
Еря-тсШо С указ На президента на 
СФРЮ Йвсип В раз Тите «т 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за нринос в 
развитието на братството и 

единството между нашите 
народи и народности.

* ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *
ГОДИНА XXII - БРОЙ 1184/1185 » 28 ДЕКЕМВРИ тшгТ ЦЕНА 10 ДИН.

ОЧАКВАТ ЦЦ | ИНВЕСТИЦИОННИ ПЛАНОВЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ЗА 1985 ГОДИН.

ОТГОВОРНИ ЗАДАЧИ ® рзмкнтв не действителните
възмежностив

Чествувайки орез изтеклата година 40-годиш 
нината от освобождение! о — в този велик юбилей 

са постигнати големи резултати, дело на тРудещи- 
те се хора и плод на съдружието в братска самоуп- 
равителна социалистическа Югославия. Високи 
стижения отчетоха и обЩ1шнте Димитровград Бо
силеград, Сурдулица и Бабушница. Населението от 
оългарската народност в Югославия, коет0 живее пре
димно в тези общини, се гордее с постигнатите 
зултати, осъществени през изтеклия

Заплануваните капиталовложения заедно с реди
ца други мероприятия трябва да подействуват за уве
личение и а промишленото производство с 6. на износа 
с 10

изводство ще остане на 
заден план. И в този отра
съл се предвиждат две 
крупни капиталовложения: 
мелиорация на Смиловс- 
ко поле и изкупуване на 
обработваеми площи с цел 
да бъде уголемен землищ
ният потенциал в общест 
вения сектор.

и на селскостопанската продукция с 3 и а сто
В прое ктор е з о л ю цията 

за обществено-иконсшичес 
но развитие на Дилгитров,- 
градена община през 1985 
година Се подчертава, че 
инвестиционната активност 
'^е се движи в рамките на 
действителните възможно 
сти на стопанството и ма
териалната помощ от СР 
Сърбия. Запланувани са ка 
питаловложения, основна
та функция на които е 
Усноряване на положител
ните развойни процеси и 
СА1екчаване на съществу
ващите проблеми.

зводителността на труда, 
уплътняване на работно
то време, по-рациомално 
ползуван е на мощностите 
и възпроизводстьения ма 
териал, по-интензивне при 
лагане на научните от
крития, възнаграждаване 
според резултатите на 
труда и пр.) трябва да по 
действуват за увеличение 
на промишленото произво 
депзо с 6 и на износа (пре 
димно на конвертируемите 
пазари) с 10 на сто.

ПО-

ре-
® Комунално-битово ст

роителство е област, в ко
ято са запланувани голям 
брой начинания- През 1985 
година ще продължи из
граждането на далекопро 
вода Пирот — Димитров- 
|рал ? трафоиост от ПО 
киловолга в Димитровград. 
Ще бъде построена жили 
щна сграда с 15 апарта
мента за работници от ор
ганизациите на сдружения 
труд. В тази сграда ще се 
помести селскостопанска 
та трудова организация 
..Ипекс — Сточар” и ще 
бъде открит магазин на 
самообслужване. Значите 
лни средства ще бъдат из 
разходвани за уреждане 
на „Строшена чешма", до 
изграждане на водопро
водната мрежа на жилиш 
ния квартал „Селище", Ре 
гулация на атмосферната 

да в ул. „Христо Бо
тев” и за изграждане 
водопроводи в селата До 
лни Криводол и Петьрлаш. 
Запланувано е изграждане 
пътя Белещ—Боровоко по
ле, по-нататъшно изгражда

- период съвмест 
но с ДРугите народи и народности. Принципите, утвър 
Дени с решенията на АВНОЮ са засвидетелствувани 
на дело. Пълното равноправие на народите и наро
дностите е действителност. По-богати сме със стоти
ци километри нови далекопроводи, нови пътища и во
допроводи, нови хали и машини, с които трудещите 
се увеличават производството, излизат на чуждестран
ните пазари.

В необвързването 
кото вчера, изход от съществуващите 
твен път за изграждане на по-справедливи 
родни политически и икономически 
е определение, с което ще продължим.

Императив на развитието на

виждаме днес повече откол-
кризи, един)с-

междуна- 
отношения. Това

производствените 
сили, по-пълното зачитане на икономическите законо
мерности, салюуправ и тел ната 
твото и стопанството, тяхната 
и по-успешно

интеграция на общсс- 
по-голяма ефикасност 

включване в международното разделе
ние на труда, ще се съблюдават през призмата 
социалистическото

на
самоуправление, с което предста

вляват неразривно единство. Това е и класова същи
на на Дългосрочната програма за икономическа ста
билизация. Необходими са ни повечето от ногато и 
да е досега, дела, действуване което тласка обще 
ството напред. Програмата по стабилизация връща 
обществената сила в извора на създаване на нови 
стойности — в областта на материалното производст
во, в ръцете на истинските собственици на обшестве

но

ния капитал непосредствените производители.
Свеждаме разисквания/а по Проектозаключе- 

нията от 13-хо заседание на ЦК на СЮК за осъщес
твяването на водещата роля на СЮК и укрепването 
на идейното му и акционно единство. Сега е пред 
нас много по-отговорна задача. Не трябва да се бо
им, че се откриват много въпроси, защото преди вси 
чио ги повдигат членовете на СК и работническата 
класа, а това е еди// от начините да се срещнем с 
реалността и въз основа на критически анализ, с пра-

В промишлените цехове ще „влезнат” нови машини

@ Инвестиционната 
тивност в 
ще бъде насочена преди
мно към подобряване 
условията за работа в ст° 
папските организации, мре 
махваме па ..тесни моста" 
в производствения 
пес, замествано па 
тмдиранм машини с нови 
и към повишаване на 
тестения 
д а н ува 1гите кан и гал овл оже 
ния заедно с 
стабилизационни 
ятия (повишаване на прои-

© 1 ъп като развитието 
на животновъдството се де 
фииира каго основна пред 
поставка за 1интонз1пввира- 
нс на селското стопанство 
в Димитровградска общи 
па, капиталавложетията в 
гази област ще бъдат насо 
чопи към обекти, 
дълги години ще служат 
пряко на тази цел. Това 
са фермата за овце и ко
зи „Боровско гюле" и кра
вефермата „Смиловско по
ле". Това обаче не озна
чава, че земеделското про

ак не на пътя гранична застава 
„Свобода” — Верзар — 
Прача и редовно поддър
жане на останалите мест
ни и не категоризирани пъ
тища.

промишлеността

на

К. Г.ктически акции да,.я мелим.
Заключенията и становищата в политическото 

трябва да изграждаме непосредствено
про
ям ор- КОИТОдействуване

с членовете, с трудещите се и гражданите, при за
читане на сюгжестиите, мненията и исканията.

Съюзът ла комуниестите» това е

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ 
НА в-к „БРАТСТВО” 
ЩЕ ИЗЛЕЗНЕ НА 
11 ЯНУАРИ 1985 г.

об-
стандарт. Запединствено

обществена и политическа сила, 
която своята водеща идейно-политическа роля може 
да укрепва само с разширяването и укрепването във 
фронта на социалистическите сили, сред трудещите 
се и гражданите и в техните самоулравителни, поли
тически и обществени организации.

Започвайки с подготовката на 13-ия конгрес на 
СЮК и Десетия конгрес на СКС, трябва още повече 

идейното и акционното единство, като

мнение, е реална останалите
меропри

НА ВСИЧКИ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ ЧЕСТИТИМ 2

да засилваме
се С7>здава възможност за още по-успешно осъщест 

на основните насоки на нашата революциявяваке
потвърждение иа определението да продължим 
вървим но Титовия път*

Чествувайки 40-годиши//аТа от победата в 
година очакваме и значително придвижване напред н 
резултати в реализирането на задачите от Дългосро 
чиата програма за икономическа стабилизация и пре
творяване в живо дело иа ЗанлюченияХа ох 13-то за
седание на» ЦК на СЮК.

ДО

1985 година1985

> РЕДКОЛЕГИЯТА

Борис КОСТАДИНОВ



НАС || ПО СВЕТА И У
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
ЮГОСЛАВИЯ И ЕИО• АНДРЕАС ПАПАНДРЕУ;

„Да ползуваме опитите 

на Титовата политика“
Напипаше

увеличение на изнвсаПРЕЗИДЕНТСъс СТАНОВИЩАТА II ИДЕИТЕ СИ ЮГОСЛАВСКИЯТ
СЪ ВРЕМ Е И АТА ПОЛИТИЧЕСКАИЗВЪРШИ ДЪЛБОКО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 

МИСЪЛ И ПРАКТИКА Югославският внос от страните-членки иа 
Европейската икономическа общност е увеличен 
само с 8,4 //а сто, а 'дефицитът ни е намален с 
200 милиона долара

Iсъщевременно 'нш упътва да ползуваме 
на неговата 'изключително важ- 

политика, които той води през Д'1ил,|»г 
и бурен период".

Папандроу особено подчертал значо 
наето на Ттхмюто сгапоанине ■'*« „актив-
пате 1!еуТ'РаЛ1Ю01м И Необхо! 1.:ЦМОСТга ОТ 

международна ок ш мм-гост

„Тито е една от най-великите лично
сти на нашето време, която със станови
щата н идеите си извърши дълбоко вяли 
ние върху съвременната политическа мм 
съл и практика. Мило дш е. че ми се 
удаде възможност да ошада почит 
държавника, който беше скъп приятел 
на Гърцдя и които непрекъснато се бо
реше за укрепване на приятелските отно 
шения между нашите два съседни народа 
и между В01ГЧЧСИ народи на Балканите”

опитите
па

са взели 4 така наречени 
антидачпингски мерки лро 
ти/ь югославски фирми, по
ради продаване на стоки 
под реалната им цена. Юго 
славските стопаиственици 
обаче считат, че тези мер
ки не са оправдани, нару
шават стабилността па тъР 
говските отношения и блз-
гонрияетвуват на протекци
онизма. Общността негтрекъ 
снато разширява списъка
на „чувствителните" стоки,
които се намират под сле- 
циалвн режим на зашита, 
разтака издаването на внос 
на документация, върши на 
тиск върху югославски/е из 
носители да въвеждат „са- 
моограничение" и прилага 
и дрСги мерки, които нама 
ляват възможностите за 
увеличаване на стокообме

От началото на годината 
до края и? ноември изно
сът и а наши стопи в стра
ните на Европейската ико
номическа общност е уве- 
личен с 24,5 на сго в сран 
пенис със съшия период на 
миналата година. В посочс 
и пя период югославският 
внос от тези страни е уве
личен само с 8,4 на сто. 
Според данни на Съюзния 
секретариат за външна тър
говия с-гойпостга на едина- 
десетмосечнпя износ на 
.гоставия на пазарите на 

ЕИО възлиза на 2,335 ми
лиарда долара. Оттам сме 
вирели стоки на стойност 
3,1 милиарда долара, което 
означава, че с износа 
крмваме 75,3 на сто от вно 
са. В края и а ноември ми
налата година износът по
криваше 65,7 на сто от вно 
са. Миналата година по то 
ва време имахме почти 
милиард долара дефицит в 
стокообмена с ЕИО. Сега 
дефицитът ни е намален с 
200 милиона ДОЛаРа.

на

непрекъсната
па голямото необвързано движение, 
което Ти-то беше „елит ог главните осно 
воположницп. Становището ва

на

активна
неутралност към двата блока, за корто 
се застъпваха великите водачи на необ
вързаното движение Тито, Перу, Иасьр, 
Сукарно и Нъкрумах не подразбира и>

— написал между другото гръцкият и ре 
миер Андреас Папандреу в предговора 
на книгата „Типови автобиографични из
казвани!”, 'к°йто тези дни излезла от пе
чат на гръцки език.

„Мисълта
сивиа позиция в 'разрешаването на меж
дународните проблеми. Напротив, то 
изисква пълно ангажиране в борбата за 
защита на националната независимост п 
националните интереси без да се прозя1' 
отстъпим комуто и да било п при как ви
то и да било условия.

ни за опасностите, които 
през последните години застрашават 
зависимостта на народите, особено на ма 
яките и световния мир — подчертал ми 
нистър-председателят на Гърция — 
напомня зд Тито и неговото отсъствие и

не- ю.

ни

ГЮ-
ИТАЛИЯ СЛЕД НАЙ-НОВОТО ЗЛОДЕЯНИЕ НА ТЕРОРИСТИТЕ

Страх и протести на.
От друга страна югослав 

ските производители все 
още не успяват да достиг
нат европейските и светов
ните стандарта по отноше
ние на качеството, марке
тинга и навременното до
ставяне на стоки. Техноло- 
жкото изоставане на юго
славската про.мишленост 
все повече става сериозна

1

Следствието трябва да бъде ефикасно и ригоро- 
зно, тероризмът трябва да бъде изкоренен — заявил 
Кракси

авторите на които се въз 
ползуват „от мрачна заши 
та и толерантност”.

Десетици хиляди гражда 
ни на Рим, Болоня, Тори
но, Милано и други градо 
ве в Италия организирали 
митинги в знак на протест 
против мрачната 
на терористите и неефика 
спата борба против тях.

Най-тържествен ият грешка. Секретариатът на 
Италианската КП е издал 
съобщение, в което се по
дчертава, че най-новият 
атентат е в тясна връзка с 
всички масови злодейства 
през последните 15 години,

Това значително подобре 
ние на положението на Ю- 
гославия в стокообмена със 
страните на ЕИО е още по- 

дейиост значително, когато се има 
предвид, че е осъществено 
със силна експанзия на на 
шия износ при същевре-иен 
но увеличение на доставки 
те от пазарите на тази об
щност. Балансът на стоко
обмена обаче можеш да 
бъде и много по-добър ако 
паза,рите в тези страни бя
ха по-отворен и за югослав
ските износители.

През последните 4 месе
ца властите на общността

Ден
в Италия, коледа, тази го 
дина бе отбелязан траур
но. Експлозията на скрита 
бомба във влака Неапол— 
Милано отнесе 15 невини

пречка на износа.
В резолюцпята за обще 

ствено-икономическо раз
витие на Югославия през 
1985
значителна либерализация 
на вноса, по-специално на 
вноса на съоръжения, която 
трябва да създаде по-голе
ми възможности за подо
бряване на икономическо
то ни сътрудничество с Ев
ропейската иконолгическа 
общност.

живота и нанесе тежки ра 
ни на 117 пътника. Тази 
експлозия огорчи всички 
италианци и изпълни душа 
та им с болка и страх.

Италианските власти все 
още не са разяснили кой, 
кога и къде е поставил бо 
мбата, която по механизма 
и съдържанието си е иден 
тична на бомбата, която 
е експлодирала в същия 
тунел преди 10 години. Но 
с голяма сигурност може 
да се твърди, че злодея
нието е дело на черния не 
офашистки терор, понеже 
по нищо не се различава 
от атентатите, извършени 
през последните 15 години. 
Италианският министър— 
председател Бетино Крак

година се предвижда
КИТАЙСКО-СЪВЕТСКИ ПРЕГОВОРИ

Сътрудничество 

вместо конфронтация
СССРЕдно от най-важните Де 

кемврийски международни 
събития, С КОИТО олим/шй- 

1984 година може 
би Ще спечели поне брон
зовия. медал за намалява 
не на международното на 
прежени е, безспорно са 
китайско-съв етските пре
говори. Преговорите се во 
дят и в много по-сърдеч
на атмосфера и при по- 
висока готовност на двете 
страни за нормализация и а 
отношенията.

терокия съ.вет на 
Иван Арх-ипов, който огла

БРАЗИЛИЯ ПРЕД ПРАГА НА НОВАТА ГОДИНА

Предстои
исторически обрат

вява съветската делегация 
на преговорите. „Нормали 
зацията на китайоко-съвет 
ските отношения — заявил 
Юн — е от фундаментал
но значение за интересите ф След двадесетгодишно 
на двете страни и за цял 
свят".

ската

владичество на военния ре
жим тази голяма южноамериканска страна ще полу
чи гражданска власт

си заявил, че следствието 
трябва да бъде ефикасно 
и ригорозно, защото е кра 
йно време да бт*це изкоре 

тероризмът в Италия.
вътреш-

Наближаващата 1985 го йто 
дина за Бразилия ще бъде стви

мпческо развитие, социал 
ни правдиви и по-висок 
жизнен стандарт на насе
лението.

Архипов изразил надеж
да, че занапред ще се ра 
звиват добросъседски и 
приятелски отношения ме 
жщу НР Китай и СССР. 
„Първостепенна задача на 
посещението ми в Китай 
— подчертал Архипов —

не може да се осъше 
пълноценно иконо-нен

И министърът на 
ните работи Скалпаро ечи 
та, че виновниците за тра 
гедията в най-дългия 
ропейоки тунел «е смеят
да останат ненаказани. Ве ,03 трябва да живеят като 
стипците предупреждават, приятели" — казал членът

нова много повече, откол 
кого за други страни ов све 
та, понеже се посреща с 
големи надежди, че в н©я 
ще бъде направен истори 
чески обрат в живота на 
13 0 ми лион а бр аз илианци. 
След двадесетгодишно вла 

е подобряването на сътру дичество на военния
жим тази страна отново 
иска да живее без страх 
и окови, да живее демок
ратически! живот, без ко

е<в-
„ Китай и Съветският съ Кандидатът на опозици 

ята за президент на стра
ната4 Танкред Невес вече Си 
е обезпечил мнозинство в 
Конгреса, който на 15 
арн 1985 година Ше избе
ре президент н мннистър- 
председател.

че «еофашистите останаха 
ненаказани за досегашните 
си злосторегва и че сега не 
смее да се направи съ?дата

на Постоянния комитет на 
Политбюро на Китайската 
КП Чиен Юн в разговор с 
подпредседателя та Минис търговски и научен план."

Ре-
■ дни чест® ото между двете 

страни на икономически,
яну
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сстнЕвЖнищЩИНСката
КОНФЕРЕНЦИЯ НА Решително провеждане но задачитеССТН — МЯСТО ЗА

ВСЕКИДНЕВНАКЦИИ
• Комунистите в Нишки регион търсят Решителност 
в изпълняване на задачите в самоуправителен курс.
• Лабилно съдружие да заместим с коренно единс
тво.
• В работата на конференцията участвуваха Жика 
Радойлович, Радовая Пантович, Марица Стаменкович, 
Веля Матич и). Тома Младенович.

Между общинска та кон
ференция на Съюза на ко
мунистите в Нишки регион 
на заседанието си от 21 де 
номери сумира резултати 
те от някол1Шме1СеЧ)ниге об 
щопартицни разисквания 
по П|роектозаключенията 
от 13-то заседание на ЦК 
на СЮК. Общопартийните 
разисквания ов Проектозак- 
люченията на ЦК на СЮК 
за осъществяване на воде 
щата родя на СЮК и укре 
пване на идейното му и ак 
цйонно единство бяха ши
роко и добре подготвени и 
организирани от страна на 
Съюза на комунистите във 
всички общини в региона.
В течение на разисквания
та са били проведени към 
6000 събрания на органи
те и организациите и тела- 
га в СК. Имало е повече 
от десетина тематични сре 
щи.
разисквания в Нишки ре
гион са взели участие над 
20 000 комунисти.

В уводното изложение на 
Драган Анджелкович, из
пълнителен секретар на 
МОК на СКС беше под
чертано, че в разисквания 
та е било яоно изнесено ис 
кане за установяване на 
по-голямо единство в де 
лстзуването въ;в всички об 
ласти на живота и труда.
Становищата на комунисти 
ге по този въпрос са веРен 
израз на желанията на най- 
широките слоеве на тру
дещите Се и гражданите 
единството да установява 
чрез решаване с аргумен- 
и и вече един път приети- 
•е решения последовател

но да се провеждат'на в си

ни, а време за такова по
ведение вече няма. ,Така 
сега всяка първична ор 
гакизация е задължена да 
предприеме съответни мер 
ки за промяна на състоя
нието. Необходима е истин 
сна подготвеност на ръко
водствата и членовете на 
Съюза на комунистите до 
край да се заловят с 
проблемите и същите при- 
еметвено да реализират, 
съгласно определенията на 
СК. Той между другото, 
изтъкна и значението на 
становищата от 18-то за
седание на ЦК на СКС.

