
ка, се

на ин- 
селскостопа

еднообразно„умива-

в про
стабилизация • Иколомисването 
ху боеготовността. В разискването 
— и онези, които не са членове на СЮК

не се отразява вър- 
включени всичкивъв вторник прие 

за правото на селс- които
производи- 

пол упл анин оките 
обработваеми 

частна собстве- 
този Закон, ейно- 
за цялата Републи 

определят землищни 
ят максимум в частна соб 
ственост: за индивидуални
те селскостопански 
води гели в

;
селс-

Гр

произ 
полупл анински- 

те райони (места с 
1 м надморска височина) 

20 хектара, а за така наре
чените семейни общности 
2з хектара 
площ.

Тъй като Законът за пра 
обработваема площ 

в частна собственост

гДнад400
обработваемата гал- ш щ

швшШ
обработваема

вото на
уре

ИДЕЙНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СИНДИКАТА В НИШКИ РЕГИОН

Школи в служба на калиевата политш
дейност във всекидневната 
практика.В 9 от 15 общини в Нишки регион всяна 

година се организират политически школи на об
щинските синдикални съвети. Около 300 акти
висти от региона са завършили 
школа на Междуобщинския синдикален съвет в 
Ниш. По този начин са изшколувани голям брой 
синдикални кадри за практическа дейност в ор
ганизациите

По време на общопар
тийното разискване върху 
ГГроектозакл юченията 
13-то заседание на ЦК на 
СЮК в първичните партий 
ни организации в поделе
нието в Босилеград бе по
твърден 
СЮК и обществото с упо
рит труд могат да премах
нат настоящите иконом и че 
ски труднооти. Обобщавай
ки резултатите в разискване 
то Комитетът на СК в 
ЮНА в поделението неот
давна подчерта, че целите 
на иконмическата стабили
зация в ЮНА се осъще
ствяват, а иконом иоването 
въобще не се отразява вър 
ху боеготовността. Всъщ
ност. тя нмто един момент 
нс се слага под въпрос-

те сили в общината. — Ре
зултатите по тези въпроси 

от не изоставаха и досега — 
казва Стойкович. Подчер
тахме обаче, че икономи
ите на заставите могат да 
дадат още по-добри |резул

Комисията оцени, че е 
отбелязан напредък в ме
тодологията на обучението 
в синдикалните политичес
ки школи, но не се държи 
сметка за включването на 
курсистите в конкретната 
дейност. Обучението тряб
ва да' се обогати с конкре
тни примери и изнамиране 
на съвместни решения за 
отделни проблеми. Коми
сията е на становище, че 
в по-големите 
(Ниш, Пирот, Алексинац и 
Лрокопие) трябва да се ор 
тонизират по-голям брой 
отделения на синдикалните 
политически школи. Тряб
ва да се разгледат и въз
можностите за откриване 
на Отделния и в по-големи-

политпческата

оптимизма, че тат,и и спестените по този 
начин средства да се упо
требяват за други цели.

Комисията на Междуоб- 
щинския синдикален съвет 
за политическо-организаци
онни и кадрови въпроси 
тези дни обсъди ангажира 
него на курсистите във 
всекидневната дейност на 
Синдиката и оцени, че тРя 
бва да се положат още по- 
големи усилия, за да се 
оползотвори в политическа 
та практика теоретичната 
подготовка на тези кадри. 
Засега те не са включени 
достатъчно в практическа
та политическа работа.

— Политическите школи 
на Синдиката трябва да бъ

дат в служба на кадрова
та политика 
седателят на Комисията за 
политическо - организацио
нни и кадрови въпроси Ве
лимир Джрджевич. 
това означава, че в тях 
трябва да изпращаме мл_а- 
ди хора, които проявяват 
интерес за работа в Син
диката, които представля
ват перспективни кадри на 
организацията ой — следо
вателно, синдикални дей
ци, които все съумеят да 
използуват теоретичната аи 
подготовка за резултатна

казва пред-

Единството в ЮНА, кое
то всекидневно се кове и 
тук на границата, бе под
чертано и в разискванията. 
Това силно оръжие в ръ
цете на войниците и коман 
дирите дава особен принос 
за укрепването на братст
вото и единството на на
шите народи и народности. 
Това пък е гаранция, к#к- 
то подчерта Стойкович, не 
егмо безупречено да се 
изпълняват 
задължения, но да се пре
махват и евентуалните про 
пусни.

А центрове

те трудови организации 
(МИН, ЕИ, „Първи май”, 
„Тигър” и други).

В откровените и съдър
жателни разисквания, кому 
глистите е първичните пар
тийни организации са пов
дигали въпроси, отнасящи 
се не само до тяхното дей Не по-малко внимание, е 
гтвувзне. но и въпроси от посветено, не салго на иде- 
чието решаване зависи хо- кно-политическото издига 
да на премахването на не, за което е изтъкнато

кГГ™ че се ос™<~а според
приетите планове, но и на

обществените

(Н. Н.)

ЕНЕРГИЯПОЛЗУВАНЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА

Еднакви условия за всички потребители
вст часа електроенергията 
ще бъде по-оптина и от 
евтината тарифа. Собстве
ниците
електромери ше заплащат; 
20 на Сто по-малко от це
ната па I киловат но скъ
пата тарифа.

Засега все още остава 
открит вциросът: кота ще 
започне прилагането на ад- 
имти тарифи в цялата съра 
на. Чедомир Шегьрт, по- 
мошиин-генаралон 
тор на Общността на юго
славското елентросгопанст 
но, счита, че решоиието 
трябва да се прилага от 1 
януари или най-къоно ог 
I юли 1985 година.

въпросът• кога 
цялата

Засега все още остава открит
прилагането на единни тарифи вше започне 

страна?
била мобилизиращата роля 
на комунистите тук пот. 
пцождава и факта, че в 
разискванията са включени 
и онези конто не са чле
нове на СК. Председате
лят на Комитета Жиеадин 
Стойкович подчертава, че 
всред поредицата въпроси 
главно внимание са посве
тили на: боеготовността, 
икономическата стабили
зация, идеш кмтодитнчес- 
кото издигане и сътрудни
чеството с населението и 
обществено - политическа

действуването на младеж
ките организации. От тях 
ното действуване до голя
ма степен зависи и дей- 
ствуването на партийните 
организации. Затова е пов

еллиотарнфнина
ският ток, изразходван от 
7 до 13 и от 16 до 22 часа, 
а по-евтино електроенер
гията, .изразходвана от 13 
до 16 и от 22 часа вечерта 
до V часа сутринта.

Потребителите, :греди рои 
чнео домакинствата, които 
утштляг жилищата си с по

ел еистричесни

На цялата територия на 
СФРЮ ше се прилага ед- 

,,лятна" и „зина и съща 
м,на" тарифа на електриче 

„Лялтната"оката енергия, 
тарифа те се прилага от 
1 април до 30 септември, 
а „зимната” от 1 октом
ври до 31 март идната

„Зимната” тарифа с 
50 на сто е по-висока от 
лятната”.

Ще съ"*ест&увагг 
дневни тарифи. И 
отношение ше се прилага 

решение- По-скъцо 
заплаша електриче-

дигнат и въпроса, за при
емане в СК на онези мла
дежи, които във всекидне
вния си живот са потвър
дили готовността си да съз 
дават условия за развитие 
на самоуправителното со
циалистическо общество.

го-
мощта на 
гок, при съответна електро
инсталация, могат да се 

за девет часов

дина. дирек-

определят 
период през деня. в който 
ще ползуват само електри

и две 
в това

отоше-чееките уреди за 
пие. По време на тези де-единно 

ше се М. Я.
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ОТ ОБЩОПАРТИЙНОТО 
ЯТА ОТ 13-ТО

1‘АЗИСКПАПЕ ПЬРХУ ИРОЕКТОЗЛКЛЮЧКНИ- 
ЗАСЕДАННЕ 11А ЦК ПА СЮК. В БОСИЛШТАДСКА ОБШИ

ПО ВЪПРОСИ ПА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАНИ 
ЛИЗАЦИИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАНА

Общинският комитет на СК 

сумира резултатите
След съдържателното три 

месечно общопартийно ра
зискване върху Проекта 
заключенията от 13-то за 
седеше на ЦК на СЮК 
към • края на миналия ме
сец О&ЦПНСКИЯТ !
на СК и Босилеград 
ра резултатите ц

във всяка ИВ в тях са от
пратени забележки по вън 
роса на различни алома 
лии в изку! гушипс г‘> на до 
битъиа, както и неготовно 
с|-та на „Напредък" да да 
на подтик в развитието на 
селското стонанстю. От
правели са критики и но 
адрес на социалната и здра 
ана политика, както и за 
работата 
станция, 
питейното от Лоснован, от
делно за работата па клона 
му в Босилеград.
ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ 
ТА ПО-НАТАТЪШНО ДЕЙ 
СТВУВАНЕ

Изхождайки от разис
кванията и предложенията, 
които произлизат от общо 
партийното разискване, Об 
пгиаокмяг комитет на 
н Босилеград оцени, че 
Проектозаключенмята са 
памершщ пълна подкрепа 
и, че комунистите и всички 
трудещи се в общината из 
хедат от затрудненото об
ществено-икономическо и 
стопанско положение тРяб 
ва да търсят в собствената 
среда, с пълна мобилност и 
анционно единство на вси 
чки. Затова, както и заклю 
чиха членовете на ОК на 
СК, е необходимо Раздви
жените въпроси не бива 
да останат само вербални

и насочваше активността
им.

Стопанските организации в общината прояв
яват по-яисона готовност да решават проблеми
те със съвместни усилия

ДОМИНИРАЩИ ВЬПРО 
СИ В РАЗИСКВАНИЯТА

Централно място почти 
вър всички първични нар 
ги нни организации, Оозе 
порно бе осъществяването 
на Дългосрочната програ
ма за икономическа ста- 
оидшация, укрепване, на 
материалната основа но 
труда и въпроси от област 
та па общосгв цн о-и кон ом и 
ч успите отношения.

Б ЦО н организациите 
на сдружения труд. кому
нистите са идчортали вън 
роси онаоящи се до мате
риалното производство, ПИ 
•ска са производителност, 
слабата организация на 
труда, недостатъчната гру 
дова дисциплина, слабото 
децегвуване на самоунра 
вителиите органи и отдел
ни комисии, неоправданите 
отсъствия но болест, недо- 
статъчната грижа за обще 
стаеното имущество, неце
лесъобразното разпределе 
ние на дохода в зависимост 
от резултатите от труда и 
прочие. Повдигнат е и въ
проса за безденствуването 
на комунистите в органите 
и телата на Социалистиче
ския съюз, в делегациите 
и делегатските скущцини. 
В повечето среди са осъ
дени различните аномалии 
в трудоустрояването, кадро 
вата политика, функциони
рането на политичесната 
сисема и пр.

В първичните организа 
ции на СК в местните об
щности са посочвани въп
роси, преди всичко от ко
мунално-битов характер, се 
локосто стопанство, снабдя 
ването, съобщителните и 
ПТТ връзки и ДР- Почти

номиует 
суми 

утвърди 
конкретни задачи за по-на 
татъшно действуване.

От началото на август, 
когато в общината всъщ
ност и започна организи
рано публично разискване 
върху Проектозаключония 
та, досега в повечето ПО 
са проведени по три, а 
в няколко п по четири съб 
ранил. На тях, комунисти
те, не само че са обсъжда 
ли и сълбюдавалн еъстояни 
его в своите среди и по- 
широко, но н откровено, 
критично и самкритично са 
посочвали всички отричате 
лнп явления н въз основа 
па разискванията приели 
съответни програмни акти 
вности чрез конто занап
ред да се меня положение 
то, съгласно със Съвкупна 
та политика на СЮК. Заг- 
рижава обаче факта, че в 
десетина първични партий
ни организации, между 
тях и ПО в организациите

делска кооперация „Вид- 
лич" от Смиловци, ООСТ 
„Хлебопекарница" и Ве
теринарната станция, 
сега все оше открит ос- 
тава въпросът за „изваж
дане” на „Хлебопекарни
ца" от състава на „Услу
га ”, защото трябва да се 
уредят някои въпроси във 
връзка с'ьс съдбата на ос
таналите две основни орга 
низации на сдружения 
труд.

В Димитровградска об 
шина съществуват две де 
лови единици на банки, 
продължи Тасев. Финансо 
вият потенциал им е недо 
стагьчен и затова банките 
не .могат да изиграят по- 
съществена роля в стопац 
ското развитие на общи
ната. Значи очевидна е 
необходимостта от укрепва 
не на банковата система в 
нашата община. Решения 
ще търсим в обединяване 
то на потенциалите им и 
в други организационни 
крачки.

Най-много се занимавах
ме с проблемите на теку
щата стопанска , дейност. 
Досега на два пъти обсъ
дихме тази проблематика.

И какви са оценките на 
Координационното тяло за 
актуалното стопанско поло 
жение в обшината?

— Стопанските ни проб
леми все олге са сложни. 
В най-сериозно положение 
изпаднаха „Металац” и ад 
жара •Братство". Тази го
дина обаче се забелязват 
обнадеждаващи проблеми. 
Пс.дабрява се положението 
на ООСТ „Димитровград", 
известни подобрения се 
чувствуват и в дейността 
на „Циле”. Най-положител- 
ни промени безспорно нас
тъпиха в поведението на 
нашите стопански органи
зации. Именно, сега е мно 
го по-внеока готовността 
им за разрешаване на про 
блемите със съвместни уси 
лая и договори. Например, 
„Свобода" оказва кадрова 
помощ на „Циле" и пр.

Кои въпроси ще получат 
предимство в предстоящата 
дейност на Координацион
ното тяло?

Преди година и половина 
вш всички общини в наша 
га република бяха оформе 
ни коордоинационни тела, 
които получиха задачата да 
следят осъществяването на 
икономическата стабилиза
ция в своята среда. Разби 
ра се. това „да следят" под 
разбира и задълбочена тео 
Репична обработка на ак- 
гуалната стопанска обста
новка, насочване на поло
жителните усилия на тру
довите хора в организации 
гс на сдружения труд и 

СК ! предлагане на мерни за Ус 
порязано на стабияизацион 
ниге процеси.

За
ветеринарната

НлектроразпРсДо
нп

С кои въпроси се зани
мава през изтеклия период 
Координационното тяло за 
следене на икономическа
та стабилизация в Димит
ровградска община? — по
питахме председателя на 
Общинската скупщина и 
председателствуващ КТ 

Петър Тасев.
на сдружения труд досега 
са проведени по едно .или 
две Събрания. Но има и та 
нива първични 
ции, конто все още не 
се включили в разисквания

обсъдих—- Всестранно
ме проблематиката на а.гРо 
комплекса в нашата общи 
на — подчерта Тасев. — 
Анализите показаха, че е 
най-аобре в общината

организа- констатации, а се налага 
час по-скоро един след 
друг успешно да се прео
доляват и решават- При 
това е необходима далеч 
по-голяма активност и отго 
ворност на всички, от пър
вичните партийни органи
зации до Общинския коми 
тет на СК, като редовно 
следят реализирането на 
всичко за което стана ду
ма по време на разиоквани 
ята.

са

та. да
В рамките на общопар 

тийното разискване, 06- 
щияокият комитет на СК в 
Босилеград, също тана про 
веде две заседания, на кои 
то членовете му бяха зало 
знати с темпа на разисква 
нията, а Председателство
то му винаги бе в контакт 
с ПО и при това, не само 
че координираше с тях, но

една трудозасъществува
организация за селскосто 

дейност, която да 
останалите

панска 
се обедини с
селскостопански рганиза- 
ции в Нишки регион. Въз
основа на тези оценки ра 

акция за об,- 
на Сточар”, земе

здвижихме
диняванеМ. я.

В ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО КЪМ ОС В БОСИЛЕГРАД

Дисциплината на проверка
преки че по време на общопартийното разискване 
върху Проактозажлюченията от 13-то заседание на 
ЦК на СЮК първичната партийна организация в Се
кретариата за стопанство, финанси п комунална дей
ност прие становище всичките да бъдат порутени, 
досега се реализираха само две решения. Все още 
не се води енергична борба срещу нелегалната ра
бота на занаятчии. Неспазването на законопредписа- 
нията потвърждава и един друг факт: в Сежретариа- 

стопаиство и финанси все още работи пеноио- 
за приетия на това работно място работник се 

неопитен?! Как тогава органтите на уп-

В известни служби към органите на управле
нието гражданинът зад гишето чака, а служащите са
в града, на пазара ...