Тел пРеизбране>С?анимиРД<гаТа ПОЛИтика- За председа-
Раде ЧирицЛ ^ТаМСНКОВИЧ' а - -ТрСетДар
Жика Радойлович заседалието участвува и
конференция на ССТНДСеДател на Републиканската

часи равнища и във всички 
оРеди, за които се отнас
ят. Лабилното съдружие 
трябва да се замести с 
коренно единство 

Драган Анджелкович по 
дчерта, че осъществяване
то на Дългосрочната праг 
рама за икономическа ста 
билизация, действуването 
на политическата система 
и осъществяването на во
дещата роля на СК са би 
ли доминантни томи във 
всеобщите разисквания по 
П/роектозаключенията от 
13-то заседание. Провежда 
мето на програмата за ико

номическа стабилизация 
има класов характер и в 
по-нататъшната работа, тр 
ябва с повече решимост 
да разрешаваме всички съ
ществуващи проблеми. Из 
несени са и основните ха
рактеристики на стопани- 
ване в Нишки регион, про 
блемите и затрудненията, 
които се явяват в провеж 
дането на задачите. Цен
трално място имаха въ 
проси от производството, 
вноса, износа, разпределе
нието. свързването върху 
доходни и самоупраеител 
ни отношения, въпроси от 
техни чес но-техноложкото 
развитие и ролята на нау 
ката в това, разпределе
нието според резултатите 
от труда, по-ускореното 
заемане на работа и др. 
Комунистите в сдружения 
труд отделно посочиха 
слабостите в политическа
та система, поради което 
доходът от ООСТ се отчу 
ждава. Много проблеми, 
изтъкна Анджелкович, дъл 
го време са били описва-

На 20
линя о декември тази го
седавде нТмо/нГсСТН

"«■"••ЯГГсКалистичесжия съюз в 15
ООЩИНИ

„агресивни, но не трябва 
да ги преценяваме — под
черта Радойлович. Когато 
става дума за всеобщата 
демократизация в общест 
вото, той изнесе, че съща 
та не е възможна без де
мократизация на огношени

ни

Взимайки участие в ра
зискванията Светиолав По

в региона. Изтък 
нато беше в материаллгге 
и в уводното изложение на
ьтанггмир Стаменкови
в изтеклия

пович подчерта, че е има
ло много критики и спря 
м-о ръководствата на СК. 
Той говори и за междуна 
родния авторитет на наша
та страна и необходимост 
та завоюваният

ч, че 
период са пос

тигнати забележителни ре 
зултати в осъщ ествя ването 
на кон ституци он н а 
на ССТН. Създадени

роля 
са ус

ловия в рамките на ССТН 
да могат 
се мобилизират

престиж
да се запази.

Томислав Младенович, 
изпълнителен секретар в 
ЦК на СКС

все повече да
граждани- каза, че разие 

кванията са проведени, но 
за Съюза на хкомунистите 
предстои голяма актив
ност в реализирането на ра 
здвижените 
Проектозакпюченията и из
несените в разискванията 
въпроси. И 
Йованович, ъ.
МОК на СКС 
много по-отговорно 
шение на комунистите, ор 
ганите и организациите на 
Съюза на комунистите 
реализирането на 
ните становища. Неприемли 
во е поведението на отдел 
ни хора и изразяването на 
съмнение в реализирането 
на вече утвърдените ста
новища. В 
взеха участие и Света Ми 
тич. Стоян Несторович, Де 
стиер Йович и Божидар 
Димитри евич.

те и трудещите се 
осъществяването на 
чите от стабилизацията, но 
все още, в някои 
всеобщата активност се 
свежда до разясняване на 
политиката, а 
ССТН

върху
зада-

В общопартийните
среди

въпроси с

по-малко 
е място за под готов 

ка и провеждане на тези 
решения- Фронтовият 
рактер на ССТН на прак
тика се потвърждава и все 
повече става координатор 
между
та, и все по-малко е дуб
лирането и паралелизма 
работата. Стаменкович по- 
нататък, подчерта, че 
трудещите се и 
ните пречи и не могат да 
разберат дето отделни хо-

Александър 
председател на

ха се застъпи за 
отноС. Стаменкович

ята в Съюза на комунисти 
частите на фрон- те, 18-то заседание на ЦК 

на СКС беше тъкмо на то 
в зи курс демократизация

на отношенията в СЮК и 
на занапред ще трябва повече 

гражда- да се насърчава практика
та, така че инициативите 
отдоле, от базата, да бъ- 

в дат повече. Без укрепван^ 
на демократизацията в 
СК, неще укрепва ни об
ществената роля на ССТН 
като обединяващ фронт. 
Говорейки за кадровата 
политика, Радойлович из
тъкна, че трябва да бъде 
гго-осм1ислена и водена гю- 

Необходимм

в
утвърде

разискванията
ра на отговорни постове 
публични изказвания, из
насят становища, които съ
ществено се различават от 
вече заетите становища 
органите на СК и другите 
обществено-политически ор 
ганизации.

Б. К.в

ОТ ПРОГРАМНО-ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА ССТН В ЛЕСКОВАЦ

Интензивна и резултатна дейност
лягане за открито, демок- 

аргумеи ггирзно

от Жива/г Стойкович бе преизбран за председател 
па МОК на ССТН в следващия двугодишен мандат

нали първостепенна задача 
на 'всички структури 
всяка среда, създадените аг 
рокомбинати в Лесковац 
и Враня играят все по-гол 
яма родя в социалистичес
кото Развитие на а,гракам ' 
плекса в тази част на ре
публиката, „Морава И" все 
по-силно „тече”... В тази 
област обаче има сдце 
много важми задачи 
Соцшалистгческия 
Все докато в региона, ос
тават необработени 10 000 
хектара площи, селското 
стопанство ще бъде салю 
шанс, а не 'И използувана 
възможност за ускоряване 
па развитието.

Членовете на МОК на 
ССТН в Лесковац оказа
ха падна подкрепа на ос 
новнитр оцределвшга в 
шроектодонуиментиге за об

във
Участвувайки в разисква 

кията, /Ки к а Радойлович, 
председател на Република 
н оката конференция 
ССТН подчерта, че 1'к на 
СК при заемането на ста 
новища по промените 

система

На програмно-изборно- 
то заседание на Междуоб- 
щинската конференция на 
Социалис1,ичеок1И|Н съюз в 
Лесковац, състояло сс през 
орздата на миналата ерд 
мица, бе обсъдена двуго 
дишната дейност на ССТН 
в 1О,жпом0|ра|воюи регион 
и приета програма за ра 
бота ма МОК ша 
през следващите две го
дини. ,

През отчетния период ор

рагично и 
и конкретно поведение, на 

към подобрение на 
самоу-

сочено 
социалистическото

на

правление.
МОК наЧленовете на 

е ССТН приеха ироок горезо
обшесткдно-политичеоката 

бил инспириран от чувство 
то на комунистическото съ 

отговорност към 
ЦК иа

лкщията за
икономическото
на Нишки регион в

развитие 
1985 |-о

за
съюз.знание и 

задачите сцрямо 
СК>К да даде спой принос 

които се

ССТНдина.
За председател на МОК 

на ССТН бе преизбран 
Станимир Стаменн°вич, а 
за секретар на Председа
телството бе преизбран Ра- 
дмило Чирич. Избрани бя 

зам.

кь,м усилията, 
правят за премахване 4а 

по пътя на ганизациите и органите на 
Социалистическия съюз м 
Юж)Номоравюки регион са 
действували за успешното 
разрешаваме иа редица 
жизнени въпроси ща насе
лението и тази иитеизив- съд са истински шанс на 
на дейност е дала добри региона да „избяга” от ико 
резултати. Най-голямо юни 
мамир е получило селското ст. Н лпредъкът н тази об 
стопанство, заелото завид
ните резерви в този ртра-

препястпвията 
по-бързото надделяваме на 
затрудненията■ На граждам 
око-либералтгите и бюро
кратично-догматичните
ли трябва
же кои са и че искат

без самоупраиле- 
иасаЛна

Ж. Стойковичха и председатели, 
председатели и секретари 

облиците на действува- 
Междуобщиноката ко 

Ооциалис-

си-
ясно да се ка 

Юго в
не в 
иференция на 
тичеокия съюз.

славил
ние, значи като 
страна спрямо някого в чу 
жбима. Тези сили «е бива 
да подценяваме, зашото са

номичеоката шзостанало- шествено-икономичеоко ра
звитие на Южнокорейски 
Решон през 1985 г.ласт е очовидон: есенната 

и пролетната сеитба са етаБ. Костадинов К. Г.
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ОТ ЧВСТВУВАПЕТО ПА 22 ДЕКЕМВРИ — ДЕНЯ 
ИЛ (ОНЛ В БОСИЛЕГРАДПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД :»Л РАБОТАТА СИ

ЖИВАТА ДУМА Е НЕЗАМЕНИМА ШНО ЕДИНОДЕЙСТВИЕ С НАРОДА
мо значение с информира 
мото в Съюза нн комуни 
сште. То на трябва да ос 
тмю симо на доставянето 
на материали и диета иос.о 
ни, а да бъде нанремонио. 
манюоредствеио и евдхржа 
■гелно. Са целта отпреди из 
постно време започна с из 
даването на информативен 
бюлетин от’ страна на Об- 

комнте г (издаде- 
мечо три брои), чрез

включват в работа на нър 
»ичюи'е организации и нео 
бходпматн връзка 
първичните 
Общчвнскиц номигег, която 
засега не а на желано ран 
тнне. А» 09 недобри. Не 
Рядко се случва членовете 
на политическия актин да 
не шрисъсшуват на събра
ния на първичните органи
зации, или пък първичните 
организации да не ги осно 
домнщуг за събранията ои.

Що се отнася до иракти 
ката на събрания а някои 
първични организации да 
идват всички членове на 
Председателството, о иатъ 
кначо, че тази практика в 
определели случаи о дала 
добри резултатен и не тря
бва да се прекъсва. Но, не 
трябва да стане постоянна 
и да ее провежда саур в 
онези първични организа
ции където те сами не са 
а състояние Да решат онре 
делен въпрос. С-ь.що така. 
занапред би трябвало да 
се избягват разисквания 
по една и съша тема на 
всички органи и тела, ма- 
кър че има случаи когато 
намесата е била нужна по 
рали неактивността на съ
ответните служби или ор
гани. (Това е случай с из
купуването на жито). За 
успешна работа, не само 
на Председателството и Об 
щинския комитет, от ро.тя-

Разисквайки неотдавна 
за методите и съдържани» 
та на работа на Председа
телството и Общинския ко
митет на СК а Димитров
град, членове те тта Предем 
датектвото бя-ха почти е- 
диаодуитнтт, че „яд «вата" 
дума в работата нищо не 
може да отмени. Най-цоо 
ро доказателство за това 
са разискванията върху 
Нроекгозаключенията от 
13 заседание на ЦК на 
СКЖ, по дреме тта кштто 
комунистите в първичните 
организации са изтъкнали 
необходимостта в работа
та им активно да участву
ват и членовете на Полита 
чеокия актив, Общинския 
комитет и делегати от ре
публиката.

Имайки предвид бройни 
те проблеми и задачи, кои 
то се намират пред Съю
за на комунистите, търси
ли на дневен ред да се 
намери този въпрос за да 
се оцени и преизучи рабо
тата на Председателството 
и Комитета, с чел да °е 
направят нужни промени 
за по-бързо и ефикасно де 
йствуване. Защото, от ме
тода и съдържанията на 
работа на тези тела зависи 
съвкупната работа на Съю 
за на комунистите. Затова 
е необходимо колкото е въ 
зможно повече членове на 
Общинския комитет да се

танцов състав наI) Босиленрадска °бш*ша 
и тази година 22 декември
__ Денят па Югославската
народна армия Не отбеля- 
аав, с редица тържества, На 22 декември в казар 
спортни състезания, иосе- мата ва гранично I о иоде- 
,ц0пия и култ урно.забави ление в Босилеград се съ 
изпълнения. стоя тържество,

вред гостите, войниците и 
командирите приветствено 

Милуича

ят и
Памуковия комбинат от 
Враня.

между 
организации и

където

В навечерието ва празни 
ка в голямата зала ва Кул 

в БосилеградНЩ1НСНИЯ 
ни са

слово произнесе 
Петровия, а от името на 
обществено - нолитичеекя- 

Общин-

турдоя Дом
се с-ъстоя тържествено сь 
брание, па което 
за създаването, развитието 

ЮНД в соци

който 1 ГЬрТН 1ЧНИ1 о оргвни- 
информират аа 

акт ивноеги.
докладнации се 

най-важните 
Това сигурно 0 подобрение 

но за някои

те организации и 
ската скупщина, на войни 

командирите праз 
честити иредстЗЙател- 
ОК на СК в Босиле

и приноса ва 
алт «етическото 
на страната 
ча Петроиич.

цитс и 
викаизщажданс 

изнесе Милун
в работата, 
пършмни органИ.ТПЦИ1И, осо 
Орно тези които наброяват 
,:«иа-три члена, много но-до 
бре е ако ее организира 
събрание за гювеча орга- 

Затшш е не°бхо-

ят на
град Цане Тодоров. След 

— И -гази година, както ТОва на заслужили войни- 
числяшите се пи и командири бяха връ 

ЮНА посРе'цат
своя празник с

и досега, 
към и чсни признания, награда и 

отличия. На Властимир Ив 
кович, Стоилно Димитров, 

боеготовността, обуче Мирко Младенович, Фищеш 
Михал и Етем Куленович

низа цип. 
димо пак да се организи
рат съвещания по райони 

на общината.
Въпреки някой пропуски 

в работа Председателство
то констатира, че в досе
гашната си работа с разис

честнуват 
извънредно големи резулта
ти в
ниего И УСТ»ВТ>Р1 ИС1 ютв у ва - 
нето на моралния лин и ди 

усърден 
Нашата

'V
бяха връчени .медали за 
войнишки достойнства 

войниците Шефик Му
сциплпната,
[ред и икономии.
Армия израстна о-г народа, 
остана народна и 
ше бъде народна 
Петровг гч.

с
а на
стафич, Рахман Батич, Бра 
ни.мир Лазич, Желко Дра- 
ганич. Зораи Антонич и Ва 

Тедевски значка „При

киало върху ключови въп
роси, на съответен начин 
и навреме- Занапред чле
новете на Колгитс'а в свои 
те първични 
с личен пример и активно 
участие трябва 
принос 3с1 ио-добра актив
ност на останалите члено-

винаги
каза

//чо
Л1ерен войник“. На гранич 
ните застави в присъствие 
на местното население и

В продължение на тър- 
събрание бе 

нултурно-забав

организации
жестадното
I гзпълнена 
на програма, в която взеха 
участие армейци, ученици 

СКХД -Мла

да дават делегации на трудовите ко 
лективи, бяха 
празнични войнишки 
жества.

проведени 
тъР- 

М. я.членове на 
дост“ и културно-забавни-ве.

А. Т.

лиона динара. От тази сума 
— 13,3 милиона динара ще 
бъдат обезпечени чрез ме 
стно самооблагане.

БАБУШНИШКА ОБЩИНА в НАЧАЛОТО НА 19 35 ГОДИНА

В годината, която си оти 
ва, Бабушнишка 
имаше много

В

Търсят се партньори...община
проблеми.

Предвижда се и значи 
телно подобрение на теле 
графопощен ските съобще
ния. За въвеждане на нови 
телефонни постове в 1985 
година ше се изразходвват 
40.3 милиона динара. С те 
лефонни връзки ще се 
свържат и селата в райо
на на Любе раджа.

комби-агропромшплен 
пат, за влизане в който, с

КАКВО ЩЕ СЕ СТРОИ В 
1985 ГОДИНА?

вжата да се подмени 
селата Стрелъц, Люберад- 

Цървена ябука и Радо

Най-често това беше как 
„Шести септември“, ,,Цръ коопера-изкпючение на 

пия „Ерма“ са се изяснили 
всички кооперации и 
„Тал&мбас”, се очаква да

жа,
син.ни връх“ и др. да си наме

рят делови партнъори, 
които да обединят сили, за 
да могат да се справят със 
затрудненията. Тези осно в 
ни организации на сдружен 

и „Тигър —

Както е запланувано, в 
1985 година трябва да 
продължи със засилена сто 
панска
ната, като предимство 
дава на износа и като сд 
щевре-менно се създават Ус 
ловия и за заемане на но
ва работна ръка и приема 

на повече 
При това тде се води пове
че сметка и за стабилши 
ране на 
ще.

с оостсе
ПО-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ 
НА СЕЛСКОТО СТОПАН
СТВО

активност в общи се мине към по-интензивно 
селскостопанско производсе
ство.

Както се очаква, в идна 
Бабуш нишка

ия труд. както 
вътрешна автогума са зала 

затруднения, пора 
неблагоприя

„Църни 
не е наясно

ПОДОБРЕНИЕ НА СЪОБ
ЩЕНИЯТА

та година в 
община би трябвало да седнали в

В идната година Ще се 
предприемат и по-сериозни 
мерки за развитие на тури 
зма, за което съществуват 
налични възможности. Ос
вен Звонска баня и Врело 
в Любераджа, и др. приро 
дни забележите-пности в то 
зи край ще бъдат по-до
стъпни на нашите и чужде 
странните туристи.

Матея АНДОНОВ

увеличи производството на 
зърнени култури, предим
но на пшеница и цареви
ца. С пшеница 
са засети 5,2% повече гою 
щ|И, с царевица дори с 
61,5%. Очаква се значите-

редица
тни обстоятелства, 
връх“
каясво ще стане с току из 
градения хотел в Звонска 
баня, а ..Шести септември 

известни изгледи да се
. пиротски

но все още не

ди стажанти.не Като изостанала степан 
ски община, Бабушница н 
в настоящата година ще 
полага сериозни грижи за 
подобрение на съобщения 
та. Предвидено е да се до 
върши изграждането на пъ 
тя Звонци — Звонска ба
ня в дължина от 2,5 кило 
ме’пра, а ще се построят и 
Редица междуселски пъти 
ща, като за целта ще 
бъдат изразходвани 36 ми

още
тази есенжизненото равни

И покрай това, че ще се 
стопанисва при затруднени 
условия, предвижда се об 
тиЯт доход в Бабушнишка 
община да се увеличи с 
49, доходът с 29,7% и заето 

8,5% по отношение 
1984 година.

има
I приобщи 

„Прогрес“, 
са разрешени някои диле- 
ми. „Тигър" — вътрешна 
автогума вече' две години 
работи със затуба и сега 

положението е сери

към Л!Но увеличение и на жи 
вотиноката продукция чрез 
създаването на нови- ферми 
за отглеждане на овце и 
кози.

Така кооперация „Будуч 
ност“ в Бабушница ще ин 
вестира 36 милиона динара 
за доизграждане на Ферма 
та в Бачов дол. „Ерма" ве 
че привръшва 
дането на новата ферма на 
„Цйрни връх“, а в скоро 
време и кооперация -'„Сло
га“ във В. Бенинци трябва 
да вложи 210 милиона за 
изграждане на овчар околно 
зарека Ферма <в подножие 
то на Сува планина. В се 
ло Любераджа пък се пре 
д.вижда изграждане на фер 
ма за угояване па юници.

стта с 
на изтеклата

и там 
озно. Очаква се и по-засилен а 

активност.и/нвестицион н а
В 1985 г01дина трябва Аа 
приключи изграждането на 
новите производствени мо 

„Тигър“ — вът 
автогума, в което 

21,8 милиона 
динара, „Текстил нол ор, 
то за целта се инвестират 
60 милиона динара и да се 

с изграждането

С тези трудности се бо 
РИМ отсПОЖ воемек- Драги читатели!о изг.ражказва
ВИЧ, председател на 
щинската скупщина в Ба 
бушница. В новата 
дина значи н,и предстои 
сериозна работа да

изход от тези трудно 
1985

щности в
решна 
Ще се вложат1985 го

АБОНИРАЙТЕ СЕ НАка-
наме-

рим
оти. Още повече, че в

последна от

приключи 
на новите производствени 

,Лиоца“, в които вестник „Братство"хали на
са вложени 69 милиона ди 
нара. Също т 
дистрибуция“ 
с реконструкция и подмя
на на електрическата мре- 

годи

година,, като 
средаоорочн1Ия развоен 
1981 — 1985 и ше трябва

ВСИЧКО ВъЗМО

план
„Електроака

продължава При това, очаква се 
новата оргавизация на сел 
сното стопанство в региона 
— със създаването на един

с
В 1985 ГОДИНАда направим 

жно, за 
не по-важните от 
лите в

да осъществим по 
набел яза жа,, като в идната 

на се предвижда мре-плана задачи.

Братство * 28 декември 1984СТРАНИЦА 4



УТРЕ в БОСИЛЕГРАД

Отчетно-изборно събрание 

на 00 на СУБНОР
НА

НА БО-
ОБВД1

Бойци но мираутРе в Босилеград ще гр 
проведе отчепно-изборно 
събрание на Общинската 
организация на Съюза на 
бойците На събранието съ 
гласно Статутното решеЪ 
тяе' членовете на борческа 
та организация ще избе- 

председател на 
Председателството, ще 0~

вноот на воичиси 
осъацествяв ането 
управителните ооциалисти- 
чеоки отношения. Въ.щхюи 
по икономическата стаби
лизация, з адъл бочаван ето и 
таченето на Революционни 
те традиции, развитието на 
Делегатската система, сът
рудничество с 
ЮНА

полата в 
на само-

Живко Виденов

• БОЙЦИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКО ИЗДИГАТ РЕШИТЕЛЕН 
ГЛАС ПРОТИВ ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРЕТЕНДИИ НА СЪСЕДНА БЪЛГА
РИЯ • БОЙЦИТЕ ДЕЙСТВУВАТ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ 
• ЖИВКО ВИДЕНОВ НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ

съдят отчета за 
шната дейност

младежта, 
и пр. са били и ще 

бъдат винаги
едногода- 

г,.тго т-г на «Рганиза
цията и Председателство
то му и

НА ЖИВОТАактуадми за 
'-ъ.юза на бойците.

^^-к: Председател ството 
на СУБНОР

ше приемат акцио 
програма за 

през следващата 
Борческата

3 Досегашната си актив
ност, заязи по случай утре 
шното събрание председа- 
телят на Председателство
то Радомир Миленнович, е 
проявила всестранна

„Н-ие, бойците 
моггрФЩаме поръка до авторите на бъл- 
гарак;ия филм „Спа1сен'ие*' и техните по
магачи от София, да дойдат да направят 
филм „Църна трава", „Дървена ябука” 
или „Каца камък", д,а снимат филми за 
злодеянията на българската фашистка ар
мия -в много лужнички

нна от димитровградско,работа трашаването на обществено имущество, 
митото, корупцията неправилносгите 
заемането на работа на младите и цр. С 
това бойците доказват, че все още не са

в Босилеград 
на неотдавна проведеното 
си събрание даде предло,- 
жение за председател на 
Председателството На ОО 
на СУБНОР да бъде из
бран Крум Мщтрев.

година, 
организация

в

на- края «а възможностите, както някои 
считат, а са активни бойци — бойци на 
ммра.

В доклада и в разискванията бе из
тъкнато, че таченето на революционни
те традиции не е заради бойците, а за
ради младото поколение и че в това от
ношение и занапред трябва да се води 
сметна. Те трг/юа да знаят повече За чо- 
веколюбието, дружелюбието, за борбата 
за правда, и над всичко за братството и

села. с които 
да запознаят следвоенните ои поколения 
какво са правели техните бащи, деди и 
прадеди. Ведно им поръчваме да видят 
югославските филми „Борба за южната 
линия", „Сутйеска", „Битката на Нврет- 
ва" и др.” Това ясно и категорично бе 
изтъкнато в долкада на отчетно-избор
ното събрание на общиноката организа
ция на бойците ® Димитровград. състоя
ло се на 20 декември.

акти- М. я.

НА 3 ЯНУАРИ 1985 ГОДИНА К ДИМИТРОВГРАД

Среща с „гастарбайтери"
единството.

Приветствувайки изборното събрание 
на борческата организация от името на 
обществено.политичеоките организации и 
Общинската скупщина, Райко Зарков, 
председател на Общинския комитет на 
СКС изтъкна, че бойците са забелязали 
безброй въпроси и инициативи, които се 
га трябва да се разрешават.

За нов председател на Общинската 
организация на бойците с едногодишен 
мандат е избран Живко Виденов, член 
на Председателството на борческата ар 
ганизация, пенсионер и активен обще
ствено-политически работник.

На изборното събрание, покрай

Общинският синдикален 
съвет и Общинската кон
ференция на ССТН в Дими 
тровград ще организират 
на 3 януари 1985 година 
среша с наши 
намиращи се на временна 
работа в чужбина, които 
по време на новогодишни
те празници ше пребивават 
в родния си край.

На срещата „гастарбайте 
рите” от Димитровградска 
община ше получат пълна 
и верна информация за об 
ществено-и коном ическото 
и политическото полдже- 
ние в нашата страна и по- 
спешиално за делите на 
Дългосрочната програма за 
икономическа ргабилиза 
ция. Също така ше бъдат

запознати и с възможности 
те за влагане на лични 
средства в дребното 
панство, трудоустрояване в 
обществения сектор и 
други въпроси, свързани 
със завърщането им от чу 
жбина.

Говорейки за активностите на бой- 
^е^^егашния^председател на ОО на

Реки че в своите Редове имат най-много 
пенсионери, те са между най-актезните 
във вси чки области на живота. Благода
рете «а огромния авторитет във всички 
ор-еди, те разгършат плодотворна дей
ност

сто-

каза че, въ.п-с
граждани,

В разговора те участву 
ват представители на об- 
ществено-политимеските ор 
ганизации, митническата 
служба, трудовите органи 
зацин, банките и предста
вители на организациите и 
службите, занимаващи се 
с проблемите на временно 
заетите в чужбина. Среща 
та ще се проведе в поме
щенията на Общинския ко 
читет на СКС в 10 часа.

А. Т.

и значително обществено-полипиче 
ако ангажиране във всекидневната прак
тика. И (майки предвид сегашния 
в нашето общество и водещата 
СЮК, борческата организация 
следователи а в провеждането на 
вината на С1СК, като организация 
нала в НаредлХ>освсбодителнага борба 
тъкмо от редовете на СЮК. Както и вси 
чки граждани, така и бойците са против 
всички отрицателните прояви в нашето 
общество; неспазване законността, зас-

момент 
роля на 

остава по 
поли-

Н1ИК-

пре
дставители на обещетвено-политически- 
те организации и Общинската скупщина 
присъствуваха -и Воя Адамович; секретар 
на регионалния отбор на СУБНОР от 
Ниш и Бора Манич, председател на об
щинската организация на бойшгге от Пи
рот.

А. Т.

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ДЕНЯТ НА ЮНА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАН Николов, директор на ос 
новното училище „Моша 
Пияде“, Тица Цветкова, от 
местната общност на Жел 
юша, Горян Велев, предсе 
дател на Изпълнителния съ 
вет към Общинската сскуп 
щина. Богдан Зарков и 
Шефко Башич, (командир 
на граничната застава „12 
февруари“.

Най-голямата награда в 
тази област -— предходното 
знаме — получи поделени 
ето -на териториалната от
брана на което е командир 
Радосав Виденов. Похвали 
и благодарствени писма са 
връчени и на още други 
лица. Награди получиха и 
ученици, които са писали 
на наградиия конкурс по 
случай празника. Първа на 
града от основното учили 
ще (1500 дин.) получи Рад 
мида Методиева, от УП1-5 
клас темата: „Мерси ти, Ар 
мийо, за нашето щастли
во детство, за нашето днес 
и по-добро утре“. В образо 
вателшгя център първа на 
града получи Ивана Лорда 
йона за темата: „ЮНА ка
то пазител на придобивки 
те от революцията”.

Преходно знаме на най-добрите
По случай 22 декември, 

Денят на Югославската на 
родна армия, на 2) декем 
ври в Димитровград се лро 

тържествено заседа

ва на своя боеви м-дт, дъл 
ьг- над 22 хиляди ниломс 
;ра, изграждайки неразру
шимото братство и единст 
во между народите и на
родностите на Югославия, 
гой подчерта, че днешна 
та ЮНА е първата, която 
се освобождава от внос и 
която дава особен принос 
в реализирането

територията на Димитров 
градена община войници 
те в електрификацията на 
селата са оказали помощ, 
възлизаща на над 80 мили 
она динара. Бройни са ко 
мушалнмте обекти в обши 
пата, които са строени с 
помощта на войниците: 
тища, водопроводи и пр. 
пън Вълновия, Брайконци, 
Мъзгош, Драговита. .. чия- 
то стойност Се преценява 
на 20 милиона динара. Но 
онова, ноето не може де 
се представи парично и ко 
зто с ненренениздо, е збли 
жаването на народа и вой 
мините. Това дава сигур
ност на 'патето ио-иататъ 
итно самостоятелно разви
тие 1т духа на самоправи 
годния соцл гализнм.

По случай празника, за 
постигнати резултати и об 
ластга на 'народната отбра 

' на със значки йа „Народ 
>' на<га отбрана на СР Сър

бия“ са наградени: Васил

срочната програма за ико 
иомическа стаб:глизация.

Че ЮНА наистина е на 
родна най-добре свидетел
стват 8500-те километра нт> 
титца, 700 хиляди кшломет 
ра железопътни линии, 5000 
жилища годишно или без 
бройните излекувани болни 
в иай-съвремсните военни 
здравни обекти. Само

веДе
ние на Съвета за нароятта 
отбрана към Обшинската 
скупщина, на ноето на най- 
добрите бяха връчени на-
гради и признания.

на Дълго на
За създаването на ГОго- 

армияславската народна 
и славнния й пъ.т от малко 
то босненско градче Рудо 
до днес. говори членг/г на 
Щаба за териториална от 
брана Богдан Зарков, кой 
го подчерта активното учи 
стие на нашата армия във 
всички пори 
ворейки за създаването на

на живота. Гр

всичкинашата армия път
живота. Говорейкипори на

за създаването 
пролетарска бригада, която

па Първа

следващия ленвече на 
след формирането й, тръг „Честих празник” А. Т.

СТРАНИЦА 5Братство * 28 декември 1»Я4



I) ЦЕХА )Д производство па чорапи
И БОСИЛЕГРАДК ьМ «-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ МА мКОШАНА" — ВРАНЯ

Пусната в действие нова 

фабрика е Сурдулица
РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ 

ЗАБАВЯТ 

ПРОИЗВОДСТВОТО•НА ТЪРЖЕСТВОТО СА ГОВОРИЛИ ДРАГАН ЯНИЧ И ВИДОСАВ 
ДИМИТРИЕВИЧ • ФАБРИКАТА Е ПУСНАЛ В ДЕЙСТВИЕ ПОИЛИ ПЕТРО- 
ВНЧ • ГОДИШНО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ 1,5 МИМИОИА ЛИЦЕВИ ЧАСТИ 
ЗА СПОРТНИ ОБУВКИ • РАБОТНИЦИТЕ ОТ СТАРИЯ ЦЕХ ЩЕ РАБОТЯТ В 
НОВИЯ, А СТАРИЯТ ЦЕХ ЩЕ СЕ АДАПТИРА И ОТНОВО ЩЕ ЗАРАБОТИ

• НОВАТА ФАБРИКА

Обувната фибрика „Кх> 
щама“ н Фугрудаичеството 
о игааиансната фирми „Си 
мод“ от Падове построи в 
Сурдулица нова, модерна 
фабрика за производство 
на лицеви части на спорт
ни обучиш. Тук. Ше °С 
нш нцюоио и шиене, а фи

През и/,рийте десет месеца са произведе
ни около 950 000 чифта чорапи. Недоим7,к-ьт иа 
резервни части за машините забавят производст
вото. Изграждането на втора/а фаза на цеха 
приключи през февруари.

Тези дни обувната фаб по-висок с 56 процента в 
рока „Кощана“ във Враня сравнение с миналата годи
— една от най-модерните на. 
у нас — чествува забеле
жителен юбилей: 25 орди- ЦЕХЪТ В СУРДУЛИЦА 
ни Съществуване и .работа.
След две години 
вкр (1958 и 1959 г.) с редо Та на недостатъчно развит 
вно производство започва 
през 1960 г. и с 250 заети 
дневно произвежда 800 чи
фта и годишно 111 786 чиф ___
та обувки. Производствени 
те мощности са на плот 
3100 кв. метра, а по това 
време „Кощяна“ е едннет 
вената фабрика в страна
та. която произвежда висо 
комоднн дамски обувки

През изтеклия 25-годишен 
период „Кощана“ е произ 
вела 19 милиона чифта да 
меки обувки, а нейната 
продукция До голяма сте
пен се изнася в чужбина
— предимно СССР, Полша,
Швеция и други страни.
Изнесени са общо 7 милио 
на чифта обувки, което 
представява 40 на сто от 
продукцията.

За Н месеца от настоя 
щата година са произведе 
ни 1 315 596 чифта обувни,

Липсата иа отделни ви
дове суровини, необходими 
за плетене, каито и недои 
хгьк на резервни части за 
машините, в иеха за иро 
изводство на чорапи в Бо

но все още състоянието не 
е такова, каввото 
да бъде- 

Характерно за произвол 
ството и за 
работа на цеха за чорапи

Построена на терн-порил-пощд-ого трябва

край оше от създаващото 
й, па до днес, „Кощана“ 
става носител на обувната целокупната

Днес „Кощана“ е съвременен колентив с 
над 1600 заети с дневно производство 5000 и го
дишно производство 1 450 000 чифта обувки и 
производствени пометения на 30 хиляди квад
ратни метра. Продукцията й намира 
прием на много чеждустранни пазари.

отличен

налната обработка ше бъ
де във Враня- Годишно ще 
се цаоизвеждат 1,5 милио 
на лицеви части.

За строителството на но
вата фабрика са изразхо- 
деани 110 милиона динара. 
Новото производство шеДа 

Републиканския де възможност на сурдули 
шката обувна фабрика дей 
но да участвува в между 
народното разделение на 
труда, тъй като 50 на сто 
от продукцията ше бъде из 
несена на чеждустранни

промишленост в Южно.мо. 
равски регион. Става носи 
тел на стопанското разви 
тие и на съседните по-мал 
ко разшгш и крайгранич
ни обишни. Пръв пример е 
откриването на це-ч в Сур 
дулица със значителна по 
мош на 
фонд за насърчаване разви Детайл о| ■> теча за шиене на чорапи
тието на недостатъчно раз 

общини. Цехът е от з Босилеград е, че върху 
всички проблеми и недос
татъци тук откровено се ра 
з товаря. Основни критерии 
за разграничаване са заз
дравяването на взаимните 
отношения и поведението 
заетите към обществените 
средства, намаляването на 
брака, а повишаване на 
производителността на гру 
да. Този начин на работа 
подчерта. Захариев дава 
очаквани резултата, макар 
че такъв вид на демокра 
тично решаване на пробле 
миге някои се опитват да 
го злоупотребят.

е!опзнмссп.1с« рал. 
ва в състава на ОСХ I ,.Зе
ле Велновпч" ог Лссковап. 
неблагоприятно въздейства 
ва\а върху осъществяване

К(>П I 1ти те

пазари.
Тези дни в чест на юби 

лея на „Кощана“ фабрика 
та в Сурдулица бе пусна 
та в производство. За раз 
водния път на „Кощана“ 
е говорил Драган Янич, 
председател на работн-иче- 

„Кощана“.

то на нроизводс|вения 
план. Особено остра е лип 
сага на резервни части, ко 
ито се обезпечват от чуж 
бпна. Поради това, както 
ни уведоми ръководителят 
на цеха Симеон Захариев, 
ежедневно по 5 — 6 маши 
ни са в застой- При това 
заплануваното производет 
во за деветте месена на 
настоялата делова година 
е реализирано със 75 до 80 
на сто. Именно, ог запла 
нуваните 1500 000 чифта 
чорапи годишно производ
ство. през първите десет 
месена на годината са 
произведени близо 950 000 
чифта. Имайки предвид то 
ва, по всичко личи. че до 
края на годината, годишна 
та продукция цялостно ня 
ма да бъде Реализирана.

окия съвет в 
Реч е произнесъл и Видо 
сав Димитриевлч, преДРе 

ОС в Судулица,дател на 
който изтъкнал голямата 

„Кощана“ зазаслуга на 
развитието на Сурдулишка 
община.

На генералния директор 
на „Кощана“ Млрко Дими 

Бмбле- За отбелязване е и то
ва. че въпреки неизпълне 
ние «а производствения 
план, личните доходи не 
са малки. Още повече, ако 
се има в предвид, че за де 
сетте .месеца от настояща 
та година тук всеки зает 
е везл по два лични дохо 
да повече- 

Да кажем и 
към края на Февруари ид 
ната година, ще приключи 
изграждането и оборудва
нето с машини новата про 
изводствена хала и ще се 
създадат условия за рабо
та на нови 50 до 60 работ 
ника, което е крачка 
ред в разрешаването на не 
заетостта в общината и 
°’ше едно потвърждение 
Деленасочеността на 
тало вложен ията в производ 
ствено мощните 
ции; от развитите 
ве в икономически 
витите общини.

връченагриевич 
мага на града за приноса 
му в развитието на общи
ната. Грамоти на града са 

Слободан

покрит през 
това време в него работят 
43 работника, които дневно 
произвеждат 190 чифта, а 
годишно 53 чифта чехли.

което е с 6 на сто повече 
сравнение със същия пе 

на миналата година.
в

връчени и на 
Трайкович, помоща пик — 
генерален даректор и на 
дирентора на новата фабрц 
ка е изграждане на ..Коси

риод
Производителността не ТРУ

за 7 пункта пода пък е 
добра от лани. а икономии 
те с 6 на сто, или общо са 
икономисани 35 082 
тра кожа, подплати, 
нове и пр.

На конвертируемите 
зари са изнесени 
чифта обувки на стойност 
5768 милиона валутни ДН- 

за ПЗ прр-

Днес в този цех работ
ят 250 работника, които го 

произвеждат 310 — С цел да 
производството. 
хариев, от неотдавна въве 
дохме и тРета смяна. Съ
щевременно до значителна 
степен изострихме 
вата дисциплина работата

увеличим 
заяви За

нв. ме 
гьо-

мод“. .дишно
хиляди чифта обувки, пред 
назначени за износ, пп>еди 

Окан-

това, чеФабриката е пуснал 
действие йован Пеърович, 
делегат на Обществено-по 
литИчесния съвет на Скуп 
1 дината на СР Сърбия с тъп

в
па- ммо в страните на 

динавия-586 359
трудо-Тази практика ре показа

като твърде добра, защото жествено пресичане на три 
работниците от Сурдулица кольорна лента, 
доказаха, че имат сили и 
възможности да правят ви 
сокомодни дамски обувки 
които се изнасят. Това от
овоя страна дава реални на“ Сурдулица трябва 
основания за по-нататъшни да работят 500 души, с но 
капитало®ложения• Тук еТО та0И фабрика ще се 

"следва да се изтъкне и. ог 
грешната помощ, която о- 
казака обществено-полити
ческите организации и Об 
щинската скупщина в Сур

на самоуправителния рабо 
тничеоки контрол — отдел 
но на контрола на отсъст 
вуващите по болест. В та
зи насока до

нара, което е 
цента повече в сравнение 
с миналата година. На или 
ринговите пън пазари

306 716 чифта о-

Инак наскоро предстои
напРеконструкция на стария 

цех. след което в „„Коща-
са

значителна 
степен активирахме и об
ществено-политическите ор 
ган)изаци1и, преди 
парти йната и 
организации. В 
на тези

изнесени 
бувки на.’ стойност от 931,2 
милиона динара или със 
193 процента повече по от 
ноотеиие на сравнителния

на
капиВСИЧКО

синдикална 
резултат 

мерки досега про 
явените слабости и недос

организа- 
центро- 

нераз-

нареди между водещите 
стопански организации в 
общината.

период.
'Йнак средният личен Д<> 

-възли татъци, преди всичко су
бективните, са

ход на работниците 
за 19175 динара и той е Стефан НИКОЛОВдулица. намалени, М. Я.
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СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ПРЕЗ 1985 ГОДИНА

ПРОМИШЛЕНОТО 

РАЗВИТИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКА
НАСОКА

* ® КУЛТУРНИТЕ ХОРИЗОНТИ НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ПРЕЗ 1985 ГОД.

Нови импулси на културната дейност
• СЪЗДАДЕНИЯТ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР 

", ЗА РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ 
ТИЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ

ТРЯБВА ДА ДОПРИНЕ- 
АКТИВНОСТИ И РАЗВИ-

Сурдулишка община от 1 септември 
година е по-богата за още едно кул 

■гурпо ведомство. По предложение на 
ОК на ССХН, ОК на СОМ и Скупщина- 
Та н а

минари и курсове. През 1985 година са 
запланувани шест художествени излож
би на смодейци-художтаиоци и изобрази
телни секции. Изложбите, ще видят не 
само граждани* от Оурдулица, но и от 
Владичин хан, Божица и Клисура, както 
и в трудовите колективи в общииага.

В договор с обществеио-пол1ити'чеоки 
те организатори ще води политическите 
школи на Общинския комитет на СКС, 
Общинския си1Н|дикален съвет и ОК на 
СОМ Заедно с 'Младежкото ръководство 
в общината ще организира беседи, пре
давания (И лекции от различни области 
на 01бщ©ств'е1но^П'ОЛ'игтичеС1кия живот.

В компетенция на (Културния център 
ще бъде стаята-паметник „Костница'’, 
като се ангажира за събиране на нови 
експонати и тяхното им съхраняване 
споменатия обект.

Драматичната секция е запланувала 
през 1985 година да подготви две п-реми 
ерни театрални представления, а също 
така чл пионерският ансамбъл трябва да 
Подготви две Детски театрални предста
вления. За да не °е повтори практиката 

театралните пре

1984

самоуправителната общност за 
култура е формиран Културен център. 
Осъжданата замисъл при това р, Култур- 
нинт центр да /обединява работата на 
куллурно-худо>ке1Ствен)ото дружество „1 
май”, Дама на младите и паметник-ста- 
ята „Костница”. Счита се, че със своягга 
дейност Културният център ще доприне 
Се за разнообразяване на културните ак 
Т'Ииз1Н!0!Сти в общината и развитие на ху
дожествената самодейност.

В плана за 1985 година

дЖвЖ“4™ ЗА 1985 гото ^.оизвДоВЖ Ръст НА ПРОМИШЛЕНОстоХ^оДс™0н^Ъсто ДЕМ’ А НА СЕЛСКОТО

^Проекторезолюцията за 
обществено - водствени .материали и ре 

зервни части, за да се осу 
етят 
леното
то съпътствуваха промит 
леността. Иноко.миите на е- 
неРгия, материали, сурови 
ни и горива също ще бъ
де едн0 от стратегически
те определения в произвел 
ствената дейност през 1985 
година.

икономическо 
то развитие на Сурдулмш 
ка община през 1985

която тези дни в общи 
ната се обсъжда от обще 
ствено-полити чеоките и сто 
папските дейци на различ 
ни равнища, в общи черти 
°преАеля насоките

застоите в промит 
производство, коигоди

на, между дру
гото центърът ,е очертал обсега на сво
ята дейност. Преди всичко ще оказва 
услуги на трудещите се и гражданите в 
областта на културата, ще насърчава раз 
вива и стимулира самодейността 
пионерите, луюдажта, трудещите се и 
гражданите от Сурдулишка община. Ед
новременно ще бъде организатор и съоо 
ганизаюр за публично представяне на 
културен творци и хора на изкуството в 
Сурдулица и съседните общини.