Това неотдавна бе подчертано на Събрание, на 
което присъствуваха секретарите на секретариатите 
по общо управление и стопанство, финанси и кому
нална дейност, директорите на органите на управле
нието, секретарите на първичните партийни органи
зации и председателите на трудовите общности в то
зи органи. Свикано по инициатива на председателя 

Общинската скупщина Любен Рангелов събрание
то показа, че в органите на управлението трябва да 
се премахват повече субективни слабости.

Кои са тези пропуски? В известни служби — 
подчертано е на събранието — докато гражданинът 

зад гишето служащите прахосват времето, съ
бирайки се по канцелариите. До клиентите решения
та често пристигат със закъснение. Понякога даже 

издават- За пропуските в работата обаче се

та по 
нер, а 
казва че е
■равлението да се застъпват за спазване на законно
стта когато в собствените ои редове не успяват да 
правят това?

Сега е трудовите общности към тези органи по
дробно се разисква за изпълняването на обществено 

задачи. Очаква се наскоро да се порведе

на

чака — Наскоро на дневен 
Ред трябва да се намери 
спестяването на граждани 
ге в банките и пощата и 
въпроса във връзка с така 
наречената режця в стопан 

зая-

гюетите
събрание, -на което да участвуват всички заети в ор- 

управлението, на което покрай трудовата 
дисциплина и спазването на законността да разискват 
и за сътрудничеството между органите и службите. 
За поел едното се казва, че не е на равнище- Личи 
обаче, че едпн ключов въпрос -не се повдига: в ор
ганите на управлението възнаграждаването все оше 
не ре резултат от труда.

и не се
обвиняват други. Секретарите на секретариатите и ди
ректорите на органите все оше не са повикани 
отговорност- Досега, например, без позволение са на

около 30 семейни къщи. Изграждането им 
,;въпреки че е в разрез със закона се съвпада с 
неш” ще бъде легализирано. Преди няколко години 
обаче нелегално са повдигнати и над 20 помощни 
обекти. Решенията за рушенето им са в сила. Въ,-

гамите на
на

щадени
ските организации 
ви накрая Петър Тасев.

В. Б. К. Георгиев
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(НЕ)ОБЛАГАНЕТО
ЯТЧИИ Б НОСИЛЕЙ.ЖКоЧ^™™ ЗАНА

ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО НА ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

НИЩ СУРДУЛИЦА

Тържествено и достойноконтрол Празникът на Републи- кръв за Републиката, 
ката в Сурдулишка общи- Цент1рал1НОто 
на бе посрещнат и отпраз- се състоя на 29 ноември. 
ну|ва« тържествено и до- На тържественото събра- 
стойно. ние, пред делегатите »и

шка община в победата 
над фашизма, когато няко
лко стотици бойци участву 
ват в славните партизан
ски части и 22-,ра и 46-та 
дивизии. Той

тържество

занаятчииГползува4^Г ^<гГВ° В общината еан» число 
трол/ не запиЛ.? ^ слабостите на обществения кон
си осъществен доход”7»" Вс^ЛаГаНИЯ целокр,н,|я 
строят и кущват - * В Р ТЯХ “ 0Нези' които
не е в

В самото навечерие .на 
Празника градът бе търже 
стаено

членовете «а изпълнителни 
те тела на общесгвено-шо- 
литичеоките 
представители на

се спря 
върху бурното промишлено 
развитие на общината, осо
бено през последните десе
ти а-петн адесет години.

и
украсен и окичен 

със държавни и партийни 
знамена, многобройни лозу оките организации и мест
иш*, афиши. Вълнуваща ка н,ите общности и ЮНА, до 
Ртина бе приемането на 
около 300 първолаци в ъСъ_

организации, 
стопан-скъпоценни къщи и

стояща органияя?,„Да КУПИ една материално по-слабо- организация на сдружения труд.
коли, каквито

Изхождайки от 
вуващата

Във втората част члено- 
на култури о-художе- 

дружество „1

клад за 41-годишнината от 
Второто 
АВНОЮ и следоовобожден 
окото развитие на Сурду-

съдцест- 
Данъчна полити

ка и обстоятелствата
отношение в дребното 

стопанство в общината, не
отдавна членовете на ’ Об 

' ^инокия синдикален съвет 
в Босилеград подчертаха, 
че в тази област трябва 
се въведе 
Кога

нитблновясусови стоки, чле 
новете на ОСС се застъпи 
ха за въвеждане на 
ям обществен контрол, къ 
дето особена роля 
граят общинските

вете 
ственото
май", учениците от основ
ните и оредните .училища

заседание на
юза на югославските пио
нери. Най-младите пионери 
дадоха тържествена нолек- / лишка община изнесе ПРеД 
тивна клетва, че ще учат 
и ще бъдат достойни про
дължители ,на славните де
ла на пионерите, положи
ли животите си и пролели

в то- ПСНГОЛва

да изи сеДателят на Общинската 
конференция на ССТН Дра 
ган ВиЮтич.

Между другото той изтъ 
кна приносът на Сурдули-

и числящите се към ЮНА 
изпълниха богата култур
но-забавна програма. ■

инспек
или и Службата за общес
твени приходи.

Тези обществени субек
ти, и не само те, не бива 
да не се включат

да
Ст. Н.по-ГОЛ ЯМ Ред. 

констатираха:о това
членовете на този г 
идхаха предвид две неща. 
Първо, в общината има ча 
стни занаятчии, които пол
зувайки слабостите на об 
шесгвения контрол не зап
лашат данък на целокупния 
ои .осъществен доход и_зто 
ро, ползувайки пак 
слабости ,не малко 
лото на онези, които рабо 
тят „на диво" и, разбира 
се, обогатяват се на чуж 
да сметка.

Изнамирайни различни 
начини при (не)заплащане

и в пре 
махването на други неред
ности в тази област. Изве
стно е, че без зарегистри
рани работилници работят 
автопревозачи, дърводелци, 
електричари, ковачи... Не 
заплащайки обществени 
облагания не само че се 
обогатяват, но както и пър 
вите са причина за създа

БАБУШНИЦАс-^зет

Най-весело бе § Звонцн
Рождения ден на Репуб

ликата — 29 ноември, тру
довите хора и гражданите 
от общината, заедно с гос- 

воич-

Културно-ху може да се каже, че и хо 
дружество

членовете на 
дожествеагото 
„Младост" от града, се пРе 
дставиха пред съграждани 
те си с отлично подготвена 
програма. Също така ус
пешни програми в чест на 
празника бяха подготвили 
и младежите и девойките* 
заедно с учениците и

рата от този край на общи
нита великия празник чест 
вуваха с нови трудови по 
беди — построени махлен 
оки пътища, подменени епе 
ктоически стълбове, нови 
училищни сгради, водопро 
води и прочие. Все 
този път най-тържествено 
бе в центъра на Дерекула 
— Звонци, където на 29 но 
ември младежите от споме 
натите села играха фут
бол на малки врата. Този 
път турнира спечелиха фу 
тболистиге от Звонци. А 
вечерта пък залата на осно 
вното училище „Братство" 
бе малка за да побере встт 
чки. онези които искаха 
да видят и чуят концерта 
на музикалната гРУпа „Ер 
моои" от селото, в чиято? 
програма взеха участие и 
войниците от граничните 
застави, които пред много 
бройната публика се пред 
сдавиха с китка народни хо 
ра и песни.

Накрая да добавим, че в 
навечерието на празника 
във всички училища в ко-

тези 
е чис тите им,, дошл и от 

ки краища на нашата брат
ска страна чествуваха тър 
жествено и весело, с нови 
трудови победи.

Така например, в центъ 
ра на комуната — Бабуш- 
ница, по случай най-вели
кия наш празник, в Дома 
на културата учениците от 
основното 
Дола Рибар", 
ците от образователния 
център „Бук Караджич" и

ване недоволство у населе 
нието.

С оглед на факта, че в 
Босилеград не съществува 
ученическо общежитие чле 
новете на съвета се застъ
пиха ог данъчни облагания 
да бъдат освободени част 
ните лица, които 
под наем квартири на уче 
ници. Имайки 
шите пътища и необходимо 
стта от редовно снабдява
не те повдигнаха и въпроса 
от данък да бъдат освобо
дени частни автолревозва-

пак и
от

другите лужнишки села.
Що се пък касае до пра 

знуването на рождения 
ден на Републиката в дере 

училище „Иво кулоките села (Ракита, Ву 
средношкол чидел. Ясенов дел, Нашуш 

ковица, Пресека, Берин из 
вор и Звонци) също така

то на данък частните зана 
ятчии са далеч в по-изгод 
но положение от органи
зациите в обществения се 
ктор. В такова положение 

. особен-о са гостилничари и 
собственици на зарзавати и 
йници. Както подчерта 
един участник на заседа 
нието всред тях има и та
кива, които строят и купу 
ват скъпоценни къщи и 
коли каквито не е в състо 
яние да купи организация 
на сдружения труд. С ог
лед на подчертания факт, 
че нарушения правят и при 
набавка на питиета и хра-

давдт

предвид ло

сто-чи, когато доставят 
ки на магазините в Голеш, 
Назъ.оица, Зли дол. Брест- 
н и ца, Кол чин а гари н а,
Плоча, Горна Ръжана, Гло 
жие, Дукат и Милевци.

В. Б.

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО И МАРКСИЧЕС 
КО ИЗДИГАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ В ДИМИТ 
РОВГРАДСКА ОБЩИНА луната първолачетата бяха 

приети в Съюза на югославЗапочва третият 

випуск на
политическата школа

1
Хубавите пътища ще улеснят живота па звончани Т. П.

БОСИЛЕГРАД

С ясни перспективи
Към края на този или в началото «а януари 

идната година в Димитровград ще започне с рв 
бота политическата школа към Общинския син
дикален съвет. Тона пге бъде трети випуск на 
този вид ияейно-лолитичеоко издигане и марк- 
стеоко образование на работниците в община
та В досегашните ДВ а випуска тази школа ус
пешно завършиха около 50 души. От повечето 
трудови колективи сега школата Ще посещават 
около 35 работници.

И този празник, на Ре
публиката, както и векчни 
други досега в социалисти 
чеока самоупратителна 

Югославия, населението в 
Басилефадсна община, от 
бедяза с редица трудови 
победи. Нови училищни 
обекти, десетина кило
метри селски и махленски 
пътища, в лигнолко села и 
селища електрически ток, 
са само част от всестран
ния социалистически по
дем в общината. Това пък 
е сигурна гаранция и на-

праанижа в Босилеград се 
проведе тържествена ака
демия «а която доклад за 
значението на тази велика 
дата в нашата нова исто
рия и за следвоенното 
свободно социалистическо 
изграждане пред събралия

сърченис за 
мо социалистическо разви 
■пие. Все пале най-щастливи 
са жителите на селата Дол 
по Тлъмино и Дърнощица, 
къДето с общи усилия 
цялото общество в чест на 
празнина бе пуснат елактри 
чески ток.

Не полмално са 
ви и първолачетата 
в чест на Деня на Републи 
ката стъпиха в редовете на 
пионерската организация.

По повод Деня на Репу 
бликате в навечерието «е

още по-голя-

на

се народ изнесе председа 
телят
Иван Лазаров. Между дру 
тото той подчерта, че стра 
ната ни, въпрочем и общн 
ната, занапред има ясна пе 
Ропентиви.

на ОК на ССТН,месеца, а обуче щастли
коитоШколата Ще трае четири

провежда два пъти гвроз седмицата, 
обезпечена литература. Лекто 

«а Политическия актив на

нието ще се 
За курсистите е 
ри ще бъдат членове 
Общинския синдикален съвет. м. я.
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НЗ ООСТ „ТИГЪР _ ДИМИТРОВГАД" БОСИЛЕГРАД: ДЕВЕТМЕСЕЧНИТЕ ФИНАНСОВИ 

РЕЗУЛТАТИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ОБЩЕСТВЕ- 
ПАТА ДЕЙНОСТСтабилизиране на производството

С ПО-ВИСОКИ ЛД 

ОГ СТОПАНСТВОТО
Липсата на суровини, въ 

здромаводствеш
ин геРсчхшшюст на труде
щите с(; да произвеждат 
повече и по-качествена про 
дунция-

Според очакванията до 
края па годината стопан- 
еннте резултати на 
••Тигър — Димитровград" 
трябва да бъдат още по
добри. Именно до края на 
голината на СССР трябва 
да се доставят общо 540 
чиф те ботуши и оперел Се
гашния код на износа пла
нът 'Че бъде Реализиран 
срочно. Извести затРУДНу

средства, които се осъще
ствяват от износ на про
дукции.

Разбира се. че аа степан 
ската дейност праз идуща 
та родина голямо значение 
ще имат пените на сурови
ните и нъзпроизвдаегвени- 
тс материали на домаш
ния и чуждестранния на 
зор, както и останалите 
ИКОНОММЧеОКИ П'РОИеС'И. Оп 
неделено влияело шс ока
жа и предстоящата рсорга 
иизаиня ма производството 
в „Тигър", нояго трябва да

лшгерща- 
ли и други съставки, необ
ходими за производствения 
процес, през първото по
лугодие зле се отрази вър
ху стопанската дейност на 
най-голямата стопанска 
ганизацпя в Диджтровград- 
ска община — ,ООСТ „Тш 
гьр — Димитровград”.

Благодарение обаче на 
мерките за икономическа 
стабилизация, както и на 
всестранното

ООСТ
ор-

• ОБШИЯТ ДОХОД УВЕЛИЧЕН С 34 НА СТО, 
А ЧИСТИЯТ ДОХОД С 45 НА СТО • СРЕДНИЯТ 
ЛИЧЕН ДОХОД ВЪЗЛИЗА НА 17 804 СРЕЩУ 13 004 
ДИНАРА В СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ • ЗА
ГУБАТА ОТ 610 245 ДИНАРА ОТЧИТА САМО ЗДРА
ВНИЯТ ДОМ.

ангажиране 
на ръководството и остана 
лите субекти в организаци
ята, в края на девет-месе- 

■ чието Шестмесечната загу
ба е погасена и

динара и по отншение на 
същите през изтеклата де
лова година отчитат увели 
чеяие с 32 на сто. При то
ва чистият доход бележи 
увеличение с 45 на сто и 
възлиза на 70 594 000 дина
ра. Характерно за повече; 
то организации от обще
ствената дейност е. че 
средствата за лични дходи, 
общо и съвместно потреб
ление бележат значително 
по-голямо увеличение, до- 
катз средствата за укреп
ване на материалните осно 
ви на труда отчитат изве
стен упадък.

През отчетния период 
З04.те трудещи се, колко- 
то в тези организации са 
заети, за лични доходи са 
отделили 65 711 000 динара, 
увеличение с 43 на сто, а 
средният личен доход въз
лиза на 17 804 динара и съ
щият е по-голям от този 
в стопанските организации 
в общината с 4800 динара.

Инак, най-голям среден 
лични доход през първите

През първите девет ме
сеци на настоящата годи
на основните организации 
ма сдружения труд от об
ществената дейност в Бо- 
силеградска обшина отчето 
ха задоволителни делови 
Резултати. От седемте, ио- 
лкото има в общината, са; 
мо Здравният дом, според 
информацията на Секрета
риата по стопанство къ,м 
Общинската скупщина, от- 
чита загуба от 610 245 
нара. Останалите отчитат 
положителни делови резул 
тати.

Общият доход по отно
шение на миналогодишния- 
през деветмесечието е уве 
личен с 34 на сто (в сто
панството с 50 на сто) и 
възлиза на 93 266 000 дина
ра. По-голяма част от то
зи доход е осъществен от 
продажба на лекарства, до 
като др\лги доходи в струк
турата на обшия доход са 
незначителни. Същевреме
нно, през първите девет 
месена организациите в об
ществените дейности са из 
разходвали 20 006 000 дина- 

увеличение 39 на 
сто. Участието на тези сРе 
дства в общия доход е 
съвсем малко, особено в 
образованието, къДето пое
ли ВС1ГЧКО са изразходвани 
за отопление, амортизация 
и др., а най-голяма част от 
тях са отделили за лични 
доходи.

Доходът в тези органи
зации възлиза на 73 260 000

са постиг
нати сравнително добри ру 
зултатп- Само за акумула
ция са отделени около .16 
милиона дннара. Ако доба
вим и факта, че за набав- 
ката на т,н. „щанцунг", ма
териал твърде необходим 
за производството, са от
делени 40 милиона валут
ни динара, ясно личи, че 
тази стопанска организа
ция е на път да стабили
зира напълно производстве

ни -

то.
Характерно за производ

ството е именно обстояте
лството, че възпроизвод- 
ствени .материали и.ма в 
достатъчни количества й 
че през второто полугодие, 
включително до края на го 
дината не ще има застои 
в производството. При то
ва вече не се произвежда 

. за складове и целокупната 
продукция се доставя на 
купувачи лакт0 в чужбина 
(предимно СССР), така и 
в страната.