Важно мястс в дейността на Кул-

в

прина раз
витието на общината през 
1985 година. Утвърждаване 
то «а общата политика 
обществено - политггческо 
то развитие се обосновава 
върху постигнатите резул
тати в досегашния период,

на Самото
че продукцията 
трябва да нарасне с 20 на 
сто, изисква по-добро пол 
зуване на производствените 
мощности, средствата на 
труда и уплътява/не на рабо 
тното време. Това също 
изисква подобряване на 
трудовата и тсхнологичес 
ката дисциплина, като при 
това се създават условия 
за по-гол яма материална за 
ннтересованост на работни 
ците-

Имайки предвид проце
сите в промишленото произ 
водство през изтеклата 
(1984) година, както и проб 
лемиге в ст°паноката дей 
ност, необходимо е органи 
зациите на сдруженият труд 

максимални 
1985 година, 

увеличе 
обем

обстоятелство, 
за износ

от предишните години 
дставлелия да доживеят само по едно 
премиерно изпълнение, през 1985 година 
едно театрално пре#.ставление ще се из
пълнява- по 12 до 15 пъти., като се даде 
възможност на всички трудещи се и 
граждани да видят подготвената 
Особено, ще се развива .етърудничество- 
то с. училищата, като театралният жи
вот, повече се доближи до учениците.

В овоите помещения -т- ^Дома на мла 
дите .— центърът ще организира диско
тека, танцови забави и други представ
ления. Такива облици на кул турно-.музи - 
кална дейност ще се развиват и в поме
щенията на други организации, 
прел вят интерес за това.- 

... От казаното личи, че 1985 година

турния център Ще заеме организирането 
н-а самодейни секции: музикална, фол
клорна, художествено-изобразителна, а 
също ще работи (върху създаването на 
школи за акордеон и оркестър на акор
деони сти, както и за средношколски и 
пионерски хорове. Инак в овонтг ломе- 
щения — Дома на младите — ще орга
низира рецитали, литературни и други 
вечери.

осъщественото равнище на 
материална развигост и сте 
пента на салгоуправителни 
те и обществено-икономи
чески отношения-

При това се посочва, че 
условията на стопанисване 
занапред са трудни, а 
изхожда се и от необходи 
мостта за осъществяване 
на общите интереси и це
ли, утвърдени със средно 
срочния план на общест 
вено-ико номич еско 
тие и необходимостта от 
осъществяване на програма 
та за дългосрочната иконо 
мическа стабилизация.

пиеса.

Според плана за 1985 година пред
вижда да организира 18 концерта — му
зикални, фолклорни и други изпълнения, . 
а в сътрудничество с училищата и мест
ния гарнизон ще организира пет тържест
вени събрания в чест на държавните пра 
зници и Деня на освобождението на об- , щз бъде обогатена значително с дейнос- 
щинага от фашизма — 5 септември. . . дта на ново формирания Културен център.

Културният център ще бъде органи
затор на изложби, беседи, кръжоци, се-

коиторазви

да полажат 
усилия през Ст- Н.

През 1985 година е 
ланувано да се осъЩсетят 
следните ръстове ^ общест в е 

5 на сто, 
произвол- 

7, селскостопан-

зап за да осъществят 
н и е на физическия

производство със се
дем на сто... А това ще се 

ако капиталните

на
НИЯТ продукт С Множат се стадата в ДимитровградскоПромишленото
СТВО със
СКОТО
заетостта с

постигне
влагания в новите проми 

обекти, както и ра4,5,производство с
4,5, напиталвло 
10 и износът с

шлени
зширяването, реконструкци 

навреме и без отсро 
се включи в редовно

женията с 
20 на сто. Средното съотно 
шение на разпределението 

доход трябва да 
75:25.

ята 
чки
производство.

на чистият 
се осъществи със

Сггоред проекторезолюцц 
ята капиталовложения се 

ООСТ „5 сел

-т -тт
предвиждат в 
тембар“ (135,5 милиона ди 
пара), както и за разширя 
ване на производството ИВ 

заини

Имайки предвид досега 
шного развитие, мястото и 

на промишлеността 3?:ролята
в стопанството, както и съ,з 
дадената материална осно
ва, промишлеността и през 
1985 година ще бъзе воде 

стопански отрасъл.

«.■стъклочистачки за 
стьнла (каштовложения от 

261 милиона динара), 
ООСТ „Мачкатица (438,5 
милиона динара), „Галенм- 

ООСТ „25 май" 
(852,5 м. дин.), Власи«ски 
те вододентраяи за Ш етан 
(35 м. дин,), както -и г«ри 

„Симио“, „На-

жт : ш>* тшШ ■
над

шият
В гю-нататьшното разви

тие на промишлеността оре 
димство ще се даде на иро 
,рамите, които ще дадат 

за но-виоока 
на тру

ка“

„Кощана“, 
родна радиноот“.

възможност 
производителност 
да, икономичност и рента 
билност. Същевременно, за 
разлика от по—рано, поне 

ще се отделя'1' 
на соб

Безспорно това са все, 
още проекти, а до 
стенем
пи таловл оженията, зависи

коя
След един период, през който рязко намаля броят на овцете в Ди-

овцефермата в Бачевско поле
ще се усвоят каче ,трижи 

върху развитието мптровградска община, след построяване на 
все повече стада се белеят но пасищата. С новите капиталовложения в сел
ското стопанство — очанва се през 1 идущите години броят на овцете до

воичкр от активнотехнология и -гех- нреди
стга на субектите и чув

ствена
черни решения, за да ос 

зависимостта от ството на отговорност, 
което ще се отнасят -към 
тези важна задача за шго 
мтишленото развитие на об 
щипата.

снамали 
инобни технологии и техни нарасне няколкократно.

На снимката: стадо в полите на Стара планина.ка. Снимка: Б. НиколовДалеч повече грижи ше 
за набавкасе положат и 

та на суровини, възпроиз Ст. Н,

СТРАНИЦА 7
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в КЛУПА ПА САМОДЕЙЦИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

СКУПЩИНАТА НА СОН ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ В 
БОСИЛЕГРАД Младежко кабареПРИЕТ ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 1980 ГОДИНА

Делегатите не Скупщината «а Обши 
некатд оамоупрммпмми общност за ос
новно образование м възпитание в Боои- 
дслрад, не проведеното и лтинадия петък 
заседание, покрай другото обсъдиха и 
приеха финансовия план за задоволяване 
потребите на тази общност през 1985 го
дина.

основно образование « вкиттание — 
32 881 000 динара.

От общо заплануваните сродегва 
60 240 000 динара ще бъдат изразходва
ни за редовна дейност на основното учи 
липи,- „Георги Димитров", от които 
51 350 000 динара за лични дохода;. Спо
ред плама, за учомнчоокия стандарт през 
1985 година 'ще бъдат изразходвани оно 
ло II 239 000 динара, а останалите щвбъ. 
дат изразходване за струга видове дейно 
сти и потреби ма основното образова
ние и мъзнтганае е Босилеград.

II тази година, накто и досега бе 
кометантпрано на заседанието, заплану
ваните сродства няма да бъдат достатъ- 
чии. Ощ0 повече, че личните доходи в 
основното образование и възпитание в 
Босилеград все още изостават зад тези 
в другите общини от Региона и републи
ката, а н училищата са недостатъчно об 
замелени е различни училищни помага-

туагьр, които чрез 
чии форми на работа и из 
яви ще дадат свой принос 
културният живот в гра
да да се обогати."

Инициат ива нещо на се 
мени в работата на Клуба 
е дадена от градската мла 
,т,еж, чии го членове са и 
най-активни в работата на 
Клуба, Основна идея на

разлиКлубът на самодейните 
при Центъра за култура в 
Димитропгад досега най- 
често сс изп10лзуваше за 
пронождане на диско вече 
ри и... почти за нищо поне 
че. От преди известно вре 
мс, в организация на Об
щинската конференция на 
Социалистическата мла

деж започнаха да се прове

Според приеГил финансов план, през 
идната година за задоволяваме потреби
те на СОИ за основно- образование 11 въз 
питамие -в Босилеград ще бъдат израз
ходвани 78 391 000 динара н в сравнение 
със същите през 1984 година (61 421 000 
динари) са повече за около 27 ца счз. 
Същите нд, бдат обезпечени: от облага
нията «а личните доходи на заетите в 
нестопанските организации — 10 625 000, 
от кадастралния доход на селскостопан
ските производители — 760 000 динара,

заная
тчии — 12 000 000 динара и допълнител
ни средства от Републиканската СОИ за

от облаганията на частните
ла.

М. Я.

ИЗ СОИ ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД

Кооперативните домове 

на културата
в служба

Част от програмата //а младежкото кабаре

• За реконструкция на кооперативни домове в общи
ната досега изразходвани 3,4 милиона динара • Има
йки предвид, че тези обекти предлагат широка въз
можност за развитие на културно-художествената са
модейност в селските среди, полагат се усилия да се 
обезпечат още 6,5 милиона динара — толкова са не
обходими за реконструкция на всички домове • За 
финансиране на библиотечното дело и културно-ху
дожествената самодейност през идната година 
бъдат изразходвани около 9 милиона динара.

Бранковци, Горна Любата 
и Горна Лиоина.

Трябва да се подчертае, 
че през тази година за ре 
конструкция на кооперати
вни домове са изразходва 
ни около 3,4 милиона ди
нара. В това начинание до 
изява дойде и местното 
самооблагане и изцяло е 
реконструирана и обзаве- 

об- дена залата в кооператив
ния дом в Долно Тлъми- 
но. Преди десетина дена 
бе открита и залата в ко
оперативния дом в

Лиоина (тези дни 1Це бъде 
•сложен и паркет), а в ход 
'е реконструкцията на ко
оперативния дом в Долна 
Любата.

Усилията, които за ре
конструкция на залите и 
домовете положиха и пола 
гаг Общинската и Репуб
ликанската СОИ за култу
ра са още по-значителни, 
ако се имат предвид, само 
две неща: първо, залите ве 
че, тъй да се каже, не са 
на всекиго и на никого 
(кооперативните домове в 
Брестница и Църнощица 
са пред рухване) и второ, 
те отново ще станат място 
за изява на културно-худо 
жествената самодейност — 
за афирмиране на автенти 
чните културни стойнос- 
и на българската народ
ност в общината. <

младежите и девойките е- 
помещението да се изпол
зува много по-рационално 
отколкото досега, само с 
диско-вечери. Според при 
етата концепция младите 
ентузиасги ще организи
рат кабаретни програми в 
Клуба всеки ден. когато 
в Центъра за култура ня 
ма други активности. Про 
грачите са съставени от 
музикални изпълнения, кра 
тки еДН°актовки и друти 
забавни номера. Първата 
изпълнена програма 
е Репризирана, а подготвят 
се и нови. Всъщност, наето 
янието на младежите, в 
Клубът на самодейците да 
бъде отворен постоянно, за 
да могат младите по вся
ко време през деня да до 
йдат в Клуба да слушат 
музика, правят определена 
договори, играят шахмат 
или някоя друта обществе 
на игра или пък да прав 
ят договори за нови прог 
Рами в своето младежко 
кабаре. Засега интересът 
младите на Димитровградча 
ни е огромен и затова пре 
дстояг литературни и му^- 
зимални 
разни области на искутст- 
вего и т.н.

ждат редица активности, 
които привлекоха внима
нието на младежта от Ди 
митровград. Тези активно
сти Се провеждат именно 
в Клуба на самодейците, 
така че той стана единст
вено място за забава и раз. 
влечение на младите в гра
да.

„Идеята Клубът да полу
чи нови форми в своята 
работа съществува вече 
отдавна, споделя с нас 
един от участниците в ка 
баретната програма. Дел- 
ча Гигов. И самото пред
назначение на юва поме
щение още при реконстру’ 
цняга бе: ю да стане мя
сто, където Ще се събират 
младежите и девойките — 
самодейците членове на 
Културно-художественото 
дружество и самодейния

Общинската самоуправи- 
телна общност за култу
ра в Босилеград през идна 
та година ще разполага с 
около девет милиона дина
ра. Тези средства ще се 
изразходват за финансира 
не на библиотечното де
ло, културно-художестве
ната самодейност, опазва
не и реставрация на исто 
рически паметници в 
щината и пр. 
но бе главното решение 

Скупщи 
тази СОИ, които 

на проведеното на 19 тлг., 
приемането

вече

Това имен

на делегатите на 
ната на Долна В. Б.

заседание, с 
на програма за работа оп 

развойните на- 
културната дей-

Ределиха 
соки на 
ност през идната годин_а.

Имайки предвид, че ко- 
перативните домове цреД- 
лагат широка възможност 

културно- 
самодей-

вечери, сказки от

за развитие на
художественат а
ност в селските среди*

вниманието е
И-майки всичко това 

предвид, личи че Клу^бът 
на самодейците най-после

в
центъра на 
как да се ускори реконст
рукцията и обзавеждането 
на залите в тези обекти. 
Всъщност касае се за кру 
оно мероприятие, за което 
са необходими значителни 
капиталовложения — около 

Очак

получава истинско 
жание. Още повече, 
се знае че освен киното, 
за младите хора в града 
няма нито място, пито дру
га форма за развлечение и 
забава. Все пак 
ко това трябва 
вим и пълната 
и разбирателство 
те в Центъра 
която 
имайки
бът се намира в 
па центъра.

съдър-
ако

6,5 милиона динара, 
ва се тези средства, отно
сно по-голям:а част от тях 
да обезпечи

СОИ за

към воич 
да доба- 
подкрепа 
на заети

Републикан-
култура.

лрогра-ската
Според приетата 
.ма от страна на делегати- 

Скушцината 
СОИ за култура в Босилег 

идната

за култура, 
оказват на млддите.нате на Библиотеката при основното училище „Георги Димитров” в Босиле

град е твърде посещаваното място. Библиотекарката Пенка Радованова с 
особено чувство на удоволствие посреща младите читатели 
на прочит.

предвид че Клу-година
необходирад, през 

тези сродства са 
ми за реконструкция на 
кооперативните домове

съставаим дава книги
в

А. Т.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕкомунист.^иясяуг— Щ0
Белград, 28 декември 1984Г

Т ворчесна подготовнан Дейно-политическо 
во на Съюза на комунистите върху ос- н1ИзадиГтгеаи°Хо№митГИнГ6рМадаН1ИН В °рга' С|КИТе и 1ЮКРайнинсните организации,

- яо^'ите на демократическия централи- спите. ^ № “ С юза На комуни- централ1И1сТ1иЧеоюа „овърхрвпубяиквнона"
зъ,\1 и в бъдеще ще бъде както и досега залог Трудностите и лоойп.р*™™ е „„ низация. Потребна й е единна .Революционна

а нашия успех и победа. То е основното ус- срещаме днес га позна™ ° °е акд|да’ авангард «ойто изразява цялостта на
ловие за по-нататъшно развитие на социали- значи и Стмздге на ад ОбачГ ^о««о?а И'НтереоиТе на Движението. и затова идейно- 
етическото самоупрагвително общество и за пплр/тгя,ня ,, ’ л, Че' П0Н кога п<отда1ичаокото и акционното направляваме'
укрепването на равноправието, б““о^ и ^.а ?рябва ««.емевно да бъде единно за целия
единството на народите и народностите в ТП,гп а, ти в СК по 1Ндас01И °™Р1И™ 8ъта>о- Съ«о3 .на комунистите. Както се борят за еД-
слания. Тоя"титеж^завет^ "ГГпГедБ^0 V социалистическа
десетия конгрес на СЮК, а в многобройни ва ми и по този начин внася объркване в работ- Хдачатя'п какт° е запи::ано 8 ша 
рианти повтарят в контекста на разискванията ничеоката класа. Такава атмосфера не рядко „свитт" решенията ^ста-
ниГна цГнГс^Ю“а °Т 13~Т° 3ас<ЗДа Ръа,ават 'изтъкнати .реоубликанско-локрайнин- до1бре щеИ3^зяват интересите н^ ^ботниче 

ие на ЦК на оЮД, до голя.ма степен ще ха- оки и съюзни партммаи функционери, със ово- оката шага ня ,Впичк.и и нжитг™
рактеризира партийната активност в пред- ите — както бе казано .на 15-то заседание на в републиките и пактайнинииГ Р А
конгресната подготовка и ще има решаващо ЦК на СЮК — „конюнктурни произнасяния”.
значение за обема и съдържанието на плат- Трябвало би в този контекст да си щрипом- В преикощресната подготовка, а специ- 
формата за Тринадесетия конгрес на СЮК. ним на Титовите и Кариеловите иредупрежде алн0 в еТаяа яа изготвяне на платформата, 

И днес, впрочем, се показа както и по ния. „Ако ние — комунистите”, цитатът е от трябва преди всичко да се изхожда ог ста- 
вре-мето на оосъждането на Насоките за най- Ре™ на Бдеард Кардел на заседанието на нсвището — а то бе подчертано на послеД-
важните задачи на Съюза на комунистите в Изпълнителното бюро към Председателството Н1И1№ чяг-тжм .ня 11К ня СЮК _ че да.

общесгвено-ико: «а ЦК на СЮК през 1970 година, „ако своите д^ите х^а активнос^а н\ ко~™хе 
номическиге и политически отношения в на- отношения с ръководните тела в собствената Нствежо мерят според действителното им по 
вечерието на Деветия конгрес или за платфор ни организация бъдам (разяснявали чрез явни ЛИтичеоко и обществено ангажиране според 
.мата за изготвяне решенията и становищата полемики, тогава ще се дезинтегрира нашето Ре3уштаТИте ,на хеХните акци,ц а не' според 
на Десетия конгрес на СЮК, че работцичес- Революционно движение.". хубавите думи и добре съставените деклара-
ката класа и трудещите се търсят от Съюза в предконгресната подготовка също така Ц(И,И _ те ДеЛ,0. Тъкмо в тази акция,
на комунистите, преди всичко от ръководег- трябва да ои опомним, без разлика коласо а предконгресната подготовка И писането на 
вото му, ясии и единни отговори на открити пЪти повтаряме това становище, че ц»лата ис- платформата са удобен момент за това, — 
те и сложни въпроси за по-нататъшното раз- тория на нашата революция говори за това, който значи по-гол ям а ефикасност, отгово- 
витие на нашето самоуправително социалис- че Съюзът на югославските комунисти само дисциплина и организираност — да се
тическо общество. Следователно, в лредкон така и тогава е постигнал резултати е прогре ИЗОс.грят идейните мерила и ясно утвърдят
гребната подготовка, която фрмално започна смените крачки на своята акция, когато тази разграничаващите черти от онези схващания
с 15-то заседание на ЦК на СЮК, а действи- акция срещаше единната подкрепа 'на ком^- и ОИЛ(111 |К01ито с3 чужди на класовата съ'Щ-
телно с общопартийната дебата върху Про- нистите въз всички наши репуолики и авто- ност и политиката на СЮК.
ектозакпюченията, се търси Съюзът на кому- номни поасрайниши. По-точно, опитът убеди- 
нистите като идеен и политически първоборец 1,01/1140 Доказва» не към основните принципи на Проектозаклюпенията от 13-то заседание на
да надделее моменталното състояние на не- по/,|ИГГ'иката На Съ^оза «а «ом у шистите трябва ак 1На СЮК, платформата -

идейната конфу- единно Аа се отнасяме, а,Х??а 1Не е само касае за критиката на днешната предупреждение с дата на 1уо4 година 
инак ще се превърнем в уния на републи
кански и пакрайвинскл! съюзи на комунистите.

нито
орга-

съдл-

развитието на системата на

Косато бъДе резюмирано обсъжданеюпо

поне котато се 
система —

— ще бъде почти написана. И това е положите 
леи факт, тъй като тя Ще бъде резултат на

единство по някои въпроси и
собствените Редове, относно платформа 
13-ия контгрес на СЮК Да не бъде Ре- 

тенденциите към федерализаци я
зия в 
та за отчеровените политически разисквания на ко- 

И трябва откровено, в стила на велм1кач1И- Му|Н,Истиге във фабричните зали, местните оо 
те на нашата Революция 1'И.то, КаРДел, ьака- щНосли.и подобно. А ц самият факт, че 13-

зултат на
в СЮК, но към демократически централизъм.
И това според Титовото разбиране на този 
принцип. Това значи, че трябва решително да Рич, Влахоазим да поставим върроса: дали На ияг конгрес Ще се преведе по времето на 
се противопоставим сре^Щ тенденциите демо- нас,, на югославоките комуниоти, относно на 10-годишнината на Закона за сдружения тРУД. 
кратиз.мът в Съюза на комунисти ге да се °ве- роволюциониите сили в социалистическата и 
де на разисквания без заключения, на гкрако самоушравителнагга общност ща народите м на- 
без отговорност и на формално демократична р0)д(НОСТИтс Б Югославия, е потребен единен 
процедура. 3 еднаква степен трябва да сс 
противопоставим срещу всеки опит, ч<- демо-

както своевреме-

я:оно иалага дълга пред най-виеше то събра
ние на югославските комунисти, че с нов 
полет — идеен и акционен — да прокарват 
т/ги|щата на по-нататъпшня пробив на сдру
жения тРШ в господството над сбожествено
то възпроизводство и с приемането на круп
ни и политически и икономически решения.