Досегашното незавидно 
положение зле се отразя
ваше и върху личните до
ходи на заетите. От 1 ок
томври обаче те са по-ви
соки с 33 ,на сто, което 
пък от своя страна благо
приятно се отрази върху 
жизненото равнище на ра
ботниците, а едновременно 
и върху материалната за-

За по-голямо натоварване на мощностите 
ния създава липсата нд ва
гони, но и тук с ж.п. го
рата в Димитровград се 
търсят съответни решения.

допринесе за по-рационал- 
во ползуваме на производ
ствените мощности.

Ог казаното досега личи, 
че ООСТ „Тигър — Дими
тровград" е стабилизирал 
производството. Това оба
че не означава, че е на
стъпил период на самоус
покоение и самодоволство. 
Напротив, очаква се всес
транно ангажиране на все
ки работник на работното 
му място за качествено 
изпълнение на трудовите
задължения, което е в уни 
сон с изискванията на Про- 
ектозаклюпенията от 
заседание на ЦК на СЮК, 
отнооно отговорно отноше
ние към трудовите задачи.

Ст. Н.

Инак в процес на изго
твяне е и производствени
ят план за идущата стопан 
ска година. Предвижда се 
реализацията да се увели
чи със 17 на сто по отно 
шение на плана за \ази 
година. Очаква се отново 
да бъдат сключени догово
ри за забележителен износ 
както на западните, така и 
на източните пазари. Също 
така се очаква, че и усло
вията на стопанска дей
ност да се подбрят, т.е- 
организацията 
но да разполага с валутни

девет месели са осъщест
вили заетите в Образовате 

дин.21 850лнпя център, 
след това в Здравния до.м 
— 20 443, в Аптеката — 
20 258, в Ценътра за соци
ална дейност — 18 342, ос- 

— 15 065,

Ра

новното училище 
Детската градинка — 
13 274, а най-мадън е сре-XIII
дният личен доход на зае
тите в Ценътра за култу
ра — 12 923 динара.по-свобод-

М. Я.

ПРЕД ТРИДЕСЕТГОДИШНИНАТА НА ВЛАСИНСКИТЕ ВОДОЦЕНТРАЛИ зации на Сърбия, „ЮГЕЛ" 
връчи на Власинските во
доцентрали Големият ам- 
баем на „ЮГЕЛ”. Ембле
ми са връчени и на Мио- 
драг Ристич и на Брани
ли р Ристич, управите!!, на 
..Върла I".

На тържественото събра

те за по-нататъшно доиз
граждане на системата Вла 
синските водоцентрали.

Особено място се отде
ля на проекта за строи
телството на третия и че
твъртия етап. С „Енерго- 
проект" вече е договорена 
изработката на проект за 
строителство на третия 
етап, в който се предви
жда продължение на кана
ла „Стръвна”, строителство 
на гравитационен канал 
„Листна” и доводен канал 
„Църнрщица". Предвижда 
Се също така строителство 
на преградна стана „Люба- 
та”, както и водоцентрала 
„Езеро" при Божишюия ту
нел.

Голямата емблема на „ШЕ1Г
• ЗА 29-ГОДИШНИЯ РАЗВОЕН Път НА ВЛАСИНСКИТЕ ВОДОЦЕН

ТРАЛИ ДОКЛАДВА МИОДРАГ РИСТИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЕЛОВИЯ СЪ
ВЕТ НА ВЕЦ „ВЛАСИНА"

ние са присъствували и 
представители на Общин
ската окупщина. обществе
но-политическите

току-що освободена от фа- ' ителството на първия и вто 
шизма и поела път на со 
циалисти чешкото тороител-

Шесги ноември е забеле-
рия етап, а сетне и на пом 
пано-акумул ационния обе- 
нт „Лисинсни язовцр”. Ре- 
жисьорът Любомир Ивко- 
вич твърде умело е успял 

най-важните'

жителна дата в историята 
на Власинските водоцен- 
трали в Су.рдулица. Имен- ство. 
но, на тази дата преди 29 
години председателят на зи колектив е прожектиран 
Съюзната енупщина, сърат филм за развойния път вд 
тик на другаря Тито и за- Власинските
бележнтелен

органи
зации, сдружените електро 
стопански организации на 
Сърбия и други ценни го-

Пред работниците «а то-

да заснеме
водоцентра- моменти в развитието

Власинските водоцентрали.
На състоялото се след 

това тържествено събра- 
е ние «а трудещите се « то- 

Миодраг Ри-

сти.на
С постиженията си пред 

тридесетгодишния юбилей 
Власинските водопентра-

революцио- ли. Този 
нер на югославското и ме филм (от около

документален 
половин

работничес час) е предизвикал съшин-ждународното
ко движение — АР- Мсциа ско въодушевление и 
Пияде е пуснал двете т®- върнал работниците в оне- 
бини на „Върла I”, дело зи непосилни години, кота- 'стич е посочил, че презиз- 
на ентусиазма на бригади- то този енергичен обект е теклите 29 години са по-

'представлявал едно от мру строени четири водоцентра
„Върла I до „Вър

ли наистина имат с какво 
да се похвалят и са поели 
идущата година да бъде 
рекордна в производството 
на електроенергия от осно
ваното им до днес.

Накрая на събранието за 
приноси в развитието на 
енергийната 
страната, Любиша Ерелпгч, 
председател на работничес 
ния съвет на сдружените 
ел ектростопаноки

зи колектив

система в
ри дошли навред от стра-

и вградили в основи- пните постижения у нас. ли — от
бъдешата система Филмът представлява овео- ла IV", както и за сегаш;
обич към страната, бразен документ за стро- ниге резултати и планове-

ната 
те на 
своята

Ст. Н.органи-
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТТ

|ШМуниСт
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Иосип Броз Тито:
УСЪВЪРШЕНСТВУВАМЕ ТАКА, ЧЕ В НЕЯ ИЗЦЯЛО 

ДА СЕ АФИРМИРАТ ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ нд пгиш^^™ КЛАСА И НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И СЪЩЕВРЕМЕННО 
НПтА И ПОКРАЙНИНИ. ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА^ВДОСЛАВИя нш* НЛРОДИ И НАРОДНОСТИ, НА ВСИЧКИ НАШИ РЕПУБ.
НОТО НАД КЛАСОВОТО ИЛИ ОБРАТНО ПРЕНЕБРЕГВАНЕТО Яцд г'т ДИЛЕМА ПО ОТНОШЕНИЕ ПРЕДИМСТВОТО НА НАЦИОНАЛ 
ШНОСТ БИ БИЛО ВРЕДНО И НЕПРИЕМЛИВО Е КР^РДтУи^» ЕДНОТО ИЛИ ДРАГОТО ЗА НАШАТА МНОГОНАЦИОНАЛНА ОБ- 
НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА СА ТЪЖДЕСТВЕНИ В ШТЛАТД^РЛ НЛПИОНАЛНИТЕ СПЕЦИСМЧНОСТИ, ОСНОВНИТЕ ИНТЕРЕСИ 
ФАКТОР НА НАШАТА САМОУ11РАВИТЕЛНА СОЦИАЛИСТИЧЕГГД “ И ЗАТОВА ТЯ И ПРЕДСТАВЛЯВА ЦИМЕНТА, ГЛАВНИЯТ 
1Д ТОВА". ш.авшьлна, СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ЮГОСЛАВИЯ. НЯМА СЪМНЕНИЕ, ЧЕ ТЯ И В БЪДЕЩЕ ЩЕ ОСТА.

С И.} С:;сг ;• 3
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вам© изпълнени с мислите за онези вече да-

Антифашист- Наблюдавано в по-широк исторически Това охрабрява всички ни и сьщвремечно 
кия съвет на народното освобождение на контекст, в досегашното развитие на Югосла- е същинският отговор на покушенията срещу 
Югославия, и мислите за актуалния обществен вия имаше и временни застои, а проявяваха нашите завоевания и в оспорването на поли. 
момент, но може би най-вече — за пътищата се и трудности от различен вид и с различен тиката на СЮК. Проблемите, които налага 
на по-нататъшното обществено и .материално интензитет, предизвиквани от обективните въ по-нататъшното развитие, с оглед на пости 
развитие. Поставяйки въпроси и търсейки от- ишни ^или вътрешни фзкори, а по правило п женията в света и на нашите нарастнали по 
говори за развитието на народите и народно- 07 субективните слабости (от незнанието и требности и възможности, са изключително 
стите в Югославия в течение на почти поло- неразбирането до бупствуващото бюрократи- големи. Нашето по-нататъшно технологическо 
вин столетие, именно от когато отговорност- ческо съзнание и повдение). Вече няколко го- развитие — е неотложна задача, и всяко за 
та за съдбовните решения пое работническа- дини свидетели сме на по-големи застои в ра късняване и неразясняване на ” схващанията 
та класа и нейният авангард, до неотдавна звитието на самоуправлението и материални- във връзка със стратегическите направления 
начело с Тито, но и нататък по неговия път те ФУДНОсти и много други неволи, чиито в по-нататъшното развитие на страната, скъпо 
на социалистическото самоуправително раз- причини са по-дъдбоки и което предупрежда- би ни коствало и осъдило на изоставане и 
витие — обмислената и обективна оценка вах на необходимостта от полагане на трайни на ощц по-неблагоприятно положение сред на 
утвърди оправдаността на стратегическите оп- усилия да се преодолява кризата на много- предналия свят. Не е достатъчно само да 
ределения. А тези определения принципно бя- бройните-фронтове. Всичко това предизвика се констатира необходимостта от постоянни 
ха очертани при създаването на Социалисти- известна обществена тревога, а изгодно е за промени на отношението на обществото към 
ческа федеративна република Югославия, в сеене на недоверие, създава 'множество обще- съвременния технологически прогрес, но пря- 
решения на АВНОю. върху основите на кои- ствени обръквапия, но и благоприятен кли- ко са ни потребни обмислени акции, при да- 
то се „изгражда едно ново, по-справедливо мат за все по-често огласяване на всевъзмо- лече по-добра обществена организираност, за 
общество в земите на Югославия..., върху жните опозиционни, антисамоуправителни и да дойдат до пълна изява всички нараснали 
които се създава истинско братство и равно- антисоциалистически сили с националистичес- сили на науката и знанията в обществото, 
правие на всички народи в Югославия, съз- но, псевдолибералистическо, догматично и по- Всяко протакане, парцелизиране на интереси- 
дават се условия за едно същинско, действи- лобни направления. те и автарннзъм страшно биха ни отмъстили,

демократическо, народно господство", а такова изкуство не веднаж сме дожтгвява-
Тиго в Яйце 1943 година. Като пътепоказател п топа отношение мо- ли. Ме сме Сега каквнто бяхме по-рано. Утре,

лечни дни на създаването на

телно
. както това каза
Върху тези основи почиват първите решения жс Да послужат активностите във връзка с след десет години или в края на века ще 
за работническите съвети и по-късно — на Проектозаключенията от Тринадесетото за. бъдем — по-развити. И нашата Република не 
социалистическото самоуправление, както и седание и особено мненията и становищата из- е това което е била. И тя п1е бъде по-раз- 

нацйонално равноправие несени в първичните организации на СК в вита. Основите върху конто е създадена и да-
възможност постоянно да расте (и ние 

с нея); да Се развива като по-справедлнво об- 
_ „ Шество в земите на Югославия, върху осно-първобитен облик, Ооще- кратичесии диалог, раздвижен с Проектозан ВИТе „а истино1сото братство ’ равноправие

и люченията от Тринадесетото заседание на ЦК

нашата политика на
народностите. Законът за ра- трудовите колективи. Може би сега е много патна народите и

ботническите съвети нито остана, пито можа 113110 да извличаме поуки от широкия демо
да остане, в своя
стаеното и материалното развитие нала/аха 
ще налагат и в бъдеше нови решения все до
Закона за сдружения труд, който също така се акция не са доведени докрай, обаче мз- 

нито непроменим, както впрочем нестно е че, широките разисквания предста- 
и множеството решения овързани с осмдест- аяяват силен подтик и охрабрение в по-ната- ни • и • издигайки стойностите й. Съюзът на
вяването на равноправието на народите и на- тътнете борба за развитие на социвлнстичес комунистите с работническата класа и соци-

социалистическа общ- кото самоуправление и да дава 'нови имттул- влистическите сили обединени в Социалисти;
насоки на по- си на нашето съвкупно материално и обще чесиия съюз на трудовия народ на Югосла-

социалистичесното стпено развитие и тона тъкмо изхождайки вия, може и трябва да раздвижи още мно 
господствува- от цече утвърдените насоки на нашето раз- жество сили на знанието и труда, 

бива- питие. Грижата на комунистите и пнимаиие-

пърху основите на същинско, действително 
демократично народно господство.на СЮК, защото дебатата и е нея показалата

Най-добре ще я защищавахте, развивай-не е вечен

в нашатародностите
Обаче, стратегическитеност-

нататъшното развитие на
и борбата засамоуправление

позиция на работническата класа
и нашите основни програмни то им бяха предимно целенасочени към из- • 

(и в Програмата на СЮК). И не граждането на Съюза на комунистите като 
по-нататъшното раз- още побойка, ефикасна и изцяло единна ор- 

самоунравлепие ганмзация, способена в моменталните и дълго-

Има всички предпоотавни да укрепва и 
ще укрепва Републиката на свободата, равно, 
правиего и сдружения труд.

щата 
ха очертавани
определения 
само 
витие на

когато се касае за
Велко Милндиновичсоциалистическото УV



2 Комунист
МИТО П ЕДИН ЕТАП ИЛ НАШЕТО ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ ТИТО И КАРДЕЛ НЕ ПРЕ- 

НЕБРЕГАНАХА ВЪПРОСИТЕ ПА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО, ОТНОШЕНИЕТО НА КЛАСОВО 
ТО И НАЦИОНАЛНОТО, ОТНОШЕНИЯТА В НАШАТА ФЕДЕРАЦИЯ. ЗАТОВА КОГАТО ДНЕС ПО
някои въпроси се и Спорим да пътърсимелементи за актуалните решения и
В ТЕХНИТЕ ТРУДОВЕ. ДА ГИ АНАЛИЗИРАМЕ, ОТНОВО И ОТНОВО... ДА СЕ ВРЪЩАМЕ КЪМ 
ТЕХНИТЕ ПОРЪКИ ... ЗАРАДИ НАШАТА СИГУРНОСТ. ЗАРАДИ НАШЕТО БЪДЕШЕ.

Иосип Броз Тито

Верни на принципите и решенията на АВНОЮ
Този пъ,т мснам особено 

тъкна трайността и 
актуалност на историческите реше 
ння на Второто 
АВНОЮ. Колкото 
далечава от този исторически под
ход толкова повече 
татна се съблюдава значението им. 
В Декларацията на Второто засе
дание на АВНОЮ

......Още один фактор изигра сиързани задълбочаването на рае-
по-нататъшното все-

нпшатв страна, а това е брат- странно развитие на народите и
народностите на Югославия. Всяко

да из- теяносг, в далновидните решения,
взети « едно бурно време, ногцто голяма роля в създаване престижа номравието и 
не бе така близо поражението но на
най-големия враг на човечеството суното и единството на нашите на-
— мрачния Хитлеров фашизъм. роди. Този лозунг- бе записан на огклояеане от това води в нацио- 

Каюно приетите на Втррото за- нашето знаме и но време на На- иализъм, който е един от най-опа- 
седаиие на АВНОЮ решения на- родооовободителна борба. След но- ските противници на самоуправле- 
правп тока силни та те да бъдат (шита тока бесила, която оте по- ниего и социализма въобще. А до 
трайна оонооа на ,размирието но на- поне съединяваше нашите народи това при нас дохаждаше до 
Шевд общество? Тази сила ироиз- и те сложно започнаха да си из- заседание на Председателството на 
пича оттам, чо тези решения бяха, гражда-г полцаетлшю бъдеще- За- С'ЮК. С това заседание и с акци- 
Iпреди всичко, същински договор почнаха да изграждат социализъм, те, конто последваха ние на на- 
на пашите народи п народности по в когото се съАдават условия за пионализма зададохме 
отношение на съдружието и бъде- но-ишеглпп живот на трудовите хо- удари, но борбата срещу него не 
щето им. Исппна. още в началото Ра. Разбира се. че братството и е завършена. Основното е Съюзът 
на Народооогюбодителната война, одинст-вото е от огромно значение на комунистите и прогресивните 
със създаването но народооовобо- в нашага страна в която живеят сили в цялото наше общество и 
дителната войска и новите. органи пет нации и няколко народности, занапред решително да се борят 
на властта, нашите наазощ-п начело Не погрешно да се г-овори за „на- сРекгу него къзего и да е и 
е Комунистическата партия, ясно ционални малцинства". Ние в Юго- която и фор.ма да се явява, защо- 
показаха волята си и знаеха за Славия трябва да дадем пример, то по съшината той е опасен кла- 
какво се борят. На Вотрото засе- че не може да има мнозинства и сов враг. А в първите Редове на 
данпе на АВНОЮ те тази своя во- малцинства. Социализмът отхвърля тази борба е работническата класа, 
ля изразиха политически и прано-во, това, зашото подразбира равноггра на която, заради нейния единен 
създавайки най-висши законодател- вие на всички. Няма, значи, мно- класов интерес, е чужд всеки ввд 
ни и изпълнителни органи на нова зинство и малцинство, но съгце- национализъм. Тя е тази сила, ко- 
власт, слагайки основи па нова сггвуват прочгзвадители, трудови хо ято най-силно свързва нашите на- 
Югославия като федеративно демо ра, съществуват равноправни граж роди и народности.. 
кратическо общество на равноггра- дани на социалистическа Югосла- 
вн-и народи и народности. Бяха то- вия . ■.

ненамалената

заседание па
времето ни от-

в по-пълна сое-

21-то
е записано, - че 

народите на Югославия „със своя
та упорита оовбодггтелна борба са 
показали волята п готовността 
съвместната си родина да изградят 
върху нови основи на Същинска де 
мокрацня и равноправие 
дите".

Само

решителниой

на наро-

в това изречение се съ
държат онези същински принципи 
върху които през изтеклите три 
Десетилетия и половина изграждах
ме нашата страна: независимостта, 
демократическия характер на об
щественото устройство и национал 
ното равноправие. Могло би да се 
каже, че това е пример без пре
цедент още по време на въоръже 
ни борби за освобождение да се 
приеме един такъв документ на 
стратегическо определение, важно
стта на когото през следвоенното

в

(От експозето на общия събор 
на Федерацията, Белград,
23 април 1973)(Из речта в Прищина, 

26 март 1967)
ва, значи, решения на народи, ко- 

своята съдба взеха в своиразвитие на нашата страна, в зна
чително изменени вътрешни и вън
шнополитически обстоятелства, 
само че не бе доведена под въ
прос, но че всеки ден ставаше все 
по-голяма.

Решенията на Второто заседа
ние на АВНОЮ същинско съдър
жание получаваха с нашето обще
ствено-икономическо

ито
„Ние, значи, с още по-голяма 

„Повдигна сс въпрос, постоян- упоритост и енергия ще продъл-
произтггча от начина на но бе на дневен ред суверенитет, жим борбата за укрепване на ма-

който бе създавана нашата нова суверенитет, суверенитет. Аз в За- териалната основа, общественото
народна власт. Новата държавна греб попитах някои другари какво положение и силата на работниче-
общност ние не изграждахме 
въ,рха, а от базата. Процесът

Ръде.
Силата 

АВНОЮ
на решенията нане

от им значи този суверенитет. Това е ската класа и трудовите хора. ка
на суверенитет на Югославия към чу- то владствуваща икономическа и 

нейното изграждане идваше отдо- жбина. Отбранявахме го винаги и политическа сила на нашето обще- 
лу нагоре; и течеше природно, винаги ще го отбраняваме и те го ство. С ненамалена решителност те 
Започна се със създаване на наро- отбраняваме и занапред. Но не се се борим за независимост и равно- 
дооовебодителни отбори в селата касае за някой суверенитет, който правие на народите и страните, за 
и по-малките места. Разширяване- с извън амандманите, особено от демократическо международно по- 
то на тяхното влияние и влиянието 21-ия и 22-ия амандман, касае се литическо и икономическо сътруд- 
на народооовободителната войска за суверенитет на работническата ничество. за независимост, едкнет- 
повлия да се създагват общински, класа. Тя е главната оснсза на во и акшюнна способност на дви- 
с.резки и окръжни народоосвободи: нашето общество въ.в всяка репуб- жението на необвързаните 
телни отбори, все до създаване на лика...” 
главни народоосвободителни отбо-

разви-гие в 
изтеклия - период, с огромните ус
пехи в стопанското, културно, по 
литическо и всеобщо преобразова 
ние на нашата страна. Колиото по
вече напредвахме и повече изгра 
ждахлге нашето общество толкова
повече се чувствуваше нужда от 
последователност към принципите 
на АВНОЮ, за самостоятелност и

като
■ лшролюбива, прогесивяа и хума-

на рдзшире- кисгическа алтернатива на заплаше 
ното и неспокойно човечество. С

(От изложението 
ното заседание на Съвета на 
Съюза на синдикатите на Юго- една дума — за мир, сигурност, об 
славня, 18 декември 1197)

в отделни краища на страната, от
носно на отечествени антифашист
ки вечета в тях. Бих припомнил, 
че главните народооовободителнп * 
отбори в Словения и - Сърбия бяха 
формирани. още през 1941 родина.
А вече през половината на 1942 на 
година мрежата на органите на 
новата народна власт бе се разши
рила почти в цялата страна. Визи
ята на бъдещата нова югославска 
федеративна общност на равнопра
вни народи и народности доживя
ваше на практика своето пълно 
оживоггоорение.

От такава широ-на мрежа на 
органи на народната власт произ
лезе и Антифашисткото вече наиа- 
ростю освобождение на Югославия 
нато върховен политически 'орган 
на народооовбодигелната борба.
На Второто заседание в Яйце то 

Вто- прарасти а ;в найнвисше законода-

незавиоимо развитие, равноправие 
на нашите народи и народности и 
осъществяване на същинска демо
крация, обоснована върху властта 
на работническата класа и всички 
трудови хора. Затова ние, през из 
теклите тридесет и пет години, ви
наги бяхме верни на принципите и 
решенията на Второто заседание 
на-АВНОЮ. И въ,в всеки етап-на 
нашето следвоенно развитие ги осъ 
шествявахме кол ното за тоеапозво 
дяваха обективните обществени об 
стоятелства. Силното развитие на 
нашето общество в материалното 
и всяко друго отношение от ден 
на ден създаваше все по-добри и 
по-добри предпоставки за осъще
ствяването им, и, както вече казах, 

по-богати

• ществен прогрес и социализъм в 
света.

(И* речта на Тйентщце, 
4 юли 1978)

„С последователното развитие
самоуправлението тясно

изпълняваше ги с все
съдържания.

Ние и днес с-право можем 
да кажем, че решенията на 
рзто заседание на АВНОЮ- живе- талии и изпълнително тяло на но

вата държава. С една дума товаят в съзнанието ни повечето от-
юогато и да е по-фано. И бъдеще- бе власт, която на народа не бе 
то развитие на нашето социалис- натрапена отгоре, но власт която 
тическо самоуправител но общество нарекъл сам създаде. Затова ре- 
ще потвърждава значението на те- шнията на тази власт издържаха 
ъи фундаментални решения и при- всеки опит на времето и останаха 
нциш върху които е изградено на- наше. трайно вдъхновение и за ое- 
шето общество на равноправни на тритите и бъдещи поколения".

(Из изявлението на редакция 
„Освобождение”, Сараево,
29 ноември 1978)

роди. и народности.
Силата и историческото значе- 

Второто заседание на Маршал Тито с В. Бакарич, С. Филгшовнч, Р. Чолако вич, Е. Кардел. 
Е. Коцбек и С. Вуйович в Яйце след заседаниетоние на

АВНОЮ е и в неговата лронаца-
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ДА ГЛЕДАМЕ В БЪДЕЩЕТ
1йШ1 ЩШ=ШЙЩ РЦИ
вителните отношения са неразви ° ^3пределен,И€То на .Лър правни народи иди ще стигн& в искове като пиян
ти, кьието някоя тДн^ра™РЧе?ка *1,™ И-ТаЛ На наш«иота'лн° ра ръпете на хегемонистаческите 
и бюрокоатичргкя Р ™ ?н«Ше, на общинско равнище и
властта на оаботмит™'™3 узурпира Поради това все докогато мехагаи- 
до недоразуменир и ™ижМ ИИВа И ЗМъ|г на обществено-икономически зависимо от конфликти, не те отношения върху основата
национален гъ^аи хГ,! ® "° самоупра.влеетието и разпределение ва комунистите на всички народа
иди не Друго н т г> 0 реда то според труда не заживее до- на Югославия очигледао • трябва да Затова смятам, че откритите въ
недоразумения в ипг^»4' тгж'Ива край, винаги са възможни дефор- бъдат напълно съзнателни за сво- проси на нашата федерация, не
те гоели Пптвпга “ гонационални- мации и в междунационалните от- ята отговорност не само за соб-. трябва нито да ги разглеждаме ни-
на межшунанионяп: зприемат ношения, не само в една но във ствената република и нация, но за то решаваме върху основата на
по-точно ч н онални отношения; всички посоки. Затова никак не съвкупното обществено развитие в Държавно-правовите категории на
Да им дала? та*011 ,?ИЛИ »е г,рижат мога да бъда съгласен с тезиса, Югославия, от което на първо мя Федерацията или конфедерацията,

А кав °еЛег- че манифестациите на словенския сто зависи и положението и бъде- но въз основата на вече постигна-
национализъм са само реакция на шето на всеки неин народ... тите резултати в развитието на ме-
национализмите на останалите юго
славски народи. Истина е, все пак.
че различните великодържавниче- на забележката, че Съюзният из-
ски, унитаристически натиск са пълнителен съвет или Съюзната чави и по-демократически 
подхранявали този национализъм, скупщина или пък съюзното упра- от Федерацията така и от конфе 
защото у народа са предизвиква- вление опоро приемат решения и дерацията, а особено тов.а ще бъ- 
ли недоверие и боязън- Но слове- Решават определени проблеми — де в по-нататъшното развитие на

сама по себе си е изцяло оправда- нашето самоуправигелно общест- 
на. Но — на кого всъщност тя е во. Накратко, днешна Югославия 
предназначена? Дали само на Съ- не е вече ни класическа федера- 
юзния изпълнителен Съвет и оста- ция, нито може да бъде клаеичес- 

Но това е само причина пове- налите органи на федерацията, ко- ка конфедерация, но е социалсчс- 
правлението се мени положението че отново да подчертаем старата ито поправо не мотат да бъдат ни- тическа самоуправителна общност 
и ролята на държавата и нейните истина, че не е достатъчно само що друго но огледало на противо- на народи, което в много неща съ- 
органи. С помощта на делегатски- декларативно и вербално да се Речия на нашето общество? Със щевременно представлява важно 
те скупшини и с все по-широката напада национализма, но тези про- самата критика на огледалото ня- нова категория в междунационал- 
пргкткка отделни въпроси, които блеми трябва да се рещават в об- ма да променил; снимката в него. ните отношения. Самостоятелност- 
досега са регулирани със закона ществената база и в демократичес- Трябва по-решително да се лгени та на народите в такава общност 
все повече да се решават със са- ката политическа система. Твърде действителността, а това не могат става по-голяма отколкото в клада 
«управителни споразумения и об- много сме се въ.ртяли около после да направят сами съюзните органи ческите федерации и конфедера- 
ществени договори на трудовите хо дствията и затова често път-и не — макар колкото те били способ- ции, но ведно . по-широко са от- 
ра, относно на техните салюуправи сме се разбирали нито там къде- ни, а съвместно всички прогресси- крити процесите на интеграция във 
телни общности, се осъществява то всъщност в началните точки не в«и и творчески сили на нашето всички онези области, където се 
онова, което ние наричаме отмира- е имало разлики. Проблемите от общество, в което именно Съюзът изявяват общите интереси на на- 

държавата. Там къдет0 е този вид в многонационалната со- на комунистите понася решителна
циалистичеока общност могат оба- отговорност- Поради това крайно 
че успешно да се решават само с време е да прекъонеме с едно-

овъзгледи и 
за ограда, но 

ои- всички заедно да търсим най-раци- 
т-Н- ли в която и да е политическа или .анални отговори, които са в съгла

сие с политиката на реформа и съ 
щевременно е дгногощацйоналната

идеологическа одежда.

С оглед на такава алтернати-на структура на нашата страна ...

(Прищина, 16 октомври 1979 г. 
на общото заседание на Пред
седателството на САП Косово 
и ПК на СК в Косово)

ждунационалните отношения върху 
Поради това често е повтаря- самоуправителни основи. А тези от

ношения вече днес са по-напредни-
както

„Салгоуправителните права и поло
жението на трудовите хора и граж- нокия национализъм има преди 
дани и равноправието на народите всичко и собствени, аугохт.они ре- 
и народностите са основа и рамки 
на декствуване на държавните ор
гани. Затова в условията на самоу-

акционни извори.

не на
необходимо решение на дъ.ржав- 

а това е все оше

родите и трудещите се и където
са обезпечени условията за равно- 

на правие. Сегашното състояние на 
тези отношения, наистина, все още

ните органи
още дълго ше бъде необходи- последователно провеждане на си- странчивото прехвърляне само

на общите ус- стемата на социалистическото са- съюзните органи като уж «е са
лгоуправление на трудовия човек способни да решат обществените е обременено с много изживянн об

основа иа разпределението проблеми, първо — защото не
во решение всъщност се явява ка- сп0РеД труда и стабилните демо- точно че същността .на прблемите натиок на противоположни теняеч- 

на потребите и интере- нратичесни отношения между на- е в това, п второ — защото таки- ■ „ ■
сдружения труд и обще- родите. ва забележки твърда често не оз- ПоррИи това въдоще не ми-

' П този начин начават нищо друго от ггреявшля- сля, че развитието в тази ооласт
цяло. о ° (От изказването на V пленум пето на собствената отговорност ше тече без съпротиви, деформа-

нд ЦК на СК в Словения,
1-Х-1966)

и за
мо в регулирането 
ловия на работа и живот тако- пъл е лици н институции, а и със силен

то и изява 
сите на
ството като 
държавата става инструмент в ръие 

трудещите се в осъшеотвя- 
сотшалистическите само- ^

върху чужди плевш- Необходимо ции и други трудности и пречки. 
Но това не.е причина да се обръ
щаме назад, вместо да гледаме на
пред.

с открито да проговорим за същи
нските причини за недостатъчната 
ефикасност на федерацията ...

те на 
ването на 
управителни отношения. „ .. . Все докато съществува раз

пределение според труда като не
обходима основа и облик на социа

обществеио-мконо- ните органи, поради това не бих-
(От реферата иа Единадесетия 
конгрес на СЮК)

Със самата критика на съюз- (Ог текста „Кръстопътищата в 
развитието на нашето социа
листическо общество", „Кому- 

1969)

лиетическите
мичеоки отношения,, 'Националният мс стигнали далеч, макар че ше 

има и икономическоПо отношение на проблема на мио 
гонационалната структура на наша- отричам и оправдаността и необхо

димостта от такава критика. Днес 
. е необходимо предимно такова
е усилие на Съюза на комунистите

въпрос ще
съдържание. Тъй като принадена

та държава винари в декларациите та СТХ)й1Ност е единната матермал- 
били принципни и последова- на оонова на културата и съекуи 

а ведно пия национален живот напълно
ясно, че всяко нарушаване на рав- в центъра и в републиките, който 
поправиетО на наредите в разпре
делението егюред труда — което е 
наложено принудително — трябоза д 
да предизвика обърквания в меж- 
дунационалните отношения, ще

политически проблеми и нхе

нист".

сме
телни в демократическия,

интернамиоралистическия оми- 
винаги сме застъпвали н

и в ще допринася за колшретно спора
зумяване за нерешените въпроои.