Съюза на югославските комунисти или нс? 
От|-аворът ог общоатртиината деба'га — тойкритическият централизъм 

нно това бе предупреждавано в Писмото на прябва да бъще и пръбтакът на бъдещата 
поеюсеаателя Тито и нз Изпълнителното бюро Ш1атформ» — е познат: на работническата нла
_ с_ превърне в бюрократически панира- са «е е потребен «аиатгаШП , които би прсц-
лизъле в 'Наяагаве на становища без предна- ставявал федерална коалиция на р©нушикан- Виктор Щъркап УУ.

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЮК В ЮНА ЗА РАЗИСКВАНИЯТА ВЪРХУ НРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИиТАКОМИТЕТЪТ НА

ИНТЕРЕСЪТ НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА Е ЕДИНСТВЕН
тревпЖАТ ТОЛКОВА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ Трудно е, почти невъзможно. Да 

ИПРЙНИТР И ПОЛИТИЧЕСКИ КОЛЕБАНИЯ И IIЕДОСТА се направи синтез, ледТго спаднато 
ОРГАНИЗИРАНОСТ НА НАШАТА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕ на едно място би иараоил същност-

ОЖИВЯВАНЕТО НА СТОПАНСКИТЕ И ДРУГИ ПОЛОЖИТЕ ™ "на

най-често е споменавано в общопа 
отп1111ната дебата, критикувано, ка
кво комунистите в Организацията 
на СЮК е ЮТТА, .най-вече затри 
жава. Пад предатостшшата, че вие 
чатлониего не лъже, изглежда че 
номунистите и целият а)хмейомг съ 
стаю в общаиарнийното обсъждане 
нап-чесвч) са посочвали на потреба 
та от по-бърво осъществяване на 

(На 2 ца стр.)

КОЛКОТО
ТЬЧНАТА
МА В
ЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЦЕСИ — БЕ ИЗТЪКНАТО ПРИ ДАВАНЕ Лроонтоза>1<люпенията от 13-то за- 

РЕЗУЛГАТИТЕ ОТ ОБСЪЖДАНЕТО «А ПРОЕК седание на ЦК на С10К в Органи
запимта на ОТОК ,в ГОНА. Но, кои-НА ОЦЕНКАТА ЗА 

ТОЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ 13-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК_НА 14-ТО 
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА НА

то се опита да направи това «де му
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЮК В изглежда логично, първо \да погьр- 

/я си отговор .па въпроса — каквоЮНА



2 Комунист

НК1ЕРЕШ НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА Е ЕДИНСТВЕН
(От Е с-гр.)

Дьдгосрочдага програма за иконо 
мичеока стабилизация, създаване 
на здраво идейно и акционно един 
сто а СКЖ.

Армейския състав нв трево
жат толкова икономическите зшгру 
днения, колкото идейните и поли
тически колебания и недоетотъчна- 
та организираност на субектите в 
нашата обществена система и дей 
слепването им в оживотворяване 
то иа стонансните и другите поло
жи гея ни обществени процеси. То 
лкова повече, че концепцията по 
всенародна отбрана и обществе-

тосрочшта програма за икономи- в 
ческо стабилизация да О-вде осно
вата за необходимата дифоренцп 
шия в Съюза на 'комунистите и об 
‘Десрвото като цялост. Подложело « 
е на остра критика. че навреме не 
са утвърдени пелите на съвместно 
то материално и обществено роз 
питие, мри съгласуване на стратеги
ята на икономтгчеокото, научното 
н техническо-технологическото и>а 
зиитнс на Обществото. Необходм-1 иредентизма. Нис трябва еднакво решително да се борим против вси- 
мо е тона да се неправи час ио-оно I чии облици но национализма, без разлика на това дали той се облича 
ро. Тъй като въпросът аа настаня в сспоратистичесио, 
нането на работа е очебиечцо ак
туален, трябиа да се преддриоме

Унитарнзъга”
Искането да се укрепва единството на Югославия върху основ

ите на самоуправлението и равноправието няма нищо общо с уиитари- 
зма. 11ремо е вочс веднаж да се каже, че ония, които се противопо
ставят иа това искане са всъщност заговорници на сепаратизма или

ирвдентистичесио или уиитаристическо рухо.
Милан Далевич

/а отговорност. Много забележкиПО-ВИСОКА СТЕПЕН ИА ОТ
ГОВОРНОСТ са отправени и към сегашния па 

чип на механично избиране на рр- 
Ма всички тези и други нега- гами па СЮК, кадровата гюлитика 

тивни явления и слабости на кому- и СЮК, върху схващането и прм- 
ннегпте в Армията посочила един дожението на колективната работа 
епвелго с желанието в нашето об- и отговорността; често не са пре- 
шесгво по-бързо да се преодолява цитирани конкретни задължения, 

което отслабва стабилно па поради това няма ни отговор-псичко,
спа ,и ефикаоностга на политичес- ност.

На Четиринадесетото заседаката система на социалистическото 
самоуправление. Защото, Армията ние на Комитета иа Организацията 
като част от въоръжения народ, сво на СЮК в ЮНА в дискусията взе 
ята задача по отбраната на незави- участие и председателят на Пред- 
си.чосста, суверенитета, геритори- седагелството на ЦК на СЮК Али 
алната цялост и конституционния Шукрия. Между другото той иа- 
порядък на СФРЮ, може успешно за, че съществува опортюнизъм, 
да изпълнява само ако политическа който с гграво е критикуван и в 
та система, чиято част е тя — е .материалите за 13-то заседание на 
стабилна и ефикасна. Затова кому ЦК на СЮК, и не само в този до- 
ниегите в Армшятт се застъпват за нумент. От друга страна, се изпъ

на
федерацията шти републиките и по 
крайнините и да се намерят сРОД 
ства за по-бързото му решаваме. 
Също така най-Решително трябва 
да се осуетява обогатяването без 
труд и с това да се пре-махнат при 
чините за възможните социални 
последици.

литичеоки и икономически устой
чиво общество. по-нататъшно развитие на политиче кват и определени радикалисоичес 

оката система на социалистическо- ки искове, радикатистически в смиГЪРСИ СЕ ПО-ЕФИКАСНА ПОЛИ 
ТИЧЕСКА СИСТЕМА то самоуправление,. която ще доп- съп че в промените да се види из- 

ринася за по-голя.мата ефикасност ход. но че не е ясно в кой пог
на социалистическото общество, лед и кога този раднкализъм тряб 
укрепване ролята на работничес- ва да дойде до изява. Нашето об- 
ката класа и за по-добро стоианпс щество трябва да се покаже като

способно да преодолява трудности 
В публичното разискване е те именно с ефикасността на систе 

посочено върху тенденцията за мата. Ако това не би било би се 
създаване от Съюза на комунисти явило недоверие и съмнение — че 
те на републините и покрайнините самоуправителната система 
— „суверени” национални партии, 
което пряко

В този смисъл и Ге°ргие йо- 
вичич, председател на Комитета, в
уводното си изложение подчерта, 
че армейците искат единство на 
СК и на ръководството му, пълна 
афирмация на Югославия като мощ 
на равноправна социалистическа об 
щност на всички паши народи и 
народности, защото твърде добре 
схващат, че това са предпоставки 
те на нашето социалистическо са
моуправление, на международната 
позиция и престижа й и сьщесгве 
но условие за отбраната и защитата 
на нашата свобода и независимост. 
Затова в публичното обсъждане 
бе подчертано, че в сегашната об 
становка осъществяването на Дъл 
гоорочната програма за икономи
ческа стабилизация е най-важна 

общество.

кане.Посочвайки на становищата 
изнесени в публичното обсъжда
не по актуалните въпроси и ирдб 
леми на нашата политическа сис
тема, Йовичич подчерта, че кому
нистите в Армията са изтъкнали, 
че нашето общество, благодарение 
на социалистическия самоуправите 
лен характер на обществено-ико 
номическата система е постигнало 
висока степен на развитие и е 
спечелило международен автори
тет. В нея нашите трудещи се и 
граждани, народите и народностите 
пост «снаха най-високи досези в 
историята на съществуванието си 
както в материалната така и в 
духовната и политичеоката сфера. 
В него също така се внедри ус
пешно издигнатата нонцепция по 
всенародната отбрана и общест 
вената самозащита, разливаше Се 
ЮНА като съвременна въоръжена 
сила на нашето общество и въоРъ 
жените сили на СФРЮ цялостно. 
Оттам и искането политическата 
система да бъде ло-ефикасна, по- 
малко заплетена, а за да се -пости 
гне това трябва постоянно да се 
усъвършенствува. Безделието, без
отговорността, явашът, беззаконие
то и своеволието, а често и безси 
лието се довеждат във връзка със 
слабостите във функционирането 
на политичеоката система. Трябва 
да се знае, че носителите на таки
ва и подобни негативни явления 
са най-големият враг на социално 
тическага самоуправителна оисте 
ма, защото искат да я представят 
.като система в която, е възможно 
и позволено всичко, което е в ин
терес на отделни хора или на опре 
делени групи, на които е по-бли
зък личният интерес от общест 
вения. Самоуправлението е такива 
обстоятелства служи само за скри
ване на собствените интереои.

е вино
вна за онова което се случва. Това 

води към разгромява не са становища на Съюза на кому 
не на единството, преди всичко на нистите, нито становища на ра- 
работническата класа на Югосла- богннческата класа, 
вия и нейната дълго изграждана и Работническата класа никога 
потвърдена работническо-класова няма да се примири с това някой 
солидарност, но и към нарушаване 
на единството на Югославия като

си системата на самоуправление 
го да слага върху обвинителната 

цяло. Оттук е и опасението, че роля пейка, което нашите противници 
та на ЦК та СЮК в обезпечаване биха желали. Те са за многопарти 
то на единство няма да бъде осъ- йна система, или пък за завръща- 
ществена, с оглед иа това. че Феде не на някой догматичен държавен 
рализацията на СЮК има вече дъл социализъм, който, уж може да 
баки корени р че предписанията спаси Югославия- Нито 
от Статута на СЮК за демократи- то другото не е възприе-мливо. С 
ческия централизъм главно не се борбата срещу конформизма тряб- 
провеждат. В полза иа такива твър ва да се постигне по-ефикаоно де 
дения говорят и някои най-нови изи йствуване 
еквашя на отделни ръноводители 
в СК, които смущават хората 
още повече задълбочават нееиин-

та задача в нашето 
Комунистите и всички армейци я 
приемат като програма на дълбоки 
обществени промени и като иск на 
Решително скъсване със слабости- 

надостатьците в развойната 
стопанисването. Изхож 

дайки от най-широките обществе
ни интереси, специално от интере
сите на всенародната 
армейците . са чужди проявените 
тенденции на затваряне в собстве
ни граници, разбиване на югослав
ската стопанска система, 
ване на законите, договорите и опо

едното, ни

във всяка среда, от пър 
вичната организация до федвраци- 

4_ ята. Вова е в края на 
оценката и

те и 
политика и

краищата
иска на комунистите. 

На заседанието на Комитета бе които участвуваха в диокусията, но 
казано, че във всяка организация не само техна, но и на останалите 
на СК в Армията е разисквано за 
безотговорността в СЮК и в об
ществото като цяло. При това етай- 
чеСто е посочвано на безотговор- черта председателят на ТХредседа- 
ността в осъществяването на Дъд телегвото на ЦК на СЮК. 
гоорочната програма за икономиче 
ска стабилизация, за крупната'нес 
получивост в. инвестиционната по- ПРОБЛЕМИТЕ 
литика, разбиването на единния

СТ1ВОТО.отбрана, на

прогресивни сили, на най-голяма-
неспаз- та част на трудовите хора ----под

разум енията.
Във връзка е това комунисти

те в Армията дават подкрепа на 
исканията в ГЕроектозаключенията 
— да Се спре с колебанията, непо 
слеяовагелностите и отпорите в 
провеждането на Дългосрочната 
програма за икономическа стаби
лизация, срешУ онези които в осъ 
ществяването на 
явяват безотговорност или отново 
започват разисквания по вече взе 

от тази програма, 
мер- 

СЮК.

БЕЗ МИНИМИЗИРАНЕ НА

Участвувайки в дискусията съ_югославски пазар и затварянето в
собствени атари, за получаването юзният секретар по народна 
на различни обществени лривиле- брана, адмирал на военно-морския 
гии въз основа функциите и т.н., флот Бранко Мамула между дру- 
а че за всичко това Рядко се е по-

от-

тези задачи про
сото каза, „че нашите хора повече 

Не са довод- загрижава начинът по който се Ре 
ни и от решението, че поради кру шават актуалните проблеми
ечала отговорност.

отколтито становища 
да се предприемат енергични 
ки, все до изключване от
Те търсят осъществяването на Дъл-

пни грешки и неудачиости просто кого самият факт, че те нато та- 
се ттодалзат останки, па единствено кша д действителността съществу

(На 3 стр.)върху тава се свежда политическа



Комунист 3ИНТЕРЕСЪТ НА РАБОТНИЧЕСКАТА
„„ . . 2;Ра сТр.)
™ъриеР^Сствотел1нГи^СТВвНОСТ е
К Ъ,М [
блокира 
та 'И

КЛАСА Е ЕДИНСТВЕН
ват мрътео олово иа хартия. Хора- 

митиши» та виждат' че се потиска работни- 
наогояванията да се и звГ°^°ВИЯТ ИНТ0рес' че *юче

ВСЛка ШРомяиа а стопанска пингг уВствот° за Революционен 
политическата система ® На клаоо®°то и национално

омаловажат усилията и нару^ ® Се заоигават дезинтепрацион- 
ад нството в провежданетоР на поткг>ПР°ЧеОИ И че постепонно 
Дългосрочната програма Гт!! подкопава платеното с ,Кр№ ед,ин_ 
•мическа стабилизация и иа № мм № ° На Югославил- те виждат. че 
нимиздрат сегашните слож™ ™ въпроои неефикасно се ре-
блеми в стопанския, полита^ЦГ «ГиТ'кЧе Ракообразните етатиз- 

идейния живот Поир-чч,,, и оюрократично—техническите
иипергентните ев °“ се засилват « взимат замах
- къд, някои “ В наКТ° и Че се СтИга 'ДО блоасвдасъществени функционирайето

на твърде влия- 
и на целн по

па всички облици на непосредст
веното решаване на трудовите 
Ра и гражданите, на работничес
ките съвети и съветите на сдруже 
Н|И'Я труд, силата и влиянието
управиите и 1иапъл1нителм1гге 
ни да се сведе е границите.
Делени с Конституцията

ирмация не салю по отношение 
на Революционните цели, но 

осооено и по отношение на средст 
вата, методите и последователност

та та на осъществяването му".
Подчертавайки че комунистите 

са пооочил.и на факта, че рол-ята на 
,, и закона публичната дума ускорително па
и стопанството да се освободи от сте във функция !На идейното и ак 
воимни излишни облагания и така ц,йонното единство на СЮК и об- 
Реабилитира материалната основа шесгабто цялостно, особено чрез 
на социалистическото самоуправле средствата за масова информация 
»ие, без моето то е празна декла- Светозар Оро .изтъкна, 
рация . отношение най-вече опасности ид

ват от „затварянето на публичната

хо-

орга-
опре-се

па и в 
то на

че в товаподхода 
въпроси от страна 
телци

във
иа отделни час

ти на системата, от най-високите 
до най-висшите равнища. Последи
ците на такива явления и тенден
ции са многобройни и ако 

ггредиз- нат съответните

ПО ТИТОВИЯ път
Комунистите в Армията, 

ред думите на Милан Далевич, на- информация се формира регионал 
блягат върху задачата да се затво но обществено мнение. Читателят 
Р:м пътят на явленията и тендеици- на който и да е верпниж има пряка 

вътрешната потреба да живее с проблемите не 
кохезия крешсосгга, и единството само на своя регион, но и на цяло

то югославско общество. На този 
план „Комунист" нато единоцв&н ор 
ган на СЮК, а не разделен на 9 из
дания, би трябвало да изиграе клю

личности, па дума в местни граници, така че око 
спо Ло определени средства за масовалитически 

но Действува
институции, отрицател-

Пячппппч върху политическото 
разположение в Арлгията, 
в и кв а н едо вол ство, 
ширяването на

изоста 
мерки, ,те може 

наши
те Революционни придобивки".

подтиква раз- по-сериозно 
недоверие, з^гъгля 

перспективите, отслабва 
вировката и довежда до 
други отрицателни

Да обезценят ите, които отслабватва моти 
реду^ца 

последствия.
.

Комунистите в АрмиятаТези и подобни 
сят голяма вреда на 
нашата страна в света, забавят изатруднящат

явления нана- 
авторитета на чова роля, не само по отношение 

премахването на местническите из
Усилията на трудови Ролята на организацията на СЮК на ЮНА никога не е била нлючителносги, но и в изграждането

те хора в борбата за стабилизация споРна> пък и в настоящия момент. Нашата Армия е създадена от ЮКП 
и идгат отрицателни политически по Б Революцията й определи нейният общоюгославсни 
следствия, '

на единни идейни възгледи и акции 
на югославските комунисти".революционен и

този народен характер. В следвоенния период СЮК непрекъснато бди над 
път е трудно докрай да се забел- всички нейни стойности и енергично се противопоставя 
лзват . негагивни тенденции. Преценката на комунистите говори,

Членът на ЦК на СЮК Бран- тоЯщпя момент Организацията На СЮК в ЮНА успешно 
но Мамула в продължени^ на дис- своята роля и така допринася нъм постоянното 
кусията изтъкна, че „единството на на Армията.
Югославия и нейната вътрешна ко 
хезионна сила могат да заякват и 
по-нататък да се развиват само с 
интеграцията на труда и средства
та върху цялото югославско прос 
транство, върху основите на господ промените,
ствуването на сдружения труд. Са доведе критическият анализ, върху 
мо така единственият интеРес 
работническата
стъпи на обществената сцена и да политическата система, други го

ворят само за необходимостта от 
така наречени нозметически поп
равки, донато трети се противят на 
как вито и да е промени. Хакмва 
разисквания, без никакво съмнение, 
особено когато ги подтикват хора 

власт, ограниче на изтъкнати
ции, предизвикват обръкване в об
ществеността и твърде дестимула- 
тивно действуват на онези научни 
и други работници, които биха мог

чиито димензии Във връзка с това,
число от участниците в разисквани
ята подчертаха .че в публичното об 
съждане е проявено искането за ук 
рерване на идейното и акционното 

укрепване и развитие единство в СЮК и обществото

по-голямо
срещу всички 

че и в нас- 
осъществява

в
класовата борба за революционни 
те цели. За да се постигне това, не
обходимо е по-бързо преодолява

на Югославия. Той заяви, че „тряб не на слабостите в СъЮза на кому 
ва да изнамериим още по-ефикасни нисттие. Във връзка с това Тихо- 
механиздш за осуетяване на воич мир Вилович припомни на Титовото 
ки облици иа регионалното затвар Писмо от 1970 година, с желание то 
яне и даване предимство на часггич мунистите да се върнат на неговите 
ните за ометка на общите интере поръки, които и днес са актуални. 
си". Решително е искането на ко Илия Радакович подкрепи това пре 
мунистите да не се потиоква с дложение като добави, че Дългосро 
Консттуцията дефинираната роля чната програма за икономическа 
на федерацията и нейните ррга- стабилизация няма алтернативи и 
ни, да се проведе в дело заветът това трябва да бъде най-важната за 
на другаря Тито, че границите ме- дача на комунистите в предсгоя- 
жду нашите репу бланки и автоно щия период. Изхождайки от искане 
липи покрайнини да не бъдат гра- то на ЦК «а СЮК в разискванията, 
ници на разделение, но граници на преди всичко, да се прецени и въз 
свързване, относно да бъдат—канто основа на това да се вършат проме 
говореше той „като ония бели чер- ни на състоянието в собствената 
ти на мраморен стълб". среда, Методие Стефановоки каза,

Трябва ло-бързо да се освобо че е ясно дето комунистите в Ар- 
по- лшята най-вече внимание са посве-

Георгие Йовичич

По-нататък Милан Далевич ка
за, че в последно време „се чуват 
различни мнения за характера 

до които трябва
на
да

на който се работи. Някои говорят за 
класа може да потребата от по-крупни промени в

стане сила, която заздравява кохе 
зията на Югослвия, без админист 
р а тивн о- бюрократи ческа 
лизация. Единството, което сега ус 
тоява върху отношенията по много 
неща противопоставени структури 
на политическата 
но е и обременено с редица сла-

центра-

обществени фуик-

бости, а на ловръхностга изпъква 
като лошо функциониране на ор
ганите на федерацията или като 
обръкване във функционирането на ли да дават значителен конструкти 

политичес- «ен принос на работата и тази об
ласт”.