това би дало възможност за по- 
ефикасно действувате и на съаоз- 
ните и «а републиканските органи 
по посока на заздравяване на по- 
Л1итиката на стопанската и общест-

съл, и
бранили самостоятелността,

и равноправието на 
Югославия. Но,

неза
висимостта 
всички народи на съз-

праипика тези.във всекидневната 
отношения често в най-разновирни- пайхранва национализма, 
те направления са се извращавали, 

на дъпжавно-

дава

(От елаборага за Проекта на вена реформа. Закова за важните 
Конституция, на общо- въпроси на развитието па нашето 

СНС и СО' общество трябва да се доловоря- 
ме и споразумяваме преди всичко

загдето елементите 
собственическия монопол в нашите 
обществени отношения пос-гояшю 
са раждали

новата
то заседание па 
ССТШО, 20 Септември 19*2)тендендаи към нацио-
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Винаги бяхме партия на промени
Публичните доисквания вир- епаницпте, произтекли • от . някои 

ху Проектозаключенадта от 13-то налични рошения о оистхяиата, ръ- 
засвдание на ЦК на СЮК, чии то кошшстоата изглежда 
резултати сумираме, охрабрянат. вече са обръннтп ктлг теопигге, ча- 
Яено се вижда, че членовете и смийте. ежедневните 
гРТОеЩИте се и иснат и могат да нъм дългосрочните, съвместните, 
бъдат творци и строители на поли- общи интереси, 
шната, а не само нейни 
тели. Все ио-яспо 
тическите форуми не

I там ши, които помагат и па крат- те и нокрайниисиите организации, 
коорочните и на дългосрочните Тона би имало огромни негативни 
процеси в преодоляването ма кри- последици .за целокупното общест

вено развитие и за съдбата на на, 
шата революция. Това изобщо не 

Потребни са промени в маге- бива да позволим, 
риалните отношения на общесмю.-
иото възпроизводство, промяна на Затова принципът на демокра- 
съот1|гошен'ието на силите за смет- /ическия централизъм не може да 
на на самоуправлението — а на тълкуваме само като път към съ
шита на всеки отатизъм — преди гласие, но и като инструмент на 
ненчко покрайнинени и Ренубликан единството — а това не е едно и 
ски, 11с може въ,в федерацията да също ... 
има повече самоуправление, откол-
кото н републиките и покрайнини- Ако работническата нласа се

застъпва за единство, това не е 
унитаристичеока примка. Тя е са- 

За да успяваме във всичко \го работническа. Добре би било 
гона 11р0Д1Г.мсттю трябва да имат час по-скоро да се хванем в една 
опия, коию искат — а не ония, такава примка, 
конто не пекат да променят, изди
гат социалистическото самоуправ
ление ■ • •

много по
зата.

от кол кото

изпълнп-
. Нр е ли и товп дял от обясне

нието ма общите констатация, че 
тели . на последните истини, истини- по-голя.ма степен па единство има 
ге без

става, чц поли-
са прнтожа-

призив за обществената лей- "е » ироизвзодепвенага, самоунра- 
ствитолност. а членовете на СК. нптвлната и партийната бази —ог- 
са.мо търпелива аудитория, предно- нолкото ма равнището на ръковод

ството па СК.яго всички истини се оповестяват.
то.

Свидетели сме на множество 
предложения за промяна на сегаш
ното състояние, които

Разбира се, СК със своите диа 
милиона членове по е, ннгго може 

пристигат Дп бъде ежедневно според и-нтере- 
от организациите на СК във веич- оите сн хомотена организация, 
ки среди.

Да бъдеш самостоятеленНо топ не бива да позволи ра- 
Жестока е класовата критика кликите в интересите в него самия 

на наличното състояние. Очебпе- да създал ат положение, което то 
шо е искането за самоуправнтелна опеспособяна да вижда най-далсчо 
интеграция на нашето 
за действителна подитичека 
верност на ръноводството

— не
значи да бъдеш и останеш сам,да 
01иваш в коалиция. Процесите р-

Всичко, което предприемаме получаване на самостоятелност’- 
за премахване на системните идру обединяването трябва да ••■■■ 
гите пречки и по-цялостното учре- новременно. Претегля-.- 
дявано па СР Сърбия като репуб- над другия ни вот/ . ...
зина трябва ведно да бъде и при- ри опасности. н.:НД,ес|;ю/].т 
нос към укрепването на СФРЮ и

общество, 11 най-добре, което блонпра акцня- 
отто- ™ -"V 11 поставя под въпрос сдин- 

за отвото му.
принципите да не се разговаря из
вън обстоятелствата — относно из
вън неволите.

Разбира с, сединегвото на СК 
не изграждат само форумите, ма- Ние, членоЕШб на гоя Цепгра-като самоуправителна и като дър

жавна обшност на равноправни-на- лен комитет не сме тук за да бих-кар че от единството на ръковод- 
Почти плебиснитарно работни егвата зависи и единството па це- 

чесната класа и народът са за про- лия СК ... 
мяна на сегашното състояние. Пу
бличната дебата показа назрялата 
политическа енергия на всички чле не на различията и стълкновенията

на интересите и в обществото и в 
СК в условията на една така нее-

ме правили проста сума на разно-роди н народности.
вилни интереси, но единните инте- 

За да може СК да бъде фак- ре:.и на работническата класа да 
тор на демократичната кохезня на превъртаме е политически стано-

и акции. Ние
Реално е да се очаква изостря

политичеоката система и вътрешна вища, заключения 
сила на изграждането и преобра- с-мс най-висшето. но централно по- 
зованието му по пътя на все по- литическо тяло и ръководство на 

фиксна борба против неоправдано цялостно социалистическо самоуп- СКС — а не събрание на 
то задълбочаване

нове може бн като никога през по 
следнлте десетилетия. Тая енергия 
е най-гол ям кашггал. пред

на социалните равление — необходимо е съшест- ставители на регионите и покрай- 
Умеем ли сега нато ръководст неравенства и иконом-ическа криза, вено да се увеличи влиянието на нините. Това лето сме избирани по 

во тази нараснала прогресивно со- която засяга огромно .мнозинство работническата класа върху цело- териториален ключ не ни дава 
цналисгичесни насочена енергия на населението... купните вътрешнопартийни отноше- право да се заключваме в терито-
на базата да превърнем в преодо- дГТПрИХРХ,т , т-пкпгт ИИя И 1,олитиката на СК- риалните интереси. Това. впрочем,
ляване на обществената стагнация 1 ькшялд- е централен а не съвместен коми-
и тенденциите на упадък в пран- ? *,} ' 0Т В настоящите V еловия осъще- тет.
тиката на социалистическото само- ПОВЕДЕНИЕТО МУ ставането на демократическия Приетите становища нищо не
управление. „ централизъм е сериозно доведено преюдпиират и никого не дезавуи-

Но — няма по-нататъшни и 3 ла МОежс Успешно да се под въпрос почти на всички равни- рат. Във всяка своя точка хе се
по-дълбоки промени в обществото п,раМяВа с тези процеси, за да ща на СК. Това по косвен и пряк с5лягат на Вече приетото и р^е- 
на социалистически и самоуправи- се напРааляват те - необходими начин създзава многооройнн нега- ното в така наречените по-стари 
телно насочените, облягащи се вър- дй ни и авторитетни Рт>ков°Дства' ™вни последици в стопанския и документ» на Съюза на югослав- 
ху основите на обществения строй Авгоритативни не значи авторитар- политическия живот, засилва дез- СК11те комунисти и нашето обще: 
без сь,ответни класови, демократи- ,!И “ н0 не 11 оезсилни‘ интеграционните процеси в оошесг ство.вото п в самия СК.чески, кадрови, организационни и 
други промени в СК и обратно — 
в обществото.

Но, авторитетът на ръководст
вото на СК не .може да се изгРа- ЕДИНСТВОТО НЕ Е УНИТАРИС- 
жда, доколкото тия ръководства в ТИЧЕКСА-ПРИМКА

Добре е. че приехме такива 
решения. Добре е. че се решихме. 
Утвърдихме своите становища и 
задачите за днес, за днешното вре 
ме п проблемите му. Затова и н,- 

шествено правилно насочено недо- на интеграция, нита осъществявана бива да се стремим към тяхно съ- 
волство в самоуправитслната и па- на принципа на договарянето в об- вършенство и същите да бъдат ва 
ртийната база. _ шсстпото - както и развитието нз лшши и пет или го.

Сега тая „база , може ои ка- икономическата и политическата дини 
то никога досега в последните де- система върху тези основи, без сь 
сегилегия, е в политически кипеж, щевременно осъществяване на де-

мократическия централизъм
С години повтаряме китовия „с1|чни равнища в СКС и СЮК. 

лозунг: ,.от думи към дела”.

практиката си не зачитат нарасна
лите прогресивни, социално и об-ЧИИ ИНТЕРЕСИ 

ГОСПОДСТВУВАТ Не е възможна са.моуправитсл

Трябва ясно да съгледаме кои 
и чии интереси господствуват ка
кто в отношенията на производст
вото и разпределението, така и в 
политическия живот и в отноше
нията на всички равнища в орга
низацията «а обществото .. ,

Има основание да се заключи,
че ръководствата на СК не хващат са своеобразно дело. Обаче, пове-
вияаги правовременна- същинска и че от когато и да е са ми потреб-
здрава връзка с тоя дълбок, често ни дела, по-точно действувания ко-
енрит „слой” на работиическо-кла- иго тласкат обществото напред, езната опасност СК да се превър-
совите интереси. С логиката и по- потребни са ни начинания и ипи- цц п коалиция на републикански-

Едно е сигурно — нашата ре- 
на волюцпя не може да има

друго ръководство освен Съюза на
някое

югославските комунисти, това е не 
йното ръководство. А този ЦК, то
ва е най-висшият орган на Съюза 
на комунистите в Сърбия. Затова 
е ясно, че това ръководство тряб
ва да поеме

Акр продължат тенденциите 
па накърняването, дори обезценява 
пето на тоя принцип както в СКС 
така и в СюК, заканва се сери-

ГГоправо и същинските Думи

отговорността, която
му принадлежи...

Комунист порен редактор Влайко Криво капия, глав
ни п отговорни редактори на република*. е Адреси ма редаодогга: и всички надали

на „Комунист”: Площад .Маркс н Енгелс” 
11 Белград, телефонна централа 335-081; ад
рес на редакцията на нидшгпето за С? Сър 
бия: Нови Белград, Булевард . Ленин" 8, 
телефон 627-793.

(СР Словения), Мирно Михалевмч (СР Хър- • Издава Издателска
„Комунист”.

тел Драгпшв Патилия.

ските и покрайнинските издания — Дуб- 
равко Цурач, (СР Босна и Херцеговина), 
д-р Жкворад Джордже внч (СР Сърбия), 
Реджел Хайрулаху (САП Косово), Ристо 
Лазаров (СР Македония), Янез Корошец

• С унвв иа Президенте на Републиката от 
23 декември 1964 годиш „Комунист” е 
отличен е Орден брнгство ■ единство със трудова организация

ватско), Магия Новосвл (СР Черна гора),
Калман Петкожич (САП Вокводина), и Ал- О Печата се в четвъртък на сърбохървитскк, 
берт Души (редактор на изданието 
ЮНА).

• Председател на Издателския съвет на ДСо- 
мунист” — на изданието за СР Сърбия д-р 
Богдан Трнфунович, заместник прелеела-

• Директор и главен и отговорен редактор на 
■здания на „Комунист” Велно Ми- ОГноено хърватско-схрбекн (кирилица > 

шпица), словенски, македонски в албанс
ки езици, а в съкратени мадама ка бъг. 
гарски, унгарски, словашки, румънска в
русиненц езици.

за

• Урежда единна редакционна колегия: ди 
и гявеен “ отговорен редактор Ве-ренторМипадннояяя. яааюспма глався и отто-лхо
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НА ОВЦЕФЕРМАТА

гфшш Ч*?Р? ■ шнмЮ
КУСОВРАНСКИ ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ

В „ВАЧЕВСКО ПОЛЕ” КРАЙ ДИМИТРОВГРАД

Една овца (X, ДА ИМАШЕ- 

ПОВЕЧЕ ДЕЦА...
!едно агне

Фермата за престой, и прехрана на 
оецете и козите, а също и 
прилагане на съответна се 
лекция за разплод. С това 
първоначалната цел, ферма 
та да стане една от четири 
те репродукционни ферми 
в Сърбия, трябва да се 
осъществи. При това броят 
на основното стадо трябва 
да се увеличи на 6000 овце 
и 1000 'кози. Не оспорвай
ки постигнатите до сега ре 
зултати, членовете на Из-

- се разширява и
Мощностите се ползуват с 50 на

Реконструира — 
сто

Куса врана, някога едно ф НЕОБХОДИМ ПРОМИ- 
от най-многолюдоите села ШЛЕН ЦЕХ 
в Дережула, днес въР»и по 
стъпките на останалите се 
ла в този край.

От ден на ден — жители 
те й намаляват. Изселват 
се и се настаняват е- Ди
митровград, Пирот, Зай
чар, Ниш...

Овцефермата в «Бачевс- 
кополе' е построена 
1У79 година. Намира се 

километра от Димит
4000РаА И ИМа

на прехрана също 
яло броят :на овцете 
намали. Според проекта 
при изграждането пред ви де 
но е овцете да се храня-? 
с храна собствено произ
водство на „Нишава", кое 
то не е осъществено. Пре 
Аставителите на „Нишава" 
намират оправдание, че шо 
щите под изкуствени, и ес
тествени ли)вади са в За- 
бърдието и в околоността 
на Димитровград. а най-ма 
лко край фермата. Но то 
ва не е

е повли 
да сепрез

— В Куса врана има ус 
ловил да се построи тъка 
чен цех — казва Славчо 
Петров. Има 30 младежи и 
девойки, които сигурно би 
ха се определили да си ое 
танат тук, ако имаше ра
бота. Или пък, такъв цех 
да се построи в Трънски 

Не правят както някога Одоровци. Близо е» и там 
известните куоовраноки ма биха могли да работят и 
йстори — зидари: да оста кусовранци. Имаше дума 
вят в къщи жена и деца. — продължава Петров — 
а те след свършване на да се започне със строене 
сезонната работа — да се то на обекти извън общин 
завръщат в родното село. ския център — Димитров- 
Друго време е днес. град — но засега още ня

ма резултати.

на 8
мощност за 

овце и 1000 кози. На 
края на 1983 година в обо
ри те на Фермата 
мо 2074 
Това

имало са 
кози.овце и 520 

е едва половината от
запланувания брой- 

Защо
пълнител ния съ.вот се съг 
ласиха, зачитайки усло
вията които фермата. има, 
че е необходимо да се 
превземат решаващи ме 
рки

е такова положени 
ето на този на времето доб
ре замислен стопански обе
кт, сс опитаха да намерят от 
говор членовете на Изпъл 
нителиия съвет към Об
щинската скупщина в Ди
митровград,
постигнатите

през миналата година. Оче 
биещо е, че всички резул 
тати са по-.малки от

сегашното положе
ние да се премахне. Още 
повече имайки

оправдание, защо- 
то от Забърдие и от Дими 
тровград до фермата 
ществува асфалтно шосе, 
така че сеното може да 
се докара до фермата.

В момента на овцеферма 
та е в ход реконструкция, 
която има за цел създава
не на оптимални условия

предвид 
настоянията на обществото 
селското стопансво да се 
засили максимално. За 
това овцефермата в „Ба-

съ-
обсъждайки

Резултати 0 МАЛКО ИСТОРИЯ
И Куса врана, 

всяко друго селище, си 
има свой летописец. Това 
е учителят Славчо Пет
ров, който и сам е опитал 
живота в града и пак се 
върнал в родното ои село.

— Куса ©рана — разказ 
ва Петров 
с жители от една махала 
Кусовранци, намираща се 
в съседна Народна репуб 
лика България. На мястото 
на днешна КуСа врана ня
мало живот, бил заличен 
от холера. Трима братя от 
Кусовранци убиват един 
турчин—злосторник и вед
нага избягват в долината 
под Влашка планина. И се 
заселват на три места: Се 
ло, Еди вуле и Селище. 
От тези три къщи се съз
дава селото, което днес на 
броява 120 къщи е 420 жи 
тели. Преди двадесетина го 
дини имаше двойно повече, 
но...

— Ако в скоро време ни 
що не се предприеме — 
училището ще трябва да 
се закрие. Понастоящем 
тук се учат един учени н в 
първи, двама във втори и 
по трима в трети и четвър 
ти клас. Броят на децата, 
си остава същият и за до
година. Посетихме и мап 
чуганите в училището. В 
една голяма училищца стая 
се бяха сгушили 9 учени
ци четеха «зададените \ . 
ци”. Направихме снимка 
и ги оставихме да си учат, 
а ние с Петров още мал
ко си поприказвахме в кух 
нята.

какточевско поле” има шанс и 
условия да успее.зап

лануваните и от възможни
те. Основната цел на фер
мата да снабдява останали 
те овцеферми в Сърбия с 
възпроизводствен матери
ал, т.е. агнета за разплод, 
е осъществена само 
тично. От

А. Т.