ждаяза простор за значително 
бърза интеграция иа труда и сРеД- тили на съгледаването на състояние 
ствата на пелия единен югославски то, проблемите и задачите в ЮНА и 
простор, подчерта Далевич. за зна- СК в нея, с тажище върху боева- 
чштелию по-бързо циркул-тране на 
идеи, опит, културни и други Стойно то единставо. Той подчерта, че и в 
сти, на нашите народи -и народно-

редица институции на 
ката система*”

Комунистите в Армията — под 
черта Далевич — не са за цромя- та готов>нос,т и люрално-политичеокоОбосновавайки, че национализ- 

ЮНА няма широки размери 
и не е продукт на вътрешнопартий
ГскТ^”аЯтрХ за ^^Х2Г«ейви еп«мен-
Раме по-еФикасни мерки този прор крйто, оа сс лотв-крди.ли а ира- 
лелт да се изкорени, .йщсгго, ка- нгш<г0-&< «.оито не издържаха оаш- 
нто изтъкна^ съюзният Сек*кя^^®, та т '.'йо-гвота, Комун^стте,
народна оторана, „нашега кр^й остана^гото, са комушепи и Единството на Югославия, за което се залага арменският съС-
национална общност е твърде.. • 0 това, че ме се отнасят допмаги- ,.аи „ в уни<ари«*тческо, както понякога искат да го представят но
ствителна на « среда ло ' ^ески кнм собстненото ои дело, (|(( работннческо-класово и самоуправително. Борбата за това основно

армейска 1а среда Че Гп,детето С'ь,[,ледаьат в контек-
вътрешното си те сга на постоянно преизпитнане на 

Н3 Ст то така осчс «'издаденото, че имат усет за 
кле исканията на времето и еиособяюст 

да вървят
В си ч,ко това ти задължава на с'Ь|0т нейни измерения._________________
ветно закр-м-д.яване изграждането
па нашата политическа система, сти. Защоно без единството на Юго 

зашото се касае, епашия, без братството и единство
то иа нашите народи и народности 
— няма перспектива мито за един

мът е иа на ноято и да е основна черта 
на нашата система. Обаче, те са 

доизгражда-
Условията на влошена икономичес

Единството110-

низма, а 
състава си и

най-чувствителна ■ 
вражеско действуване. 
с силно и 
ри калн ите

верски обичаи да проникнат и 
войската. Това ние ие смеем 

да доггуснем.”

единство и за равноправието на нашите народи и народности извира, по-
нрай другото, п от познанието, че само върху тези основи може да ук
репва отбранителната способност на страната, да се обобществяват от
бранителните работи и издига отбранителната мощ на ОЙРЮ във всички

Бранко Мамула
настояването «а

рили със своите си идеи
към т ези изисквания.

и с 
във ка обстановка в много области на 

армейското изграждане е постигнат 
значи телен и 1 айрейън.

На края на еднодневната работа 
Комитетът прие програма за акти
вностите на Организацията на СЮК 
в ЮНА, с особено ударение на то
ва организации те и органите иа СК 
.непрекъснато да се занимават с 
вопчнт въпроси, при ангажирането 
на всички субонти, с пел да се обез 
иемава такава организация «а Ра
ботата, е която ше се постигат опне 
по-добри резултати на всички «опе
ло иа дейността. Б. Вучстич

толкова повече
както говореше другарят Тито, за 
оистема в развитие. Комунистите в 
Армията преди воичко се залагат 

разискошнията за онези промени, нои-го ще водят 
върху фуннциониттането на полита- към още по-голяма афшрмащия на 
чесиатя система Милан Далевич ролята на йДРУЖения труд и рабо- 
йзтшна че „комунистите виждат тническата класа в по-натагушлю- 

отделни области се изкривя- то развитие на социалистичевкиге 
вя нейният самоулравитвлон оми- самотправителни отношения. Ис- 
,1-1 што И че «якои опроделс- капото да се подкастря* прилеп: 
ни»’ от Конституцията и Заноиа ,на федералния раиубликанско-по 
... ( -[пужения труд — например, За крайнинекия м другите етатизми, 
единния югославски пазар — оста напълно да со реофирмира ролята

РАЗЛИЧНИ МНЕНИЯ ЗА ПРОМЕ 
НИТЕ от т«х.

Светозар Оро смята, че за на
шата бъдеща акция 'изключително 
значение, има фактът, чр във воич ни 
орган,нзаощи па СК е проивоно В1Исо 
ко и;цейно еДмнство по отношение

Спирайки се в

па революционните пели, към ко
ито се спремим, тшрчооката нритп 
чпшет към ненчно онова, което пре 
чи на осъществяването им. 'Гип ви
ят Курс II ТОЗИ 1 Т||,Т пак доживя цф.



41 Комунист
въпрос на съществувание «а соци&м 
егвичеокия самоупровигелен харак
тер на тази общност. Мотат, естес
твено, и рестрикдии да доведат По 
навестен път, но съвсем е ианес- 
•пно, че той не може № бще ни 
социалистичеокл. ни самоуправите 
лен. Самоуправлението ще се изд- 
ви като модерно обществено дви
жение, или «де живурка като про- 

осъдев на изо-

колното ои июнаме. 
сънюствуват двеПОИЛИ МИРНЧ изитраваме 

Зи топа нещо 
причини, по мое стри допие, същес- 
■ТШ/1В01 мата свръхчувствителност да 
не се засегне в системата: ирсти 
тувлнзацггл, политизация ва отделни 
ннтероои и боязън от промени, за 
които тук нешо каза колегата 
тович. V нас почти всеки отделен

Нямаме право да мълчим
)МраКнигите са като кадрите. Съд- другояче може да се мисли, ако 

бнте им често зависят от тях са- не се питаме, ако ме довеждаме 
мито, общественият контекст е по- под въпрос предмет ма мисдене- 
сьдбогвен от самия тенег. От тази то, но и мисленето ма предмета, 
участ ме можа да се спаси « кмн- без оглед на това за чие мнение 
гата „Система и криза". Тя от сд се касае. Тук вече е посочело, чс 
на страна само тестира нашето по- през изтеклите четиридесет годи- 
ложемис. Нямаше, естествено, оре тш Нова Югославия промени четири 
тенции всеобхватно да го дефими- конституции, н във всяка се зак- 
ра, а още повече да го промени. ловахме, че о светиня над светини 
■чз не съм някакъв специалист за те, най-сетне, с померен намъкът 
конструкция, н!П'о пък за деодрук- на мъдреца. Защо Конституцията, 
ши на системата, аз само се гти- пък и нейната Конституция, ме 6)1 
там, от нашата криза, питам де, могла да станс предмет па теорсти 
значи критически, 
като политиколог как е възможна лнз. Още повече, защото тъкмо от 
югославска социалистическа общ- ..владичеството1 на новата Консш- 
ност, общмост на югославски наро тунид западнахме, осмелявам се 
ДИ и народности, общност па югос Да кажа, в май-гол яма и май^всеоб 
лавски работници и общност на хваша обществена криза. Комети 
югославсяш граждани. Питам се, туцидта «е е никаква ценност но 
при това, колко новата Констпту- само себе си, тя е само инстру- 
ция на системата е принагодена мент за осъществяване на опреде- 
към тази общност, а до каква сте леки стойности и цели. В т°ва ин- 
пен й пречи. Следейки досегашни- стру.ментално значение. КонститУШ* 
те публични разисквания, ако то ята н не смее да бъде .изложена 
ва не е много хубава ду.ма, за оно на дестрекция, незачитане и нару- 
ва, което ставаше, моите критици шаване, но постоянно трябва де бъ 
единствено имаха право, 
твъРДеха, че .довеждам" под въп си. У нас на дело като доминантен 
рос системата. Аз питам как е въ тип на поведение именно 
зможио кр1ггическо разискване, логика. Конституцията и 
ако не се доведе под въпрос пре- не смеем да довеждаме под 
дметът на собствения анализ. Как сос, но можем да ги нарушаваме и

интерес св превърнат в институция. 
Аз говорих в книгата за обремонс 
костта па системата от норми, су
бекти, институции. Най-напред та
зи политизация, .ииституционализа- 

интереоите «а различните

винциалс-н проект, 
лирамост и отмиране- А самоуправ 
ленив, без господанствушвша обшс 

позиция, модерна работниствона
чоска класа, няма и не може да 
бъде. Но V нас работническата кла 
го отчасти с политическата систе
ма, икономическите инструменти и 
бюрократического своеволие и узур 
пиране е разбита па различни соци 
ални и национални 
реци. и ме може успешно да води 

на обществения пара-

ция на
републики и покрайнини, а с*тпс 

моички други равнища. Пора-п на
ди тона всяко засягане на инсти
туциите и системата са посреща та 
ка жестоко като че лм са уррозе■ 

интереси, групови иитени собствени позиции, 
мощ и т.н. От друга страна, 
смеем да забраним, че с изчезва- 

велпкнге личност на иа-

преди всичко чен. политически, критически ана не
кормилото 
ход. Никога не смс били в такава 

международния канего на
шата революция и ирсаторите на 
системата — се създаде постоянно 
равновесие на безсилие, но и боя
зън, същата при евентуални 
похвати би могло да сс наруши. Ав

зависимост от 
мигал аз бих казал и от Изтока и от 
Запада, а на високи копия изтъква 

самостоятелността,ме знамето на 
са.моулравнтелността на Републики 
те и покрайнините, като последна ду 

социализма. Пое

нови

мъд-•горигегьт и политическата 
рост на отделни хора може днес ;га 
компенсира само стимулирането и 

демократическото

ма на прогреса и 
тавям въпрос, кой тогава, 

кива условия, следователно, само
стоятелен и независим — нима хър 
ватскияг работник спрямо словен
ския, босненския спрямо черногор
ския, босненския спрямо черногор
ския? Когато писах настоящата кни 
та, пък и сега мисля- че нашата по 
литическа мисъл няма право да 
мълчи по този въпрос. С. К.

при та
развитието на

самоуправителната посъзнание на 
литическа култура, в която всеки 
ше може да се изяви във всеобщо 
то богатство на своите човешки ав

Това

когато де изложена на изкушения ал въттро

е друга 
Законът тенгичноеги И ВъЗМОЖЯ гости, 

с единственият ггьт за преодолява
не на кризата- което вече не е ре
торичен и семантичен въпрос.

въп-
но

или не искат да чуят, те са .инжекция" на 
политическата акция за по-натагьшно разви
тие тъкмо на основните поставки на система-

ГЛЕДИЩА

та.
Но, случи се че точно във връзка с то

ва трябва най-много да се разисква. На то
ва особено повлияха някои реагиралия на 
тези становища, с натрапваме на тезиса, че 
с откриването на разговора за политическата 
система под въпрос ше се доведе и цялата 
система. Всред такива реагирания е и оцен
ката на Стане, Доланц в Сечан във Войводи- 
на, който разискванията за политическата си
стема в настоящия момент оцени поли
тически вредни. Затова се повдигат два въп
роса: дали след единодушното приемане на 
тези становища на Централния комитет на 
Съюза на комунистите в Сърбия, чиито чле
нове са и комунисти "е Сечан, тази оценка 
трябваше да представлява подкрепа в осъще
ствяването на тези становища или не — за 
това «яма дилема. И второ другарят Стане 
Доланц, или който и да е друг наш съюзен 
функционер, не -може да води полемика със 
становища на един централен комитет, а че 
с тях може да води полемика и да ги слага 
под въпрос само Централният комитет на 
Съюза на югославските комунисти. Политаше 
ските ..екокуроим", като тази в Сечан, напо
мнят на щркои времена и поведения, коиго 
Съюзът на югославските комунисти яоно по- 
литашески оцени и вероятно остави зад себе 
ои. Интересна е да се каже и това, 
мунистите в Сечан не реагират ореацу оцен
ките на Доланц, макар че на това ги задъл
жава демократическият 
все още е в сила, па и в Съюза на комуни
стите в Сърбия.

Но, този добър и исторически потвърден 
обичай на комунициране на Партията с об
ществеността и членовете, през последно вре 

забравен и Централният ко-

Предрар Витае, редактор на телевизия Белград
Двудневният ноемврийски 

Централния комитет на Съюза на комунисти
те в Сърбия за политическата система има
ше двойно значение. Първо, защото субли
мира изискванията «а членовете на СК за 
това какво и как да се промени в политиче
ската система с цел тя да бъде по-ефикасна 
и, второ, че като лакмус хартия показа как 
кой реагира на промените и защо е и про
тив самото спомнаване на тази дума. Време-

пленум на

ме като че ли е 
митет .на Съюза на югославските комунисти 

общопартийното рази- 
13-тос раздвижването на

скване върху Проектозаключенията от 
си заседание 
бление". Сигурно е. че това Ще бъде принос 

демократизиране на

отново го възвърна в „употре-

към по-нататъшното 
Съюза на комунистите като модерна револю
ционна партия.то сигурно ще покаже, че тази „еретическа 

дума, винаги когато представлява творчески 
подход в развитието на югославското само- 
управително общество, ше бъде един вид во
додел на нашите сегашни и бъдещи полити
чески диалози.

Сега вече може ДД се каже, че Проек- 
тостановището на Председателството на Цен 

Съюза на комунистите

И изхождайки тъкмо от оценките от та
зи дебата. Централният комитет на Съюза на 
комунистите в«Сърбия единодушно приема 
становища за задачите на комунистите в раз 
витието «а политическата система, и това с 

От афирмираиетоконкретни предложения, 
на трудовата организация, до усъвършенству 
ване на изборната система, рационалпзация- 

самоуправител1ИИте общности на инте- 
съД)Р|У>«<'ие'Ю и единството

тралния комитет на 
в Сърбия, във връзка с което два дни се чу
пеха копия, бе същинско начинание, и^ че кон 
кретно реафирмира един метод на работа в 

политически живот. Родона 
метод бе другарят Тито още

та на
реоите, укрепване 
в Републиката и И1на1циатИ1Вата сдруженият 
груд да получи предимство за подтик

Косово. Практически, тези ста
не °а нищо друго освен изисквания,

ра-нашия партиен и 
чалиин на ггози 
преди войната. Той -така и успяваше в Раз- 

исторически. преломи да бъде оъщин- 
автентичното .разположение 

членовете на Партията.

заптието на
новюща
конта самият живот наложи за промени в 
политическата система, орешу която се за- 

етатиспичесното окостя1ване и застои 
и сам оуправителаю «развитие.

лични
оки, тълкувач на 
на трудовите хора и 
По този начин и успяваше да взима прави
лни оценки и решения за осъществяване

.национални интереси. От

че ко-каниха 
в класовото
Същевременно, с тях пито един момент 
Се слагаха под въпрос основите на ----- 
политическа оистема, федеративното устройс 
тво, равноправието ва народите и народнос
тите. Напротив, а някои това днес не желаят

нена пашата
техните класови и 
друга страна, върху това с® изграждаше до- 

масите и членовете в преда одни- 
на Партията.

централизъм, който

верието на 
ческата роля
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ШТРИХИ ЗА ПОРТРЕТ

На борба срещу болестите
Лред

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ '84

Такъв обичам живота
Винаги да са бистри 
и весело да цъфни простора, 
на Слънцето и Луната 
да огряват знойната ни умора — 
ТАКЪВ ОБИЧАМ ЖИВОТА.
Да няма на Земята гладни и болни, 
да оъде вечен Мир вместо Голгота, 
да крачим напред с чувства (волни — 
ТАКЪВ ОБИЧАМ ЖИВОТА.

реките
А-Р Васил 0з~Га На
•Пекар 
Здравей

ка община той казва: — Та 
зи служба о. години вече 
наред полага усилия ус
пешно да изпълнява 
та и 
дача

ч’И'на да се констатира, че 
е късно за каквато 
помощ.

За" Нашият събеседник ш- 
И „,5а открива, спреча тъква, че съществуват тру

ди'ра бол^тите06'К3 Пт1 АН°С™ и липса
!,.,Р лес ите- Благодаре ореде-пва за набапжа на 

е научните постижения обходими г 
заразителни болести в об- работа, без които
ват^Олтено™ Н6 сьществ'' можно Да се постигат 
болести пбаСТа °т друти значителни резултати. Пъ оолести обаче не е малка, тюцата в общината 
ча територията на общи- що така 
ната все_ повече са случа- ммте, които 
ите на болни от рак, заха предприемат 
рна болест, душевно раз- хопими мерки и за оказва 

КъВВН0 наляга- не на навременна помощ, 
не, заболяване на кръвни- Той категорично

якото добре да се 
зира работата без 
то Решаване на тези проб 
леми трудно може Да се 
изпълняват обществено-пое 
тите задължения.

млад
в_ оооилепр адския 

пациентите, 
лекарс-

лъчите
и да едом,

нуждаещи се от 
ка помощ имат 
и да почакат. Знаят“ 
гато влезнат няма 
да излезнат, че ще ги при 
еме любезно, с охрабрдеа 
Ши думи, КОИТО 
лекчат

поета
търпение 

че ко 
веднага на

не-
Птици/Те волно исъоръжения за -високо да летят 
и лек ветрец косите ни да гали 
цяла година цветята да цъфтят, 
вместо гърмежи да ехтят кавали 
ГАКЪВ ОБИЧАМ ЖИВОТА.

поне ще об
неспокойствието 

и че от съветите му 
виси и по-нататъщното 
лекуване. А той, овикнал 
с хората и

не е въз
поим

ще, за
са съ,- 

едаьн от пробле- 
пречат да се 
всички. необ

им
_____________ __________ .____________Дивна ТАСЕВА

ПРЕЗ 1985 ГОДИНА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
м ент,и л итета 

вина-им, полага усили* и 
ги е готов да чуе и разбе 
Ре водка тайна, 
в душата на болния.

Трудно е в най-къ,си 
ти да се представи 
млад човешки живот, 
светен на борбата 
болестите, а за 
човека и изпълнен с пове- 
чето други 
към професионалното усъ 
вършенствуване, 
вото си и общесгвено-по-

Повече грижи за децаталегнала
казва: ко 

органи 
спешно

, те съдове...
чер

един Щ С амо управители ата общ 
ност на интересите по ггря 
ка детска защита в Сурду 
питка община през из 
теклата 1984 година 
ложи доста усилия да 
подобри условията на ра 
бота в детските градини и 
да обхване повече деца от 
предучилищна възраст в 
детските градинки. За под 
ведомствени отделения, ко 
ито откри в селата Масури 
ца, Сувойница, Биновце и 
Аланинце тази общност от 
дели 600 хиляди динара, а 
заедно с оборудването об 
що над 1,5 милиона дина
ра. В резултат на това още 
90 деца от споменатите се 
ла получиха полудневен 
престой в детсните заве
дения.

Досега в двете детски 
градинки (и детските яс
ли) са обхванати, 164 деца 
с целодневнен престой. За 
правилното им възпита
ние и здравословното със 
тояние се грижат 15 въз
питател ки (включително с 
подведомствените отделе
ния) и осем медицински се 
стри.

През 1985 година също 
ще се положат усилия, за

да се обхванат още деца. 
Така например 
ления квартал Бело 
Ще се построи нов обект 
за престой на 36 до 40 де
ца. Обектът ще струва 4,4 
милиона динара, а средст
вата съвместно обезпеча
ват Републиканската общ 
ност на интересиете по 
пряка детска защита и об
щинската общност в съот
ношение 80:20.

Предвижда се също та
ка в йелашница да се от
крият дае 
отделения- Засега в 
село има едно подготвител 
но отделение, но след пре 
мстройство значително тря 
бва да се подобри подгот- 
вите л н о-възтштзтелната Ра 
бота.

по- Ш в лромиш- 
полесрещу

здравето на
по-

задължения: За постигнати резултати 
в областта на здравната за 
щита делегатите на Общин 
ската скупщина в Босиле 
град по случай тазгодиш
ния празник на свободата 
на общината му присъди
ха Осмосептемврийско пу 
блично признание. А той 
не е салто всеотдаен труже 
ник в тази област. С как 
во доверие се ползува в 
средата показва и факта, 
че понастоящем е и член 
на Общинския комитет на 

Какви са успехите в та- СК. 
зи борба?

семейст-

литическите задачи в орга 
низацията и извън нея. А 
този скромен и по нрави 
тих човек, за когото и ко
легите му казват, че един 
от най-добрите лекари, на
мира време да изпълнява 
възложените

подготвителни 
товаобществени

задачи.
Захариев, на когото по- 

вечето близки в семейство 
то му в Груиншх са лека
ри, след завършаване на 
средното училище следва 
на Медицинския факултет 
в Ниш. През 1976 година 
го завършава почти пред
срочно и постъпва на ра
бота в Босилеград. Разб
рал, че професионалното 
усъвършенствуване е една 
от главните условия за 
същинска борба срещу бо
лестите, в Ниш започва да 
специализира епидемиоло- 
гия и понастоящем е към 
край да завоюва и тази 
победа.

В. Захариев

Какви са идеите занап
ред? — Да завърша 
гатдото

и да дам гго-голям 
нос в областта на здравна

1985 година ще бт* 
де характерна и по обезпе 
чаване на дидактичеоки 
материали за възпитател
ните групи в Бело поле, 
Йелашница и останалите 
села.

се-
— Действуваме, преди 

всичко, превантивно. На
лага се обаче на тершори 
ята на общината да из
вършим по-сериозно проу 
чаване на болестите, т.е- 
кога, как и къде се явяват. 
Трудностите идват и оттам, 
че здравната култура на 
населението не е на жела 
но равнище- Хората, на
пример, всяка година за 
карват колите си на техни 
ческа проверка, а „нямат 
време" поне един път го 
дишно ла контролират соб 
ственого си здраве. С^авне 
ние то може би е необик
новено, но непоследонатсл 
носдта в опазването на ли 
чното здраве често е при

специализиране 
при-

та защита, а с това и в 
развитието на общество
то. Мисля, че това е усло 
вие и за един по-богат чове 
шки живот —казва Заха
риев.

Според програмата за ра 
бота през 1985 година 20 
деца трябва да бъдат из
пратени на 
ни почивки на лгоре.

възстановител

Васко Божилов Ст. Н.

Вече пет години работи
хигиенично-епидемиоло-

служба. За това ка
кво е положението със за 
разителните и неззразител 
ги болести в Босилехрадс-

в
жката

'САКОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТ 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ. 
ЛЕГГАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА _________________________ _

\у

дава

ОВЯВА
за попълване на работно м"Сто КНИГОВОДИТЕЛ—КОН гис г, 
изпълнител — 1.

УСЛОВИЯ: Освен общите услонии иредвиде 
Закона, кандидатът тР»бва да има завър- 

икономичесно училище и една гони със 
шено средно 
дина трудов опит-

• Молбите, с доказателствата ла изпълнява- 
изпращайте на адрес: ООСТне на условията 

Здравен дом, Босилеград. 
• Обявата е открита 8 дни от деня ла пуб

ликуването.
• Некомплектувалите и

срок молби няма да св разглеждат.
неподадените н

СТРАНИЦА ** 28 декември 1984Братство



ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕ 
ЛО ПЛОЧАПОРТРЕТИ

„ЧУВСТВОТО, ЧЕ СЪМ ПОЛЕЗНА 

МЕ НАРА ДА РАБОТЯ..."
ПЪТИЩАТА
ПЪРВОСТЕПЕННА

ЗАДАЧАНаписаното никога не 
може изцяло да обрисува 
ОД1Ш човек. Особено ако 
гой целия си живот с пре
дано посветил на профе
сията си. Винаги нещо ос
тава неказано, има някак
ва празника. А да правиш 
иорпре г на Николина Ми
шева, дългогодишен ирос- 
светен работник от Димит 
ровградско, при това ваша 
ги уважавана, озаряваща с 
една усмивка, внушаваща 
доверие и почит, наистина 
е доста трудно.

!п личност и личността на доления) и успеха на хора 
днешни кул но учениците, й от Мъогош, 

лекари, като най-добър училищен 
хор в общината.

учениците 
турни работници, 
инженери, професори, сту
ден™ ... „Но ме забрави-

Агецихта е в ход, а очаква 
ме и 1 юшяц

Плоча о сяно от ао-мад 
нитс планински села в Ьо 
оилегоадока община. На
мира сс СРОДНО 
метра надморска височина 
с около 948 хектара площ 
и 68 домакинства. Преди 
три родини с общи усилил 
но местното население и 

помощ на ши

от Общинска 
в Босилеград.та скупщина 

лично стигам, 
пролетта иа идната година 

успеем поне един, ако 
не и двете пътни посоки да 
разрешим — изгьина меж 

председателят

че презна 1300наИ след завършвало 
Учителската школа кшето 
ст.що постига замили ре
зултати в областта на взи 
цнте, окончателно през 50- 
1Ч)|цини минава в основното 

„Моша Пипне" в

ха даже ч когато мс изпра 
шаха н пенсия. Едни о-г тях 
бяха тогава още в гимнази 
яга... Дойдоха п училите 
го с цпеТя и албум, за сн-

шс

ду другото 
на Скупщината на .местна 
та общност, Косга С. Ни-

жале.ше не бяха весели, 
съжаляваха че отивам 
пенсия. II покрай топа, че 
се оптивах да не заплача, 
отроних някоя съзла .. . 'Го

всестраннаучилите 
" Димитровград, където осем 

години работи като нрелр- 
давателна но български е- 
зпк пъпз горните класове, 
слод което откова о учи- 
телкп. „Най-галемите ми 
съдници бяха не инсмокто 
рито, не родителите, не ДП 

а ученици I-

ССЛОТОобщност.роклта
бе електрифицирано. Безс
порно това бе най-юляма 
трудова победа в област
та на комунално-битовото 

селото. Нре

колов.
Освен селския и някои 

пътища, за ко 
сподели Н.ИКО-

мах.телски
иго както 
лов, са задача номер едно, 
в местната общност са 
запланували и други акти
вности. Едни от съшесгву 
валште гхроблеми е и теле 
фона, поместен в училоец 
ната сграда, а намерението 
и.м е, да го изместят в едра 

магазин.

На нея. кагото се изго
вори учител, найчаече при 
лягат 'думите: обич, почиг, 
авторитет.
Тя е една от онова цоколе 
ние учители, които учител 
ската работа поемат с лю
бов и До края на трудовия 
си стаж й се предават с 
душа и сърце. Тя не търси 
възхваления, защото скром 
ността й не позволява то
ва. Па все пак не грейнем 
ли, когато отминел тихо.мъ 
лком тези първи радетели 
на учебното дело у нас.

устройство на 
ди три—четири години бьс 
съвместни СИЛИ селото 1Ю 
лучи телефон и ло този на 
чин отвори връзки дс- 
то се казва, със света. Но 
и покрай това миграцията 
не спира. Остават хора в 

В-ьп-

вееотдацносг. ректорите 
те! През 32-годишния си 

училатрудов стаж еьм 
много поколения, ноаина-

ми са билиги учеш г[ 1ите 
преценка за стойността в 
работата мм" — спокойно

дата на селския 
Тъй като казва Николов, 

по-достъпен 
Уреждането на

напреднала възраст, 
реки това в селото дейс
тпущат организираните со
циалисшчески сили и мес 
тната общност и при това 
ежегодно се залавят в ре- 
ппггелна борба за разре
шаване на отделни кому
нално-битови проблеми в се

тук е много 
за всички, 
селските гробища и сграда 
та в тях е също така една

говори гази жена с дълго
годишен учителски опит-
И винаги ученикът, ученн- 

ученижът! Учени- 
е най-святото

акциизаплануваните 
през идната година.

Местната общност е раз
движила и въпроса за еле 
ктрифициране на 
ната сграда, както и подъй

от
кът..
кът за нея 
нещо. Бъдещият гражданин 
на страната. Бъдещи герой

По какво поколенията, 
които е обучавала, я по.ч- 
нят? С две думи: по .май
чинската грижа да ги нау
чи не само учебния мате
риал, но и на живот, на 
трудолюбие, на честност и 
скромност. Защто всичко 
това блика от всяка нейна 
дума, от всеки жест. Пох! 
нят я по съзнателното из
пълнение на всяка задача, 
по умението да внуши оно 
ва, което преподава, да за 
интересува и заинтригува.

лото.
— Години вече 

един от възловите пробле 
ми в селото ни е пътят от 
Горна Лисина до центъ
ра на селото в дължина от 
около 12 километра и из-, 
граждането на моста 
Ръжанска река (при Чоси 
ни воденици), както и път 
ят от Горна Любата до се 
лото ни (от Боровски дол 
до центъра) в дължина от 
3 км. В течение на насто
ящата
.че акция за събиране 
парични средства за изгра 
ждане-го им. Всяко домаки 
нство, според решение 
местната общност, е длъж 
но да даде по 6000 динара.

училищнаред
Н. Мишева

на св°ето време. жане на училищния двор.
— Ще обсъждахте и дру 

ги въпроси и проблеми, 
преда всичко въпроси от 
областта на здравната заищ 
то стопанството, изкупване 
та, снабдяването, селско 
то на добитък. услугите 
на ветеринарната станция 
и др., отнасящи се до ра
ботата и дейността на ме 
стната общност и другите 
организирани сили в село

лкова ме трогна този техен 
жест, че никога няма това 
да забравя!“ — каза Нико 
лина.

Нейното учителствуване 
започва 1946 година, кога 
то я назначават за учител 
ка във Височко Одоровци, 
където с пълен ентусиазъм 
работи с оше няколко (съ- 

пен-

„Но, ако човек н<> на.мс 
ри сили да се пребори със 

всекидневната борзлото и 
ба с «его — лично, профе 
сионално, обществено, той

на

не ще е и не е героят на 
нашето време. Истинската 
добрина винаги побежда
ва“.
се усмихва. И добавя — 
„Чувството, че съм полез
на .че кара да работя“.

що проявени, днес в 
сия учители) — Костадин 
Дермаиов (главен учител), 
Никола Иванов, Васил Пет 

Цветан Ангелов, Ма
рия М. Димитрова и АР- 
Само два месеца след то- 

заминава във Власи, къ

казва Николина и година раздвижих-
на

„Най-добрият метод, ко 
йто съ-м прилагала като пе 
дагог и методист, е да го
воря истината. Поназвайки 
живота в цялата му слож
ност. сблъсквайки се с ло 
шите му страни, исках да 
го разберат и да се борят деления от 56 ученика 
той да стане по-красив, 
по-светъл” —, споделя Н.
Мишева.

И въпреки че вече шест 
години е в пенсия, тази до 
блесъна и самоотвержена 
жена, с 32 години трудов 
стаж, със същия ентусиа- 

училишето.

то — подчерта накрая пре 
дседателят на Скупщината 
на местната общност Кос- 
та С. Николов.

ров, на

Зденка ТОДОРОВ Манол ЯНЕВва
дето работи с четири от-

по Прекрасни възможности за 
зимен туризъм

цял ден. Интересно е и то
ва, че открай време е во
дила най-бройни отделения 
(и по 47 в клас) но, отко
га не е позволила да раз- 

класа й, тъй като 
като

« V-
делят
учениците е приела 
свои депа. „Любовта към

'■

$ Vзъ.м мисли за 
използва всеки удобен мо
мент да отиде до неш, да 

с по-младите
страната ни и хората — 
продължава Николина — 
до тази степен ме вълну
ваше, че нищо не можеше 
да ми попречи съвестно да 

задълженията

поприказва 
си колети; да ги посъветва, 
да бъде от полза.

* ШНиколина Мишева е ро
дена 1922! година в Димит
ровград, къДето е отрасниа 
ла и завършила основно и 
гимназиално образование.
Тъй като е растнала по вре 
ме на бурните исторически 
събития, открай време със 
снободолюбиюост и Себеот .най-добрата ми награда за

всичко беше успехът на

1шизпълнявам 
ои ... Нито <недосъи)&*,т на

■ ... ■ у •учебни помагала, нито оскъ 
дните условия за работа, 
нито преместването ми от 
село в село... (Всъщност

-иш.. •— ■'А?

Ж то

ридание е работила върху 
ограмотяването и повдига
не на съвестта сред населе 
нието, така че учителегву 

й по-кърно е само

Власи,,ското езеро в Сурдулишна еЗщина с околността си предлага 
изключителни възможности за зимен тур„3ъм т„н „ Д■™»«•««-. ««,„ °г
та, риболова и пр. Заинтересованите могат л-, г» ски-спор-
бия" в Сурдулица за по-оба-ойпи сведения ^ 8 ***" ”СъР'

моите ученици. С него ви
на™ съм се гордеела!“ И 
така се редуват Влави ... 
Радейна ... Височко, Одо 
ровщи ... Мъзгош (три год 
ини работа с 4 бройни от-

ването
допринесло да изгради иа 
най-доблестен начин»своя- Снимка: Ст. Николов
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димитров?рад2ИТИобщинаКОМУНАЛНО Битовото строителство в

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩИНСКАТА 
ФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА АТА
ЗАПАСА»се по-хубав става

днмнтровградчанн

КОН-
КОМАНДИРИТЕ ОТ

ЖИВОТЪТ ВИНАГИ В СЛУЖБА 

НА ОТБРАНАТАна
вгпя„ ле3°лиса на Димитро 

градска община 1984 
на ще бъде 
година

авършено е изграждането 
НД У?- ”7 част рт ул.
..Сутиеска и няколко удн 
'-гкр в селището «а ООСТ 

’’1 «гьР Димтроамрад". 
На ул. „Маршал Тито", от 
първата жл. бариера 
гарата, са построени 
тротоари. Изготвен 
еист

в
кленовете на Председа

телството на Общинската 
конференция на Съюза 
командирите от запаса 
Босилеград,

чилг само дее крупни 
тижения. ИрисЕслючава 
ежът на 
щения за пощата и 18 апа 

• Ртамента. Извършени 
воички

ГОДИ
внесена като видове военни съоръжения 

От особено 
значение за военно-профе
сионалното обучение, 
го подчерта председател ят 
на Председателството «а 
ОК на Съюза на

пос-
и оръжия.стро 

страда с поме-на една
трудова „обеда: електри- 
,ески ток получиха и пое 

ледните две села 
«гага, Прача и Било.

голяма «а
в как-на проведено

то през лииналата седмица 
заседание изтъкнаха, че ко 
■мацвдирите от запаса апели 
®но действуват във всички 
Обществено-политически ар 
ганизации в общината и да 
ват пълен принос, не само 

. към укрепването на всена 
родната отбрана и общест
вената самозащита, но и 
към целокупното общество 
но-икономическо развитие 
на общината.

са
в общи- подготовиш за по

строяване на сграда с по
мещения за „Сточар", 
газин на

До команди
рите от запаса Владимир 
Младенов, са

нови 
е про

за построяване на 
нов жилищен квартал „Го
рени разсадник". Напоаве 

са и първите крачки 
Реализацията

ма
Това обаче 

веният успех 
битовото

ггрез изминаващата 
на. Разрешени 
чени и

самообсл ужазане, 
клуб на пенсионерите и 14 
апартамента.

С това, разбира се, 
свършва „списъкът" на таз 
годишните постижения 
ком у н аьън о- битовото 

• и теле гво в Димитровградс 
ка община. В плана за 1984

Не е единст- 
в комунално-

раз личните 
сказки, които редовно- се 
изнасят пред членовете на 
командирите от запаса. По 
добни сказки

строителство
мегоди- 

са или елгек 
_ Редица други
олемм, засягащи 
хората, и са Създадени 
длоставки

в пон астоязщем 
се провеждат в първични
те организации на Съюза

на проекта: • 
улиците са на привръщва 
не. построена е водопрово
дна мрежа и са създадени 
и други условия за строеж 
на жилища. Същ^ 
изготвен и проект на 
лизацията на I градски ра 
пон. За целта са обезпече 
ли 4 милиона

впро-
стро-живота на

на командирите от запаса.
На заседанието членове

те на Председателството 
обсъдиха и дадоха подкре
па на Проектопредложени 
ето на Устава на организа 
цията си. Тези дни 
ще обсъждат и 
те организации на команди 
рите от запаса, а след то
ва 1\членовете на Общин
ската конференция нз Съю 
за военните кодгандири от 
запаса.

пре
за по-натагьшен 

възход на тази изключител 
но важна дейност.

година са включени и ред 
„по-дребни" проблеми, а се 
кретарят на СОИ за кому- 
н ално-Ж1ИЛИЩ1Н о 
ство Павел Тодоров казва, 
че планът е изпълнен с ви

така е 
кана В о &нн о-пр офесион алн ата 

подготовка на командири
те °г запаса е била л ще 
бъде тинаги в центъра на 
вниманието. В това отноше 
ние сътрудничеството с 
граничното поделение дава 
ценен принос, както по въ 
проса на военното обуче
ние. таиса и в оказване по
мощ в технически и други

РЕЗУЛТАТНИ УСИЛИЯ 
В МЕСТНИТЕ

строител
СЪЩИЯ

първични
ОБЩНОС динара.

В областта на жилищно- сск гвроцент. 
ще посо-

ТИ

В обществената 
по улесняване 
населението в селата 
зи година централно място 
зае-ха

то строителство К. Г.акция
живота на

та-
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛНОТО 
ПОЖАРНО ДРУЖЕСТВО В БОСИЛЕГРАД

ПРОТИВО
местните пътища. м. я.

Доизградени са пътищата 
Скървеница — Врабча, „За 
рине воденшде" — Скърве 
ница и „Зарине воденице" 
— Горна Невля. За попра 
вка на пътя Трънски Одо
ровци — Петачиншг са из 
разходвани над 500 000 ди 
нара. Значителни

Успехът зависи от 

спешната интервенция
ТЪЖЕН ПОМЕН

Измина една тъжна година, без нашата мила и 
незабравима Сълруга, майка и баба:

МАРА
средст

ва и труд са вложени и в ВЛАДИМИРОВА
ЗАХАРИЕВА

С цел още повече да се 
задълбочава, усъвършенст- 
вмва и развива противопо
жарната защита в Босиле- 
градска община, неотдавна 
в цеха за производстзр на 
чорапи и фабриката за пре 
работка и сушене на ово- 
щия и зеленчук бяха фор
мирани доброволни проти
вопожарни дружества. По
добни дружества в начало 
то на идната година те бъ 
даг формирани и в Авто-

„Босилеград“, ноето отнеот 
давна действува в състава 
на Секретариата на вътре
шните работи при изпълня 
ването на отговорната си 
п важна задача, успешно 
сътрудничи с местното на 
селение и трудещите се. 
При това със съвместни 
сили и средства успешно 
логущват всички видове по 
жари. Така бе и при поту- 
шването на неотдавна хгзбу 
хналия пожар в село Гор
на Лнейна, когато огнена
та стихия бе застрашила 
голяма площ букова гора.

поправката на пътищата 
Трънски Одоровци — Ку- 
са врана. Радейна — Пе- 
търлаш и Смиловци — Ви 
сочни Одоровци. На рена 
Височица. при местността 
„Сборище", е построен 
мост, за който са израз
ходвани 370 000 динара.

Достойно място в таз-

от село ГРУИНЦИ 
— БОСИЛЕГРАД

Жестока смърт прекъсна твоя живот и те 
отне от нас завинаги, но споменът за теб ще; ос
тане вечно жив в нас и няма никога да те заб
равим. Твоята доброта, честност, трудолюбие и 
обич нъм нас и хората ще останат незабравим 
спомен за всички, коиго те познават.

ГОДИШЕН ПОМЕН ще даваме на 8 я«у-. 
ари 1985 родина на гроба в село Груинци. Покан
ваме всички приятели и роднини да почетат ви
ме/да й с присъствието си.

годишната равносметка без 
спорно принадлежи на го
лемия успех на жителите 
си от С- Горни Криводол. 
Пои съдействие на инже- 

ЮНА, 50 дома- 
построиха водо- 

въведоха в до-

1 рансиортната организа
ция. Горската секция и ня 
кои местни общности. С 
това, както ни уведомиха 
в Доброволното противопо 
жарно дружество „Босиле
град“ в Босилеград, .‘ще се 
създадат условия за форми 

па общински проти-

нерци от 
кинства 
провод и 
мовете си хубава питейна 

В обекта са вложе- 
2,5 милиона динара.

Благодарение ма бързата 
интервенция на протпнопо 
жарното дружество от Бо 
сплеград и усилията на ме 
егното население пожарът 
бе б'1>рзо и успешно поту
шен.

Вечно енърбящи: 
съпруг Владдгмир, син Ва
сил, дъщеря Драганка, сна 
ха Милка, зет Милан, вну
ци: Владимир, Валентина, 
Лиляна н Саша.

вода.
ни ране

в опожарен съюз, с което 
до значителна стенен 
се подобри противопожар
ната защита в общината.

ДИМИТРОВГРАД РАСТЕ 
И ХУБАВЕЕ ще

V

40 годи-Лрез изтеклите 
свободно развитие в со 

Югославия
Инак, Доброволното нро 

дружество
ни М. Я-

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 3-ти януари 1985 година се навъРшават 

ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ
от смъртта на нашия скъп и никога непрежалим

циалистичеока
Димитровград

тилопожармо
израства в

градче, в коеприветливо 
то живеят почти половина 

общината.
::та жител и на 

Разбира се, динамичният 
стопански и обществен 
ръст наложи ежегодно да 
се полагат грижи за нара .
спалите комунални и жи- :
литни нужди иа жители- ;

:

Иван
Стоянов:ту. му.

Тази голина е 
на канализация по улица
„Христо Ботев1', в и°*то са . 
вложени над 3 милиона ди .
нара. Вяна част от орШ ; 
твата е обезпечила .аглягвл ] ггьяяг — ;
средства на гражданите.

прокара-
:

роден в с. Рикачево,
Борил еградско

Неговата честност, трудолюбие и благоро
ден лпн завинаги те останат в спомените ни.

От опечаленото семейство Иванови

1

■
■
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*
♦
♦

I
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ МА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯ!' ОТБОР ПА СУБНОР 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 

В Д И М И Т I* О В ГРАД

ЧЕСТИТЯТ

*
801Ж ШВИ8ТН1ЛА СИМЕ1Ч1Н РКСНХУООА

ООСТ „ДИМИТРОВГРАД" ,,
♦
♦
♦Новата 1985 голина ♦Ч Е С Т И Т И
♦НОВАТА 1985 ГОДИНА ♦
!па деловите партньори и приятели и на всички трудещи се и 

граждани в общината и страната, като им пожелава високи 
обществени и лични постижения

граждани в общината и странатана всички трудови хора и 
като им пожелават велики дела и борбата за икономическа 
стабилизация и по-нататъшно развитие на социалистическото 
самоуправление и многобройни лични постижения

ЛИ ■ V • > > ...

!