е заселеначас-
съществувашо го 

стадо са получени 2075 аг 
нета. „Една овца-едно аг
не". това е недопустимо на
такива и така замислени 
обекти. При козите това е 
сне по-изразително. Вмес
то съотношението да бъде 
1 към 1.70 то е 1 към 1,14. 
Компетентните в 
„Нишава" казват, че те то 
зи коефициент осъществя
ват, обаче поради висока 
концентрация на амоняк 
при малките ярета, те за
гиват! „А какво сте превзе 
ли да премахнете амоняка, 
да не загиват яретата?” — 
категорично попита 
от членовете на 
телния съвет. Разбира сс, 
сгтовор не получи.

ООСТ • НУЖДАЕМ СЕ ОТ 
ТЕЛЕФОН И АМБУЛАТО 
РИЯ

Славчо Петров е и деле 
гат е Съвета на местните 
общности в Общинската 
окущцина в Димитровград 
и е в курса на събитията 
в селото.

— Куса врана с нуждае 
от амбулатория. Истина, в 
Тр. Одоросвци има амбула 
тория, но в Куса врана има 
стари и болни хора, които 
се нуждаят често от меди 
цимена помощ. До Тр. Одо 
ровци има 5—6 километра, 

ако се яма Кусовранци .най-много са 
огорчени на изкупчивдгге 
на добитък- Правят „греш 

при меренето на 
добитъка, а и с млякото. 
Ето, повишиха цената 
но за сметка на това — ря 
зко спадна маслеността... 
Планираме в скоро време 
да строим мост на р. Кусо 
врамщица и да поправим 
па места път» за Т,р. Одо
ровци.

От парвилното гледане на ов дете зависи и доходът от тях
един 

Изпълни-
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО БРАНКОВЦИ

Надпреварваш с времетоИ производството на 
мляко не е на желаното ра 
вгнище- През 
са получени

1983 година 
65 246 Лтгра 

32 килограма от Местната общност 'В се
ло Бранковци полага уси
лия, до края на настояща
та /одипа, акцията но еле 
верификация успешно да 
приключи.

Дали в това ще успее, 
до голяма Степш зависи от 
организираните социално 
тичеоки о.и™ в селото, оре 
ли .всичко от дейнретта 
на първичната партийна,-ор 
нанизания максимално да 
ангажира местйото насе
ление. Разбира се, изходът 
на тази май-гояяма и валс 
на комунално-битова акция 
завиои и от ангажирането 
па занаятчийската коопе
рация „Праджевинар” от 
Босилеград, коя-го всъщ
ност е и изпълнител на ра 
богата.

Засега акцията напредва 
добре. В тона отношение 
като че ли и времето им

иде на ръка. Използува се 
всеки ден за работа.

— Ние просто се подпре 
варваме с времето — каз 
на председателят на кюми- 

, гета по електрификации 
Милан Божилов.

Обаче, от активността на 
изпълнителя на работата 
не сме доволни. И лично 
считам, че изходът ще за 
виси от тяхната щегив- 
ност — изтъква Божилов.

Инан, мрежата с ниско 
напрежение в дължина от 
около 17 000 метра напъл
но е завършена в „Козар- 
пик" и „Петрова” махали.

В махалите: „Река” и 
„Мръцва орница” ,всички 
стълбове са побито, остава 
да се раавлече жицата, в 
махала „Селище” в ход е 
копаене на дупни за огълбо 
вете. Най-трудно, както ни 
унедоми Божилов, върви с

акцията в махала „Бумбар”. 
Още повече 
предани, че и. самото мес
тоположение на гази маха 
ла е най^неподходящо.

— Имам решение на ме 
едната общност .в тази ма
хала да окажем помощ и 
от д.ругите махали, 
же тази махала е отдале
чена от останалите, а до
макинствата са малко. Така, 
че сами не са в състояние 
да изпълнят задълженията 
сн — подчерта предоедатз 
лят «а комитета по елентри 
финация „Божилов.

мляно или 
една овца- При изгражда
нето на фермата, в проек- 

НМ е затги- 
от една овца тРяб

тодокументацията 
са/но, че 
ва да се получава аредно 
по 50 литра мляко. Сравня 
лайки това с 
се идва до факта, че са осъ 
шествеии 36 
ра по-малко или само 
на сто от възможностите. 
При козите вместо 250 ли 
тра от една коза получени 
са 210 литра. При вълна
та също не са осъществен
ни предвидените резултата.

ни

му,полученото
поне-хиляди лит-

Истона, сега не сме в 
„блокада”, дневно два рей 
са идват в Куса врана, но

Основна причина за таио 
ва положение може би е
недостатъчното 
заетите, по-точно на овча 
рито, които досега са опре 
, гулял и броя на овцете и ко 
зите. Но това сигурно 
е единствената причина. Не 
качествената и несъответ-

се чувствува нужда от те- 
Досога в акцията по еле лефон. Ето, така за спеш 

ктрифмкация, всяко дома
кинство .оовен, че е участ 
пулило с по 12 500 
е дало и по 15 до 20 тру
додни.

число на ни случаи, защото докато 
от Куса врана се стотно в 
Тръпнат Одоровци — може 
да бъде късно... — споделя 
Славчо Петров.

динара,

.не

м. я. М. А.
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|^'кЬНЛТ а РЛ~ф ПРОСВЕТА# ИЗКУСТВО
СЕКЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНЕ, НАУКА, ОБРА. 
ЗОВАНИЕ И КУЛТУРА КЪМ ОК НА ССТН В БО
СИЛЕГРАД

ПО СЛУЧАИ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

Художествена изложба на 

Воислав Живкович За изкореняване на 

неграмотносттаX УДОЖЩ 1/КЪТ-са.\ 10ДОСЦ
Воислав Жашновпч по

«Ръща към пъраюшточни- 
по>- ците на вдъхновеше, мами 

вод Деня па Републиката райкп в тих мотиви 
пред любителите на дими
тровградското изобразите
лно изкуство се представи 
със самостоятелна хущдже- 
ствела изложба. Посетите
лите -можаха да видят два 
десетина платна, главно 
пейсажи и картини с из
гледи от град Ниш, някол
ко графики и един чертеж 
с .молив.

Авторът на тези платна 
и рисунки е самодеец, по
никнал като художник в 
дтгигровградоката среда, в 
която оше от ранни детски 
дни прави първите художе 
ствени ошгш и търпи влия
ние на тогавашните творци 
в изобразителното изкуст
во. За относително кратък 
период овладява тайните 
на изобразителното изкуст 
во. по-конкретно на живо-

в редица наршин личи ху- 
даж-ника-иаи.иист. който се 

за ово- , стреми да преодолее наиви 
■гета, но комуто но винаги 
се удава това. Налице е 
провтнциашю влияние, ко
ето с: нлод ни едно ранно 
светоусещане и което ху
дожникът ДО голяма сте
нен с запазил в себе ои. 
Далеч по-успешни вдаада 
бъдат никои от карпрнитс 
му, ако художникът се Оц 
вглъбил в овоя интимен 

ковкото е си«т, към нъдоешиою про
живяваме, което щеше без 
спорния му талант да из
дигне на едно по-високо ра 
онмше-

провеждвнето й не св се 
включили всички субекти. 
Затова бе взето решение 
занапред в провеждането 
й да се включат и остана 
лите обществено-лолитиче 
оки субекти, преди всич
ко Социалистическият съ
юз, местните общности и 
Секцията за общестззена 
дейност на жената. Освен 
това при подведомствените 
училища наново да се пре 
разгледат всички списъци 
на неграмотни лица, да се 
разговаря с тях и да се за 
дъджат лица, които ше ги 
ограмотяват. При това ка- 
кто подчерта Симеон Гли 
торов, просветен инспек
тор тРябва да водим за 
наттред голяма сметка, да

Въпреки че през изтекла 
та учебна година са ограмо 
тапи над 140 души, акция
та по изкореняване на нец 
ра,уютността, в Босилепрад- 
ока община все още не се 
осъществяла с желания 
темп. В няколко села ак 
циита псе още не е раздви 
жена, а и в онези, където 
е в ход, има неграмотни ли 
па, които някан си не се 
решават да седнат в учили 
шиите скамейки. Въпросът 
е още по-остър, ако се 
има предвид, че и отделни 
просветни работници не ис 
кат да участвуват в тази 
важна обществена акция. 
Това е една от констата
циите на секцията по ин
формиране, иаука, бразо- 
вание и култура към Об 
щинската конференция на 
ССТН в Босилеград, разис 
кванки гю този въпрос, на 
проведеното неотдавна раз 
тирено заседание.

и те платна. Естествено Ди
митровград, оня от споме
ните е изчезнал — старото 
е отстъпило място на но
вото — и може би тук ху
дожникът а<е полита изве
стно разочарование- 

Самото му пък намере
ние да се представи с пла
тна — художсетивна дону- 
.монталност на едно изчез
нало време 
благородно, още повече е 
успешно: един наш стар 
познат отново подбуждани 
терес към шц изкуство, 
позабравено от димитров
градските художници. Че 
изкуството изобщо не при 
знава граници време п про 
дели именно потвърждава 
тази художествена излож
ба, Изчезналите мотиви на
вяват тъга, понеже внуша
ват красотата на едно от
минало време, разкриват 
богатството на бита и са 
в остър разрез с унифици 
рането на пейсажа.

В обобщение бихме ка
зали, че изложбата на Жи
вкович представлява изве
стно осиежснис в хгонотон 
пия свяг (и живот) на ди
митровградската среда. Об
що, изложбата е успешна 
м бихме се радвали, ако 
и останалите Димитровград 
ските художници по-често 
се представят пред люби
телите на изобразителното 
изкуство в Димитровград.

не създаваме нови негра
мотни лица. Има каза том, 
понастоящем 5—6 деца, ко 
ято не са обхванати, с осно 
вно образование въпреки, 
че подлежат на обезателно 
обучение.

гагста.
Досега се е представял 

пред любителите на изобра 
зитеяното изкуство някол
ко път в колентпвни изло 
жби, но не и самостоятел
но. Последната му излож
ба дава възможност цяло
стно да се види основдото 
му творческо вълнение и 
постиженията му в тази 
област на изкуството. Пе
риодът от две десетилетия 
безспорно му е дал възмо
жност да намери свой по
черк, да изгради свой стил 
и да овладее техниката.

На пръв поглед личи, че 
спомените от детството, от 
ранната младост и младеж
ките дни дълбоко са залег
нали в емоционалния свят 
на художника, тогава съв
сем е естествено, че се

На заседанието освен 
членовете на комисията, 
присъствуваха и помощни 
ците на директора в цен
тралните подведомствени 
училища на обединеното ос 
новно училище в Босилег
рад, секретарят на самоуп- 
оавителната общност за .ос

м. я.
Следва да се каже, че 

Живкович притежава май
сторство да изяви емоцио
налния си заряд, а достиг
натата степен свидетелству 
ва за вече оформен худо
жник. Положителни стой
ности са му: усетът към 
композиция, колорита, уме 
нието да съчетава хармо
нично тъмното и светлото. 
Разбира се, до известна 
степен дразнят крещящите 
тонове, които не са в съз
вучие с емоционалното по
ръчение-

Би било несправедливо 
обаче да не се каже, че

»а.Не може да се 
накрая и 
турният 
от своя страна полага уси
лия да заинтересува и при 
влече повече 
като мм предоставя 
на културния дом и .малка 
та зала за организиране на 
колективни и самостоятел
ни художествени изложби. 
Остава самите художници 
да проявят по-гол ям 
рее и да намерят собствен 
интерес за това.

отрече 
фактът, че Кул- 
ценгьр „25 май"

художници, 
хола

образование и въЗ-новно
питание, Добри Рангелов и 
други отговорни за образо
заогието лица.

Една, може би и основ 
на пр!гчина, че акцията не 
върви с желания темп, ка 
кто се подчерта на заседа 
нието е и в това, че

инте-

Ст. Николов в ГЛ.1

МНЕНИЯ За литературните вечери и още нещо
Броз Тито") или в малката зала на Културния щето по този случай беше поканило. Това е

и само бегъл пример на едно училище, което 
може само да ни послужи като стимул и 
насърчение в тази област на културата. Ако

Ако случайно попитате някой гражда
нин, ученик, младеж или рабтнин от Дими- център бяха пълни с ученици, младежи 
тровррад кога в града ни последен път е ус- граждани, дошли да научат нещо повече из
троена литературна вечер, Ще се позамисли областта па литературата. и яя, литеотг\лпата и я уважаваме
малко (ш хич няма и да се замисли), ще Разискваше се тогава -върху най-различни .е “ ^&^Гзна
свие рамене и ще каже - Не, не помпя! литературни области, водеха се дискусии и «не пР°"“е т^ада пад сР в^Гме на 
А .не -помнят затова, че ш няма. Е сега се полемики, узнаваше се нещо ново. Не може нияа си_вине*. «***»*«п 
налага Въдаса — защо ги няма? Отговорът е днешната „апатия да се припише -на учени- началната точка, бъ-ществуват .инициативи, а 
™ - няма кой да ги организира. ците, тъй като те най-често -излизат «лапите не се провеждат, съществуват таланти, а не
Ония кои™ тРябГ да поддържат такива ви- „виновници" за много неща и .не може да се се проявяват съществуват преподаватели, а

каже че днешните поколения нямат афинитет не насърчават... И докога така. Може би до 
за такава дейност, не четат много, не ги ии- някоя инициатива на Културният център (ко- 
тересуват литературните проблеми с оглед й-то нищо не е по-активен) или до злгисъл 
на реформата .в образованието. Тънмо поради на .някой от самодейците доброволно да съ- 
това, техните преподаватели по език и ли.те- бере група студенти и ученици, заинтересова-, 
ратура (а имаме ги .немалък брой) трябва да ни с нови течения на литературата и проведе 
бъдат тези, които да ги насърчават и насоч- скромна литературна .вечер, 
ват към хубавата книга и художествената ли-

дове културни програми или вечери напълно 
са незаинтересовани за задълбочаване на зна
нията -и културата. На първо място онези 
ито ни преподават език и литература в наши
те училища (предимно в ооновното и средно
то училище) би трябвало да задълбочат ана- 
иията на учениците, да ти заинтри-ги-рат с ня
кой интересен литературен въпрос -или лите
ратурно течение, актуално за днешното вре-

ко-

Н-о, бива ли да се примиряваме с факта, 
че все пак един ден някой ще подготви не-тература.

Не е излишно да си послужим с при- що из областта на литературата, -ще реализм
ът мпжр да се каже че така е било мера на бройните училища в-страната, в ко- ра отдавна замислената идея за литературно 

,яшото би било .несправедливо ито по най-подходящ и скромен -начин беше четене и с годин-и след това пак нищо
открай даме зад то би посшгнат,0 на по- ознаменуван Месеца -на -книгата. В «и-шкия полето на тази област да не се случва. Впро-

„3 ™ д0 прВДИ десетина години, образователен център „25 май” се състоя ли- чем литературните .вечери у нас не са нищо
геу у’ м спомят че тогава поме- тературн-о четене от страна на учениците от -ново, само тряова да се възооновят.

(днешния ОВО „йосип училището и гостите -от Съюза на нишките
и преводачи, в Ниш ноито уцилш-

ме-
на

да се
лето на
Мнозина от нас ои

в гимназията Зденка Тодоровщенията писатели
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КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЕЖДУОБ- 
ЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИ
алистическата младеж в МИШКИ

„Поетична антология '84" звонциРЕГИОН

Футбол,Равноправно с 

останалите субекти т безстихотворения скандали• с цел да осъществи ролята4 си, организа- 
Цията на Революционната младеж в предстоя
щия период трябва да засили действуване^о си 
на първичните организации • За председател на 
МОК на ССМ избран Предраг Вукадинович, 
абсолвент на икономическия фанултет от Ниш, 
а за секретар Душко Тодорович,
Алексинац.

Там куде се пийе в ■ ■
За активността 

младите от село Звон 
ци оме писали 1\шого 
пъти. И, което е най- 

винаги

на
Затварам 
реката отича

носе гю и
очи и броим от йедън 

осечаю каменьете важното 
■най-хубави неща, за- 
щото

студент от
ТРИ йе
кажем
срекьан брой у народнете 
ширим ти рукье 

пиле си 
лети

младежите от 
това дерекулско село 
‘наметна са едни от 
най-активките не са-

През изтеклия двугоди
шен период Съюзът на со
циалистическата младеж в 
Нишки регион изцяло не 
осъгцестви ролята си, защо- 
то дойде до намаляване 
броя на членовете му и 
съществуването им на хар
тия, а в действуването пре 
обладаваше форумен на
чин на работа. С 
критични тонове оцениха 
работата на младите в ре
гиона делегатите на МОК 
на ССМ, на проведената на 
5 т.м. изборна конферен
ция.

пеене низации, а че отговорност 
за това не трябва да имат 
само младите, но и възра
стните. които често нямат 
достатъчно слух за проб
лемите, които съществре- 
меино обременяват и обще 
ството и младите. Макар 
че през изтеклия период 
са постигнати добри резул
тати в доброволния младе
жки труд, трудовосъстеза- 
телните акции, идейното 
действуваме и пр. за удо
волствие няма място, бе 
подчертано на изборното 
събрание.

Приемайки задачи зана
пред, делегатите особено 
изтъкнаха, че основната за 
дача трябва да бъде идей
ното, акционно. организа
ционно и кадровото укреп
ване на първичните органи 
зации на Съюза на социа
листическата младеж. За- 
щото, само това може да 
оъде условие за по-голямо 
ангажиране на младите.

Говорейки за задачите 
на младите в настоящия 
момент, Станимир Стамен- 
кович, председател на МОК 
на ССТН в Нишки регион 
изтъкна, че те ролята си 
трябва да осъществяват ра 
вноправно с всички други 
обществени субекти и че 
от тях се очаква да дадат 
пълен принос в осъществя 
ване целите на икономиче
ска стабилизация-

След като приеха доку
менти за по-нататъшното 
дсйствуване, делегатите из 
браха ново Председателст
во от 23 члена и предсе
датели на компоти. За тред 
содател с едногодишен ма- 
ндат (с право на избиране 
за още една година) е из
бран Предраг Вужадд-шо- 
вич, абсолвент на шрноми 
чеоюия факултет от Ниш, 
а за секретар Душко То
дорович, студент от Алек
синац.

мо в този край, а 
изобщо в цяла Бабу- 
шнишка община. Все 
пак съществува едно 
„черно петно”, което 
често пъти „цапа” ав 
торитета и изобщо 
престижа на младите 
от Звонци. За какво 
става дума?

За футболните тур
нири. Да, за футбол
ните турнири, които 
години наред органи
зират младежите от 
Звонци по повод все- 

праз-
ник. Просто на пръ-

И седам йе срекьан брой 
будан йе градът 

топи) се само растояньето

Девет исто
знам граду мой 
тъпчем
герой сам със сцепени чорапи 

недефинисан и чудан

такива

Сълзи и спази месецат
топи се и догорева вечерта
И све се гаси па и кибритената клечка.

— С цел в предстоящия 
период да осъществим пре 
димно възпитателната роля 
на нашата организация .тря 
бва да се застъпваме за въз 
можно по-ефикасно учас
тие и действуване всред 
младото поколение. Това 
значи, че трябва да акти
вираме младите, преди вси 
чко, в първичните органи
зации, в средите където 
живеят и работят и където 
трябва да осъществяват ин 
тересите ои. Затова в тези 
среди трябва да повдигаме 
и решаваме онези въпроси, 
за които числящите се към 
младото поколение са жиз 
нено заинтересовани: от за
емането на работа, социа
листическото преобразова- , 
пие на възпитателно-обра
зователната система, трудо 
лото ангажиране идейното

Плиткомислен дъи ки държавен

сти могат да се из
броят турнирите, ко
ито са проведени без 
скандали...

Наистина

Съвиня се напипан 
слънчев дън

с облогу от чвораиве дъснье 
гол ко дете ка се раджа 
и наиван ко удовица.
Некой непознат

шарен облак
лево от нас влачи се дремльиво
къмто некуде

Градът гази въРовете
там под Козарицу
задимен и миран
спи

такива 
скандали все повече 
зачестиха и на тере
ните, където играят 
отборите от първе и 
втора дивизия, но за 
тези афери нека да 
си .мислят те- Наше 
е да осуетяваме не
желаните скандали и 
еснафските 
при нас, защото край 
на краищата турнири 
те в Звонци се орга
низират в чест на зна 
чителни празници и с 
цел сближаване на 
младежите, а не за 
спечелване на парии 
придобиване на няка
кви материални бла
га. Този път няма да 
именуваме онези, кои 
то най-често предиз
викват скандалите на 
игрището край Река 
Блатъшница (те сами 
се знаят кои са), по

прояви

Мила Басов

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНИЯТ ТРУД НА 
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СРЕДНОШКОЛЦИ

Досега —три акции
издигане, все до организи
раното ползувано на овобо 
лпо'1'о време — изтъкна Бе 
лимит йокоимович, досога-

мок

Учениците от Образователно-възпитателната ор
ганизация „Йосил Броз Тиго” в Димитровград тази
^“алесиха 15 хд -лини във ВерзарСка _на и
по този начин заработиха 200 000 динара

тен председател на 
на ССМ в доклада за по
нататъшните задачи па Съ-

само ще припомним, 
че футболното' игри
ще не е място за Съ
стезаваме по лоши 
прояви...

рамките на програмата по 
обп [.есгнен о нпол езон 
Нашнапред почистиха и 
разхубавиха родния си град 
в навечерието на 8 сеитем 

— Деня на ослобожде

Обществено-полезният 
средношколците 

година заема с-ьотве 
плана за рабо- 

димитровграденото 
И почта

труд.
труд на 
всяка юза на социалистическата 

младеж и Нишан регион 
в развитието на общестше- 
] юикономическите отноше 
ния и социалистическата 
самоуправнтелпа система.

тно място в
Т. П.та на

средно училище, 
винаги цялостно се остдце 

цели.

Ври
нието от фашизма, а след 
това проведоха две акции 
гго залесяваме вцв Верзар 

планина. Там средно- 
около

плановитествяпат 
Учениците полагат усърден 

и осмпествяват зна енатруд
чите-тни финансови средст- 

ноито се ползуват пре- 
научно-обра-

школците залеоиха 
15 ха голини с борави фи Болшинството участници в 

рааионването изтикваха, че 
в повечето общински орга
низации Оиозът на социа
листическата младеж още 
не е станал равноправен 
субект с останалите обше- 
ствено-полптически

ва, дангеи и по този начин зара. 
ботиха 200 000 динара. На 

акции бяха 
ученици от 

400 учелшка

ди всичко за 
зователни екскурзии.

залесителните 
почти воичии 
носно около 
на одна акция-

В това отношение и га
зи учебна година не е из
ключение. От началото на 
първото полугодие димит
ровградските средношкол
ци продадоха три акции в

орга-К. Г.
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БРАНА И ГРАЖДАНСКА 
ТА ЗАШИТА В РАЙОНА 
НА ЗАБЬРДИЕКусовранцн нн оказаха братска помощ

В анонгиранн Лужшад през 1941 |ч>дииа Г>|,,п- 
горските фашчсип оплачело се отнасяли блнгонпклон- 
но към населението, желаейки да се представят за 
,.оекоСху\и 1х'л>Г' и прикривайки своите мрачни 
намерения. Но щом в свободолюбива 
на Лужницо избухнало
растнало народоиевободителното движение, българ 
оките фашистки кълчища завеждат небивал 
над населението. Безмилостно избиват

оказвали и медицинска помощ. Кметският наместник 
н Куна прана дядо Симо Нищен па няколко щ,ти на 
йон нощем отивал в Трън, Перник и Радомир н Бъл
гарин, за да доведе лекар, който да окаже помощ на 
повредените и болни лужничанп. По скрити пътни, 
|.тж\"вай'ки1 живота си, Йоцов го донеждал в селото.

Лужни1чаи1и и кусовранци завързали приятелст
во за навени, развикайки на дело братстно и един 
сяно.

Ощемоли и
п иъстоничес-

масово нсдовилстко «и Се раи- една•горор
мъже, >1.СяеН'Ид

деца п старци, опожаряват домове, ограбват всичко 
какаото им .дойде до ръка. Дълго, дъдро Лужницо 
Ще помни алодействата на Монев, Тутуманов, Горчи- 
лов, агента Балабанев, спдиста Стояиюн, върлувамею 
на ловните роти, наказателните ск-ш^мниш!, конто на 
всяка крачка сеелтЛужас н страх.

Само в Кие-вап, Ралин, Валии I и и Студена бъл
гарските фашисти избили към 150 души, сред конто 
имало и невръстни дена. Ин тернирал и към 400 мъ.же 
от 18 до 55-годитна възраст.

Бягайки пред фашистките палачи много сомей 
ства от Киевац, Ралин, Валниш и Студена, както н 
от Церев дел, намират убежигщс в село Куса врана, 
кепето живее население от българската народност. 
Кусовранцн отварят домовете 
ог посочените села, кат делят с тях зло и добро, 
всеки залък дето се казва. Домовете на Зорко Не 
тров^ Милентие Адамов, Никола. Станчо, Ма,па и 
Гаца Кирови, Симо Йоиев, Опаса и Джордже Ио- 
цевн, Йован Денчев, Никола Пейчев, Павел Гк>иев, 
Рнсто Михайлов, Влацко и Стоимен Андонови, Сотир 
и Стайка Панайотови и др. стават приют на иосгра-

успешна
проверка

ПРЕЗ ЕДНА МРАЧНА НОЩ
Кан* боец от легендарния лужнишки иартизан- 

окп батальон, на 10 ицкеморп през 1943 година, Се 
отбих п Куел праша, Заедно е Дтттрис Мишич от 
село Нога»тото, по .заповед т коменданта на отряда 
Жпкоиц Пиколич — Бърк.о, тръгнахме да установим 
връзка с бъ.згарокшя ну||*тиз;*цок*1 отряд на Славчо 
Тршоки отнтд границата. Трябваше да минем през 
Куса врана, Власи, Погвжмю и Борово към Годешки;| 
кран.

Към края на миналия мс 
сец и района на Забърдие 
а Д/митровтратъска общи
на, териториалната отбра
на и гражданската защита 
издържаха успешно още 
с.тза проверка. Имеино, в 
рамките на съвкупните под 
готики и активности на те- 
ритсриалиата отбрана и тра 
жданската защита, бе про
ведена еднодневна провер 
ка на подготвеността на 
щабовете, съветите и коми 
те.ите по всенародна от 
Срана и обществена само 
защита в местните общно 
сти на селата Смиловци и 
Виссчки Одоровци. В про
верката бяха включени 
всички субекти на местна 
та общност •— гражданите 
извънредни обстоятелства 
политически организации, 
а също така и частите на 
тредовите организации в 
споменатите села.

Основна цел бе да се 
провери готовността на ръ 
«сводните части в местна
та общност за действие в 
извънредни обстоятелства 
и да се прозерн сътрудни 
чесгзото и координацията 
между комитетите по всена 
оедча отбрана в .местните 
7.3 : дст и и общински цен
тър за връзки, а също и съ 
тсггдичеството между мес 
тните общности и трудови- 
те ерганизацни. По време 
на еднодневните упражне 
ктл прсзеРена е и способ- 
г.осгта на .местните общ
ности да защитят населени 
сто от ненадейна въздуш 
чз опасност и опасност от 
пожари. II двете задачи 
бяха успешно изпълнени, 
а във втората видно учас
тие взеха и членовете на 
противопожарната единица 
г.;:и Секретариата за вътре 
п"ги работи в Димитров
град.

Основна оценка е, че 
подготвеността на населе
нието е на високо равни
ще. Особено бе масово 
участието му. Дисциплина
та в изпълняването на пое 
■галените задачи също така 
бе на равнище. Висока 
оценка заслужават щабо 
вете и комитетите в .мест
ните общности. Всичко то 
ва още веднаж потвърди 
силата на териториалната 
отбрана и гражданската за 
олята, като съставни части 
на всенародната отбрана 
и обществената самозащи

По лошо време трудно успяхме да се доберем 
до първите къщи в Куса» орана, за да узнаем 
разположението на фашистките сили. Вестта за на 
шето

за
си за своите съсеци пристигане бързо се разнесе. Организирахме 

събрание. Кусовранци масово сс отзоваха. Обезпечи
ха ни и храна за следя,ечите няколко дни. Макар че 
селото е от разпръснат тип, за кратко време голямата 
стаи в училищната сграда беше пълна. Запознахме 
населението с положението па фронтовете и за загу
бите на фашистките сили, говорихме им и за раз
растването на Народосвободителното движение в 
Югославия, а ма нрая запяхме партизанскидалото ц избягало от своите домове население 

Лужница. В затънтена и скрита в пазвите на Влаш
ка планина Куса врана лужничаши биват посрещнати 
като най-близки роднини и приятели на кусовранцн. 
Ниной не ги предал на българските фашисти.

Гостоприемните кусовранцн освен че делили за
лък с братята си бежанци от лужнишките села, им

от песни и
играхме партизанско хоро. Към полунощ се разделих
ме от нашите домакини. При гъста мъгла поехме към 
Влашка планина като пренощувахме в поялата на 
бай Иван, а след това продължихме пътя си.

Аца Виданович

ЗА ЖИВОТНОВЪДИТЕ ОТ ВИСОКИТЕ СЕЛА ВБОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ИДВА НЕСПОКОЙНАЗИМА

Вълци върлуват па склоновете на кла вода
Насред „бял ден” вълк удавил 9 овце на Асен 

Михайлов от махала „Поповица” от село Доганнца
* като ловджиите и живот

новъдите седят със скръс
тени ръце, вълците найДШо 
кейно те колят добитъка. 
И не само добитъкът, но 
и хора мегат да пострадат, 
за.цото по време на набли 
жггзащите зимни студове 
вълците ше бъдат оюе п°- 
тахални, а може би ще се 
съберат и в глутници. Тря
бва ли да се стигне дотам 
вълците да разкъсат някой

Ог посочените данни е 
ясно, че вълците станаха 
геляма опасност за стада
та във високите места в 
Бзсилеградска община. Н0 
ловджийското дружество 

5 в Босилеград, което има 
секции във всички села в 
общината, като че ли счи
та, че досегашните жертви 
не са достатъчно сериозен 
повод за организирана бор 
ба против вълчата напаст. 
Досега не е организирана 
нпто една хайка или заса
да. А го се знае: все до-

За животновъдите от се- „Братство", вълците нанесо 
лата около планина Бела ха големи щети и на жи- 
вода най-вероятно идва не вотновддите от Плоча, .До 
спокойна -зима. За несло- лна Любата и други села 
нойетвието им се „погри- около планина Валози, 
жиха" най-големите враго- \ северозападната част на 
ве на овцете в планински- общината. От началото на 
те краиша — вълците. След 
дългогодишно „отсъствие” 
тези хищници отново вър
луват по планинските скло 
кове в южната част на 
Босилеградска община.

Присъствието си в тези 
краища
твърде нахално. Преди две 
седмици, насред „бял ден" 
един вълк удавил 9 овце 
на Асен Михайлов, живот
новъд от махала „Попови
ца” в село Догаяица. Ми 
хайлов дотогава имал 40 
овце и това за обстоятел
ствата в нашите села бро
йно стадо години наред му 
е овдовей източник на до
ход.

годината животновъди от 
Дукат и Д. Любата са 
обадили в Местната кан
целария в Долна Любата, 
че вълци са им удавили 
над 150 овце. Само в пла
нина Валози тази година 
вълците разкъсали 9 ждре- 
бета и коне.

човек, пък тогава да се 
„събудят" ловджиите в 
Ессилегредека община,5вълците обявили I К, Г.

шшшшт Забравена дейност
Преди 7 години, в рамките на „На

родна радииост” от Сурдулица. в Боси
леград бе открит пункт за домашно ръ
коделие. По този начин бе Създадена 
възможност на незаетите жени да осъ
ществяват значителен доход. Понастоя
щем с тази дейност се занимават 40 до 
мамини, които през деветте месеца на 
настоящата година „произведоха" около 
2000 ръкоделми предмета. По-голям брой 
от предметите са изнесени на чужде
странния пазар — в Италия, Германска
та федерална република, САЩ и Кана
да. С ръкоделие най-усърдно се зани
мават Вера Миладинова, Олга Радева, 
Слободанка Миланова, Дафинна Ризова 
>и Нада Миланова, които осъществяват 
„личен доход" и до 16 000 динара ме
сечно.

община и хубава възможност да се по
добри материалното положение на го
лям брой семейства. За съжаление, та
зи дейнст не получава необхдимото об
ществено внимание. Ръководителката на 
пункта Малинка Спасова казва, че от 
откриването до днешни дни никой от 
Общинската'скупщина .или пък от обще
ствено-политическите организации не е 
посетил пункта, ни то пък е проявил ка- 
кивто и да било интерес за работата на 
жените, занимаващи се с ръкоделие.

Това -обаче не е един
ственото вълчо престъпле
ние в тези места. На 27 
ноември т.г. вълк слезнал 
недалече от махала „Ка
ми н" 1в село Караманица и 
заклал по една овца на 
Любен Ивано® >и Оветйслав 
Стоев и 2 о:вце на Алек
сандър Насев, Жертви на 
гладен и .нахален вълк ста 
нали и две овце на жи
вотновъди от 
на Еленица" в 
зърица.

За да бъдат използувани докрай шан 
совете, които предлага тази дейност, не
обходимо е тя да бъде третирана като 
част от дребното стопанство в истин
ския смисъл на думата. Занимаващите 

надяват, че 
в периода пред

се с ръкоделие жени се 
това ще се сбъдне 
нас. Впрочем, те и с досегашните 
■резултати заслужиха по-голямо общест
вено внимание.

махала „Гор- 
село На.

си та.Приведените даняи ясно показват, 
че домашното ръкоделие представлява 
перспективна дейност в Бо1оилег|радска

* А. Т.
М. ЯневКакто писахме в едан от 

миналите броеве на в-к
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(Баскетбол: републиканскаШизнчесЬанущудз ЛИГА — „ИЗТОК"

Г" еров-•АСЕН БАЛКАИСКН” _А1ЛАДОС^1^ ^ И П ^ ^ ^ СТ 
(ЗАЙЧАР) П3:95 (54:48)

Пирот, 24 ноември 1984 г.
Залата на Педагогическата анадемия — зрите- 

НишК°ЛО 100 АУШИ' Съдии: Симич и Кривокагага от

ФУТБОЛ:
•СЕВЕР”

КАБЛОВИ"МЕЖДУРЕГИОНАЛНА рди. Този път той постиг
на 71
процент на попадения и зае 
лужава да се нарече „майс
тор на баскетбола”. Безс
порно неговата заслуга е, 
че димитровградчанм пости 
гнаха победата, въпреки че 
не може да се отрече и 
приноса на останалите 'ди
митровградски баскетболис
ти, кюито играха с огром
но желание да победят — 
и победиха.

ЛИГА — ГРУПА точ(Ки с извънреден

Слабо класиране 

на „А.Балкански“
ЗИ°ТИГК ЧЛ®Н На Та-
Асеч КаФУТбОЛ,НИЯ'г °то°Р >.м^ен Балкански” ,

митровопрад никога 
не ее е толкова слабо 
сирал. Нещо 
шното му

1Л,^"/-^аПКаНС?л,: 71, ФИЛ1ИПОВ Пет1ро-
шч 10, Сотиров 10, Тодоров 2, Симов 2, Цоодич, 
1ошев, Миланв и Рангелов 10.

Баокетбо листите ка „А.
Бал1кансж1”, групата — баокетболкия от 

въпреки врич бор „Младост—каблови" от 
ки трудности продължават Зайчар, 
с победи. На

чки! Следователно за него 
катастрофални са били по
следните десет 

От друга 
е и в 
в клуба

от Ди-
На й-добрият 

до градени баскетболист Зо
ран Геров от ореща в сре 

в ща чупи собствените Реко

последната 
среща в изключително 
бра игра те напълно надиг 
Ра^а едик от лидерите

минути, 
страна вината 

обстоятелството, че 
организационно не 

се работи добре. Цялото 
ореме са 
ши. Тези 
ботят и

димитров-досега
кла- 

сега-
пласиране в есен 

Н*я полусезад представля- 
свеооразен

повече:
Д. с.

БОСИЛЕГРАД: Ф|К „МЛАДОСТ" В КРАЯ НА ЕСЕН НИЯ ПОЛУСЕЗОНва поели трима ду- 
хора честно ра. 

изпълняват своята 
част от задълженията, без 
пари на самодейни начала. 

°т а малко им се 
за това.

Клубът западна и 
финансови

парадокс: 
година същият 

есенния полусезон 
заемаше второ с 19 

. една точка 
пър вокл а оп рания
бе един от най-сериозните 
конкуренти на ,.Хайду-„ ве 
л>ко в борбата за 
Мяс -о.

Сс^о,

миналата 
отбор в Пласирането под очакваниятаточки,

по-малко С четири победи, толкова равни игри и пет 
поражения босилеградският футболен отбор „Мла
дост" се е класирал на осмо или на девето място.

ФК „Младост” ще направи 
щателея анализ иа двата 
отбора с конкретни • заклкт 
чения и предложения за 
по-нататъшна работа да се 
подобри клаоирзнето им 
през пролетната част на 
първенството. Младите фу 
тболисти, които наистина 
са талантливи ще имат по-

признаваотбор, и

във
затруднения, па 

вместо да се водят гоижи
една година по-къ. иотХаха^к Се

сно, същият отбор по-богат шат Тинансовите прблеми"

г~»гггг-с-
^ ттПл^ТНИЯ ПОЛТСезон начина на финансиране на 
м. предстои огорчена оор- спорта в града. Да 
оа за запазване на .мястото рае от дНес за утре, да се

бори за голо

Накрая на есенния пшу за прекъсване на срещата, 
сезон на тазгодишното фу която по-късно бе репист- 
тболво първенство в Меж- рирана 3:0 за гостуващия 
дуобщи/нска футбол,на диви отбор. В две сРеВДи фут 
зия Враня — група „А”, фу болистите на „Младост” 
Тболният отбор „Младост” изпуснаха победи в пос- 
от Босилеград се класира ледните минути на играта 
в долната част на табли- (с ППРО Враня м „Желез
цата. Осмого ил'И девето ничар"). Всичко това пов- 
място с 13 точни (4 побе
ди, 4 равни игри и 5 пора 
жения) безспорно е място, 
от което никой не е дово

първото

голям опит и ни остава да 
се надявам, че накрая на 

- първенството наистина

се реши

шесе иг- л-ия върху пласмента в ес
енния полусезон.

Да кажем и това, че те 
зи дни ръководството

заемат мястото, което им 
принадлежи според силите 
и възможностите.

в групата. 
Кои съществува

ние, не води наникъде- 
ябва да се застане на здра
ви (финансови)

са причините? Пре- 
отно-

на играчите към 
на тре- 
на ма-

ди всичко в лошото 
шепи е 
клуба. Неидването 
нинзи, неотнливане

М. Я.на
лен — място, което всъщ
ност никой в началото на 
първенството и не очаква 
ше. Защо то според силите 
и възможностите бооилег ] 
р адските футбола готи бя
ха .между трите футболни 
отбера — главни кандида
ти за върха в групата.

— Безспорно е, че с то-

крака, па 
едвам тогава да се работи 
а по-добра организация и 
за се планува за по-дълш. 
Трябва

На 9 декември 1984 година се навършават 
ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ

от смъртта на нашия скъп и никога непрежалим
чене,
страна. Всичко това 
за слабите резултати. От
борът не е играл два поре
дни мача с еднакъв състав 
(особена. с._найгдрфите 
рачи).

Освен това физически 
неподготвени футболистите 
нямаха сили да запазят дъх 
ло края на мачовете/ па 
главно губеха сРешите в 
последните минути на игра 
та. Ако мачовете (по ня
кой си случай бяха 80 ми
нути, а не 90), тогава. „А. 
Балкански” би имал 20 то-

когато се играе на- 
повлия да се „свържат" 

на някой начин спортисти
те към клуба, та да почув
ствуват, че имат задълже- 

иг- ние към него, а това озна
чава да тренират редовно 
и да се откликват на вся
ка покана за игра. Тогава 
биха се
добри резултати, 
инак град Димитровград 
заслужава. Според нас той

Тодор
Златанов 

— Тота
ва място не сме доволни 
нито аз, нито пък футболи 
стиге, а най-малко люби
телите на футбола в Боси
леград. Обаче донато оста 
налиге футболни отбори 
в течение на есенния полу 
сезон показаха стабилна иг 
ра, нашият отбор игра про 
.менлино. Ако добавим, към 
това, че двама—трима фут 
бслисти, които бяха опо
ра в отбора, престанаха да 
ипраят, а младите, които ги 
замениха все още нямат 
достатъчно футболен опи'?, 
класирането ни все пате е 

сподели треньо-

постигнали и по- 
конто

(1908—1984)
от село Лукавица, Димит
ровградско

/ма сили за далеч по-висо
ки резултати.

Димитър Ставров
Неговата честност, трудолюбие и благороден 
лик завинаги ще останат в спомена ни.

Опечелени:
съпруга Борка, синове Ми- 
лорад и Златко, снахи Еле
на и Верка, внуци и внуч- 
НИ II многобронни РОДНИНИ

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
СЛЕД ЕСЕННИЯ ПОЛУСЕЗОН В МЕЖДУРЕГИОНА- 

ЛНАТА ЛИГА ЗА 1984/1985 ГОДИНА
12 8 3 1 30:10 (+20) 19 (—1)
13 7 4 2 27:11 (+16) 18
13 6 4 3 17:17
12 6 3 3 26:16 (+10) 15 (—1) 
12 5 5 2 26:16 ( + 8) 15 (—1)

12 6 2 4 21:11 ( + 10) 14 (—1)
13 4 6 3 26:23 (+3) 14

1. Вулкан
2. ИМТ
3. Хемичар
4. Бродоремонг
5. Единство (П.)
6. 12 фебруар
7. Новоселец
8. Рудар (Ал. руди.) 13 4 5 4 19:22 (—3) 13
9. Единство (Б. П.) 13 4 2 7 29:36 (—7) 10

10. Рудна глава 13 2 5 6 15:21 (—6) 9
11. АСЕН БАЛКАН. 13 2 5 6 15:20 (—11) 9
12. Рудар (Гърлян) 12 2 4 6 11:17 (—6) 8 ( 1)
13. Рътан 12 3 2 7 10:22 (—12) 8 (-1)
14. Лужница 13 3 2 8 11:30 (—19 8

(Съставил: Д. Ставров)

(0) 16 реално
рът на „Младост” Георги 
Георгиев.

Освен това в няколко оре 
пш и отдайте с пристрас
тното ои съдене, лето се 
казва отнеха дар—три точ
ки на боеилегрздеките фу
тболисти. Като най-ярък 
пример па таково съдене 
бе срещата с „Челик" от 
Боло поле, нтдето съдията 
бе непосредствен виновник

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 16 декември 1984 година се навършават 

ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ
в сълзи и тежка болна за скъпата ни и непрежа-

Биляна
ИлиеваНА МАСАРАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ — ТЕНИС

Още един успех на спортистите от 
„Тигър — Димитровград"

студентка от с. Гра
дини
Димитровградско

китните заслужено победи
ха. В индиочдуагавото кла 
сираше второ и трето мя
сто спечелиха Иван Ива
нов и Димитър Каменов.

След четири дисциплини 
в отборното класиране от 
общо 12 „Тигров,и" отбора 
води ООСТ „Тигър—Дими
тровград".

Бабушница, 24 ноември/1984 г-
В Рамките на „Тигрови- място спечелиха 

те" игри 8 Бабушница се цитс—спортисти на
състоя състезание по • те- „Тигър—Димитровград”, а

на маса. Съревнования третото място заеха чяеио 
учили- вс на отбора „Поддържа- 

зала. В твъ не".

работни
оост Поменът ще се проведе 

в Градини.
Използваме случая да благодарим на всички ро
днини и приятели, ноито присъствуваха на пог
ребението на скъпата ни покойница.

Вечно енърбящи: 
родители Оливера и Цветан, 

семействата Иванови и Симови 
и Войтан.

14 часа на гробищатав

ние
та се проведоха в 
вината спортна 
рде интересни и оспорвани 
борби първото място спече 

отборът—домакин „Вът
решни автогуми". Второто

Следователно в борбата 
за първото място се срещ
наха отборите от Бдбушни, 
на и Димитровград. Дома-

ли д. с.

СТРАНИЦА 11БРАТСТВО * 7 декември 1984
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л ЕпиграмиНАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

„Разпродаден" В СВЕТОВНИЯ ОКЕАН• * •
Крещя л този забързан век, 
но дали ню Оша чут:
— Зад борда мшошъв човек 
зад борда —

ГОЛОТА
Като атрибут на зрелостта 
плешивата глава 
лансира снойта голота.

I Р. Л.

Написах немално чужди историйки досетя. 
Родно е да разкажа ,и една овоя.

Случи лвд се преди една година да отида 
при един дпрентор в Димитровград, за да събе
ра данни за писане.

Изглежда че го сварих съвсем неподготвен 
и гой без много да му мисли, отряза:

— Извинявай. .. такова, за днес съм раз-

Мереже с 

камен>е
само мазут

продаден.
Понеже зная. че това е изговор, зпацото 

директорът работи в извънстопамскигге дейнос
ти 11 бях сигурен, че не е толкова „разпрода
ден”, зает, на свой ред му отвърнах:

— Не .ме очудва, че си разпродаден.
Чуди ме само кой ли те купи да го взе

мат дяволите!...

Имали начин да се найДУ некикво по-убаве 
мсрНс — пише ми бая 'Годосия оди Нашушко- 
нпцу. Живеемо у дваести век, а задругата не 
може да най де едну вагу за стоку, него се му- 
чимо. Дойду у село иа откуп и почиемо да се 
иадмудруемо — пише он.

— Дай 'е задружнуту вагу — каже отиуп- 
л,ивачъг.

Ни донесемо.
— Дайте съга канате?
И това донесемо.
— А дайте са намен>е!
Донесо.мо и иаме1ье.
Он узне, върти-сърти, начина, пъшче; па 

накраят подмери и каме>ьете и каже:
— Е те тека че буде. Кому се не арексуе 

— нека не дава стоку.
И нийе — куде чемо. Мора да приетанемо. 

Прано ни не право, морамо тека. А зашо тека 
работи задругата? Та нели смо и нийе тука н.е- 
ни членове, главно удружени? Зашо не изкара 
сточну вагу, па да будемо спокойни. Друго е 
това, шо с ценете не смо ззаД°вол>ни. Кико у 
друЬе општине може да се изкупуе стока и на 
по-висоЬе цене — а при нас овде у Нашушно- 
вицу — едва по 180 динара първо качество.

— Ете, преди извесно време, едън мой 
колшхия — пише ми бая Тодосия, откарал уба- 
во теле на откуп у Звонци. Там не могли да 
се договоре за цену и пошо добичето се замо- 
рило оди пут — морал у канате да га искара 
назад у Нашушковицу.

И са се питали теква ли требе да не об
носката между нас и задругуту?

Нели требе да укрепуемо доверието, а не 
да га лабавимо? Ако продължи киго досъга, 
трудно че га унрепимо по гекъв начин. Че тре
бе нещо да променнмо у отношенията, а не да 
се надлатимо — пише бая Тодосит.

— Нима ще кажете, че 
ви е нанесъл побой един 
такъв инвалид 
Диня жена, която е завела 
дело срещу мъжа си за на 
несеп побой.

— Да, но когато започна 
боя... той оше не беше нн 
валии!

пита съ-
М. АндоновV.. У

Работата е потребност на живота, мъдростта — 
негова цел, а удовлетворението — награда.

Шилер1 — Не искам да отида за 
него. Па т°й е безбожник: 
не вярва ниго в небето, ни 
то в пъкъла, нито...

— Не бъди глупава. То 
ва не е никакво препятст
вие. Той ше се промени 
само една година като жи 
веете заедно. Ще почне Да 
вярва поне в пъкъла.

:
а

Който попада по-далеч от целта, греши също та
ка, както този, който не е попаднал в нея.

Монтен

Имаш ли цел, ще намериш път.I :
Е

: Суахили — Щом се скараме с же 
на ми, веднага ме заплаш
ва, че ше отиде при май
ка си.

— Това не е нищо! Моя 
та довежда майка си при 
нас!

■
■
■
1 Животът на човека пре-минава в разбор на ми- 
I налото, в оплаквания от настоящето и в страх 

за бъдещето.■
■
! Риварол

Който се смее над белега, не познава какво е 
рана.

! Шекспир Щом жената се показа 
на вратата с нова тояга, 
мъжът — пияница каза:

— У дома нямаме нито 
капка ракия, а ти нутлващ 
нови мебели...

В добри ръде всеки лък стреля добре.

Японска

Колко е красив човекът, когато е човек!

Менандър — Защо нервничиш тол
кова? Жена ти каза, че лго 
жеш да останеш в нашата 
компания до дванадесет.

— Не я знаеш ти нея. 
Тя е казала до 12, а мис- 
лила е на 10, а чака 
още от 8!

Душата на човека е най-великото чудо на света.
Данте

ме
Яввавваввввввввя-Г----------.................................... ПН111ИЩЩ
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