ПОТРЕБИТЕЛИ! „ТИГЪР" ПРОИЗВЕЖДА:
модерни спортни обувки 
лачени дамски и детски обувки 
дълбоки ботуши за защита при работа 
радиални гуми за леки и товарни коли 
технически стоки за широко потребление

-I
♦КОЖАРА „БРАТСТВО" — ДИМИТРОВГРАД ♦
♦Ч Е С Т И Т И♦ ♦

♦ ♦♦♦♦ ♦| на трудовите хора и гражданите, на деловите партньори♦ ♦
♦ ЗДРАВНИЯТ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД ♦Новата 1985 година♦ ♦
♦ ♦Ч Е С Т И Т И
♦ ♦НОВАТА 1985 ГОДИНА♦ ♦
♦ ♦пожелавайки им безспирен обществен прогрес и 

щастлив живот.♦ ♦♦ ♦на всички трудещи се и граждани в Димитровградска 
сбщива и цялата страна с пожелания за крепко 
здраве и дълголетие

♦ ♦
♦
♦

▼ РАДИА ОРГАНИЗАЦНМ КОНФЕКЦША

|Щ?СхгогОттъь
Т \ ДИУИТРОЗ.РО/ СА НЕОГРЛНИиЕНОМ СОЛИДАРНОМ ОДГОВОРНОШЬУ ООУ^Г

ООУР .„МЛАДОСТ ' — ПРОИЗВОДНА СА Н С. О.
ДИМИТРОВГРАД — М. ТИТА 100

на потребителите, деловите партньори и приятели 
и на всички трудови хора и граждани в общината и 
страната

♦
♦

! НШКОЕЬЕНТЯАХЕ ♦
♦СУРДУЛИЦ-Л ♦

1♦ на гражданите, 
на трудещите се, 
младежта и войниците ♦

♦
♦ЧЕСТИТ И
♦ЧЕСТИТИ Новата 1985 година !♦ ♦НОВАТА 1985 ГОДИНА1

♦ ♦♦
:{ като им пожелава по-нататъшен разцвет на социалистическо- 

^ то самоуправително общество и щастлив живот

♦ ПОТРЕБИТЕЛИ!

♦като им пожелава лични)успехи, щастие 
н всестранни завоевания ♦

♦
—

♦

♦ ♦♦♦ ♦1 ♦ ♦♦ ♦С конфекцията на „СВОБОДА" лесно ще вървите в крак с 
модата, защото е съвременна и сс отличава с модерна крой- 

I ка и многообразна разцветка

*

ТО „Босилеград" в Босилеград! ♦♦I ♦
С ОСНОВНИТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ^Труд.

0 ..СЛОГА за търговия и гостилничарство,
• „НАПРЕДЪК“ _ за селскостопанска дейност и изкупу- .

пане, ?
• ,.ИЗГРАДИЛ“ — за строителство
• „УСЛУГА“
• ОБЩИ СЛУЖБИ

♦
1I8Й81услу

- ®Д™™ално УСЛУЖПС ЛГВДУЗВД

♦
♦ДИМИТРОМГАД — за комунална дейност и
:♦ттт0л ♦" !
♦

ф
ЧЕСТИТИ♦ДИМИТРОВГРАД

със своите основни организации иа сдружения труд: 
„ХЛЕБОПЕКАРНИЦА", „КОМУНАЛАЦ" И „8 МАЙ"

I ♦

Новата 1985 година !♦
♦
!ЧЕСТИТИ

!НОВАТА 1985 ГОДИНА ♦
♦

4
на всички трудещи се и граждани 
в общината и страната,

И ИМ ПОЖЕЛАВА КРЕПКО ЗДРАВЕ И НОВИ уппр !
изгражданеЛИСТИЧЕСК0Т0 сам°упрдвително |

клиентите си и делови! приютели
на клиентите, потребителите и деловите си партньори 
на всички трудещи се и граждани в страната 
като им пожелава много радости и завидни резултати в 
общественото ангажиране

♦►♦♦♦♦♦♦*♦
I♦

♦
!♦

♦♦♦♦♦♦♦
♦ ♦
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г '*************************•*—.„♦♦Ч
X ООСТ „5 СЕПТЕМБАР" *

♦ ♦♦ ♦^ ГраГ)ваиясга РО 
.♦ Строителю, то 1Г8Р»АУ,Д’УНЬАУ 

1Г 1Р>А^ А\. ЯНЯ «ги
♦♦ ♦ ♦— Димитровград 4 ♦ на гражданите в общината, 

трудещите.чсе в страната, 
на своите делови приятели

*♦ ♦ ♦пана трудовите хора 
на деловите «и

♦.♦ ♦ ♦и гражданите в общината 
партньори и приятели и страната, ♦♦ ♦ :❖ ♦♦ ♦ :♦ ♦ ЧЕСТИТИ'♦ЧЕСТИТИ ♦♦ ♦ ♦♦♦ Новата 1985 Новата 1985 година♦ ♦♦■ ♦ ♦годнпа ♦♦♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦♦ сф най-хубави пожелания 

ф хубав и весел

Ж] КОМ РАЗ

♦ ♦ катоза обществено благодаенствие, ♦ им пожелава крепко здраве. 
Дълголетие♦живот ♦ и всестранни успехи

ИАСКАТ1СА
♦
♦♦ ♦♦ ♦Ф ♦♦ ♦

I Р Д ВН1КД 1У1Д51МА I |_ Е V II I СД СЕС1КА — 5 ЦНО ЦЧСЬ__)♦ ♦люозьдуид♦ ' Те1сцгат: МаСкаПса — Зиг«1и11са * Те1сГоп1: $иг<1иНса 017- 85-201. 85-104 * Те1ех 16775 * 2с1. в!ап1са У1ас1К1п Ноп «♦♦ ♦ ♦♦ ♦ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
„БАЛКАН"

ДИМИТРОВГРАД

♦♦ ♦ ♦ на всички трудещи се в колектива, 
па гражданите в общината страната♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦ :♦♦ ♦ ЧЕСТИТИ♦на деловите партньори и клиентите, 

на трудещите се к гражданите 
Димитровградска община

♦ ♦ ♦♦О ♦ ♦Новата 1985 година♦А ♦ ♦Е фи страната л.♦ ❖ф♦ ♦ ♦ф♦ ♦ЧЕСТИТИ ♦ ::♦ •А :♦като им пожелава крепко здраве, 
дълголетие и лично щастие и 
успехиНовата 1985 ♦♦ ♦ ♦година ♦ ♦.♦ ♦♦ ♦ ♦♦ ф ♦ ♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦фффофффффффффффффффффффф ♦о

с пожелания за лично и семенно щастие и многоброини ф 
обществени успехи.

^ ... •!—М

♦ ♦♦ ♦ :♦ ♦ ♦ ТО „МАВРОВО" — СКОПИЕ 
ООСТ „ЗИДАР" — СУРДУЛИЦА ♦♦

:♦
♦♦ >'7 ♦ ♦ !НА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛИ,

НА ГРАЖДАНИТЕ И НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ
♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦♦ А ♦ЧЕСТИТИ♦ ♦ ЧЕСТИТИ♦♦ ♦ ♦♦ ♦НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ ♦ Новата 1985 година♦ ♦ ♦♦ : ♦ ■♦ Новата 1985 година I♦♦ ♦ ♦♦♦ ♦ като им пожелава щастие, успехи 

и крепко здраве♦
:

♦ ♦♦♦ КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО УСПЕХИ В ЖИВОТА И 
ТРУДА.

♦ Ф+Ф+ФФФФФФФФФФФФФФФФФЪ ФФФФФФФФФФФФФФ* ♦

♦♦♦ ♦>фффффффффффффффффффффффффффффФ4АААА<
♦ ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР и 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 

' В БОСИЛЕГАРД

♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ф ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ф ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ,
♦ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ
X съюз,
ф ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ,
♦ ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ и
▼ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА
♦ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

♦ ♦♦♦ .♦: ♦♦
♦♦ ♦ ♦♦ ♦г Xж на трудещите се и гражданите, 

младежите и бойците 
в общината и страната

♦♦ : :*В БАБУШНИЦА

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ 

ЧЕСТИТЯТ

Новата 1985 година
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ХУБАВИ УСПЕХИ В 
ЖИВОТА И ТРУДА.

X 1+ФФФФФФФФФФФФФ+++++++++++++++0+++++4

♦ ♦♦ Ч Е С Т И Т Я Т
♦ :♦

Новата 1985 година:
:
! и им пожелават нови лични успехи и нови завое- . 

вания в изграждането на самоуправнтелното ни 
социалистическо и необвързано общество.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В БОСИЛЕГРАДСЛЛЕ1ЧПСЛ VI

на всички трудещи се и граждани 
в общината п страната

на гражданите, 
на трудещите се 
и делови приятели

ЧЕ СТИТИ

Новата 1985 годинаЧЕСТИТИ

Новата 1985 годвна с пожелания за нови лични и обществени успехи 
завоевания във всеобщото изграждане-II за нови

на самоуправнтелното ни социалистическо и 
необвързано общество.

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

токато им пожелава високи завоевания 
и всестранни успехи
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граЦевинар ГО БОСИЛЕГРАДГОРСКАТА СЕКЦИЯ 
В БОСИЛЕГРАД

г.з.
ИЗБОДИ СВЕ ГРА1.ЕВИНСКВ ГАДОВЕ 

175411 Бгл пт фЩ. у». 7, Дула 34а ■ Гм. (017) 874/10 ■ Жиро |>ач 64130 ЗД1 2848 
|>г</грал у/нша Дублл/ака 2 Гал (01) 444 11/5на гражданите и трудещите се н общината н 

страната и на делоинте си приятели
||рС.'1ГН»»М|1111ГНО

на трудещите се и гражданите и общината и страната 
клиентите и деловите си приятелиНКС Г И Т И

Новата 1985 година ЧЕСТИТИ

НОВАТА № ГОДИНАс най-хубави пожелания за нови 
успехи в изграждането на страната.

и им пожелава крепко здраве и 
мишо лични и обществени успехи. 

„ГРАЖДЕВИНАР" извежда всички строителни работи 
КАЧЕСТВЕНО И БЪРЗО!

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ 11А ИНТЕРЕСИТЕ 
ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА КУЛТУРА
ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 

ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА 
ЗА ДЕТСКА ЗАЩИТА 

В СУ РД У ЛИЦА

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
СЪЮЗ
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ ИА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР ПА СУБНОР 

В СУРДУЛИЦА

на гражданите и трудещите се. 
на пионерите и младежта 
на числящите се към ЮНА

ЧЕСТИТЯТ на гражданите 
на трудещите се 
пионерите и младежта 
на числящите се към ЮНАНовата 1985 година

ЧЕСТИТЯТ
с пожелания за лични успехи и 
всестранни завоевания НОВАТА ШИ ГОШ

МИНА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КВАРЦ — БОСИЛЕГРАД като им пожелават лично шастне 
и високи завоевания

на всички хора и граждани 
в Босилеградска община и страната ФАБРИКА „ВАСИЛ ИВАНОВ — ЦИЛЕ" 

ДИМИТРОВГРАД
МЕБЕЛНА

ЧЕСТИТИ
ЧЕСТИТИ

Новата 1985 година :ЮВДТА1985 ГОДИНА х: :
♦

Iи с пожеланията за лични успехи им пожелава 
нови завоевания в развитието на страната ни

на деловите си партньори и потребителите, ф
на трудовите хора и гражданите в Димитровградска община * 
и страната, пожелавайки им щастливи и весели дни и хуба
ви резултати в обществената дейност

I
:
♦

ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОВОЩИЯ 
И ЗЕЛЕНЧУЦИ — БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ

^ '........ ................................ В А В а СА ----------------Новата 1985 година на деловите приятели, 
на потребителите,
на всички граждани и трудещи се в страната

на всички граждани и трудови хора 
Босилеградска община и страната

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ЛИЧНИ И 
ОБЩЕСТВЕНИ УСПЕХИ.

ЧЕСТИТИВ

НОВАТА ШИ ГОЛИНА
\„ЗЕЛЕ ВЕЛКОВИЧ” — ЛЕСКОВАЦ 

„ЧАРАПАРА” — БОСИЛЕГРАД
на гражданите и трудещите се 
в Босилеградска община и страната АРГОКОМБИНАТ „НИШ” — ООСТ „ТАЛАМБАС” 

БАБУШНИЦА

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

ЧЕСТИТИ

:ЧЕСТИТИ :

Новата 1985 година
НШТ119»! ГОДИНАкато им пожелава всестранни лични и обще

ствени успехи и нови завоевания въз всеоб
щото развитие на страната.

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА МНОГО РАДОСТИ И УСПЕХИ
.................|В НЕЯ.
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ШОПСКИ АФОРИЗМИ
За сирома човека —* СЦ&Л сущи- тавра не е.

К.а га удари гойният праг — 
Излази кръз 

Йон;

че види долният.
1К508Т1ТЕ1ЛЗКЛ ОКСАтХАСПА

ТЕЕ. 84-067, 84 068 - 21КО КАСИ^бМОЬвО^Зг^А
в А В И 8 N

ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ СВОИ
пенджару, а не гаиви дека

таща «е видела зета, а крои му капу
• '

има чавку — он си ока „иш".

врата су му отворена.С А

ГОСТИ

Новата 1985 Кай сигодина Че признае «- чалма пришил — 
На работуту —

ка опне ,на твърдо.„Ц'ЬРНИ ВРЪХ“ 
ПИТИЕТА. ВИ ПЕРДЛАГА ХУБАВИ ЯСТИЯ И малко, на ко1Матат — млого.

"2 Н»Г “ ■Ц“~ »«" . Що,-.1 Си изплете крошнюБу — забовари на друЬи.
(Подбрал: Матея Андонов)*•••••••••<

ОБЩИНСКАТА При пускането «а първата Рейсова линия от 
Димитровград до Тръноки Одорадщ, преди ^н^е 
~~ се пътуваше с много трудности. П^ят 

0 долината на Ерма беше тесен (току-що бяха ова 
лени релоите на теснолинейката) и „Услуга“ 0т Дими 
1 ровград пусна мини-рейсове. Един ден понеже 

Г?аЛ° Да Пре,Везе мнозина одоровчани-на ня- 
шйли ™ тържес_пво' в управлението на „Услуга“ ре- 
шилн предимство в рейса да имат оирроичани На то 
гавашната автогара пред ОбишнскатГскупщшна би-
Влаги и'3 бЛЪСКаН’^а- °СВен оДОровчави, хора от 
Власи, Поганово и Драговита не можели да се качат.

по един логашовчанин се пъхнал вътре 
Фпорът, «е познавайки, попитал:

— А бе другарю, ти откъде беше?
— От Одоровци — г 

седнал на едно още незаето 
Шофьорът прподължил 

махала е, а в този момент се намесил 
на „Услуга" Ша;ндор и добаавпл:

Аиде, айде, остави го... Това е погановчантщ 
но щом е успял да се качи, нека пътува.

ПО ТРЛ.п^1^3^41151 НА ИНВАЛИДИТЕ 
ПО ТРУДА В БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ

Новата 1985 година
Уна членовете си, трудещите се 

и гРажданите в общината и страната
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА КРЕПКО ЗДРАВЕ 
И НОВИ ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ УСПЕХИ.

V

И ШО-

отвърнал погановчанинът и 
място.

Да го запитва от коя 
и директорът

„АВТОТРАНСПОРТ"
БОСИЛЕГРАД га

□ пътниците п всички трудови хора и граждани 
градска община и цялата страна

Боснле- га
„ХУБАВА“ СТАТИЯ...

През 1963 годила в Димитровград се свика 
едно съвещание, та което да се обсъдят 
блеми по информирането.

Тогавашният председател на Общинската скуп
щина, искайки да бъде убедителен 
между другото изнесе:

— Ето, виж...

ЧЕСТИТИ

Новата 1985 година някои про-

в критиката си;с благспожелания за безопасно пътуване, много радости и 
постижения на трудовия пост и в семейството А трябва вашият кореспондент Да 

пише както другарят НН... за здравното дело.
Друг разискващ веднага добави:

— Да, да! Добра статия. Четох я...
За съжаление, похвалената статия изобщо не 

оеше написана. Излезе след два—три броя, а дисну- 
гантите я хвалеха тъй като си мислеха, че въпрос
ният журналист не може лошо да напише 

НЕ НАУЧИХМЕ КОИ СА 
„Бай Онзи" винаги окарикатурва отрицателни 

явления. Така през 1964 година беше порицано явле
нието на даване на частни изпити по основните учи
лища. Несвършили основното си образование лица 
дори от Димитровград, Невля и др. села идваха най- 
често в Смилопци и Поганово. Някои кандидати за 
година взимаха и по два класа. „Бай Онзи"

А

ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА „25 МАЙ" 
ДИМИТРОВГРАД

на културните дейци, 
на трудещите се и гражданите 
в Димитровградска- община и страната ж гаеа

ЧЕСТИТИ сионНовата 1985 година иа га излезе с
карикатура на която имаше петел, агне и прасе, ка
то петелът щел да държи изпит по история, ащето 
по физика, а прасето по математика.

Надигна се голяма патърдия след този „Бай 
Онзи". Мнозина се сърдеха и питаха, 
кандидати,

пожелавайки им нови обществени завоевания и лично щастие 
и успехи

НЧ

I
Е

................................... ............. .................................... кои са тези
които по танъв начин са взели изпити, 

без да схванат, че нари натурата има преносно 
Чение. Някои лично се обръщаха към автора на 
карикатурата и към мене като нореспондент, а ние, 
с Петров ид! отговаряхме:

— Открийте гч :кои са тези.. Тъкмо това и нас 
М. Андонов

КООПЕРАЦИЯ „БУДУЧНОСТ” — БАБУШНИЦА

НА ВСИЧКИ СВОИ СДРУЖЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
И НА ДЕЛОВИТЕ СИ СЪТРУДНИЦИ

ЧЕСТИТИ

зна-

пи нитересува.

Новата 1985 година; Иска»! спешно да трампя „петицата“ си по 
руски език за „двойка” по математика.

Шифър: „Леле“

Трампя напълно нови дънки от Турция за 
панталон от домашен плат.

Ученически
хуморI С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ХУБАВИ УСПЕХИ ЗАНАПРЕД.

:: ..
ПАМУКОВИЯТ КОМБИНАТ — ВРАНЯ 

ООСТ МОДНА КОНФЕКЦИЯ „ЮМКО’’ — 
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ, 
НА ДЕЛОВИТЕ СИ ПРИЯТЕЛИ 

ЧЕСТИТИ

; СУРДУЛИЦА

Средно
школски

шифър: „Моралист”

Новата 1985 година Продавам по достъпна цена ученическата 
ои чанта. Чантата ми е запазена и естетически 
докарана.
1йГ* .

за всестранни успехи, напредък 
с пожелания за осестрании успехи, напредък и 
лично щастие
„ЮМКО" произвежда съвременна модна конфе
кция, ползваща се с високо реноме в страната и 
чужбина

пожелания
Шифър: „Не мога, «е мо
га вече да я нося".
(Заимсгвувано от „Наша 
младост”, бюлетин на сре 
дношкодената младеж в 
Димитровград)транпи

1#»#«
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Хулцфр • сатира • забава
НОВОГОДИШНО ИЗМИСЛЕНО ПИПАЩО с МОМЧМЛО АНДГЕГ1И1Ч

Смених си очил1ата«»

— АРУГОРЮ Лндресвич, 
отскоро сте председател не 
Общинската конференция * 
на Социалистическия съюз, Обирал маслотоа донеотдавна бяхте изве
стен хумор цст. Това 
монение на позицията как 
оценявате?

— Всяка промяна е ху
бава (а за мен и приятна). 
Преди всичко се 
да си сменя очилата. Нали 
знаете „Приказка за стъл 
бата" от Смиренски: Не
щата отдолу едни. а отго 
ру — по-другоряче. Онова, 
което оеше лошо — сета 
не е дотам лошо.

— Кажете ни някой кон 
кретен пример.

— Па да рземе.м хигиена 
та на града." Преди по ули 
пата имаше много боклук. 
Сега са чисти и бели. Най 
стина тук 
аахме природата 
ял е сняг... Или да речем 
дума-две за строителство
то. Преди често критикува 
хме „Градня“ за некачест
вено и бавно строителство. 
Сега вече не може' така 
да се каже: тек с „усиле 
ки темпове“ строят 
„Изградба“
„Граджеванар“ от Ниш и 
„Нискоградия“ от Пирот.

— Кадровата политика 
винаги е била обект на 
особен интерес на Соцнали 
етическия съюз. Какво се

из — Булоша ем сонну млеко/о, е-м га орето 
— започне да ока сват Гога по бабу Параскеву 
у .'(конци. Слабо 1)у раниш.

— Море, не е истина. Я мислим дека иекой 
душмани// шше вър/ьил нещо, или не напрани 
маджийс, та кравата се уп-дну — учанчи очи Г1а. 
раснева у шега. 'Гребе да видимо, да водимо Бу 
/г.шу да ву баю ...

И /ока додека слушам сват Богу и бабуту 
му, накипе ми на смей, па им реко:

— Абре, бре, хора, иемой да се карате за- 
луду. Нейс добичето кабат.

— Етс ти па спа още едно двассе — рипи 
ечат Гога. И ти ли Маячо се разбираш у мад- 
жийе?...

— Не, не. Него судията у Бабушницу.
— На — да идемо и при шега ано гребе — 

и двоицата изоиаше углас. Мора да тражимо ие- 
кик7,в лен за Булошу, сшо млекарат Добри од

наложи

Започнахте с обеща-то коронно се измени: кан 
иеларията иа Социалисти
ческия СЪЮЗ с широко от 
верска за слушатели.

— Стопанството и селско 
тз стопанство остро ужнл 
вахте. зарад недобро сто
панисване. Сета как е?

— Наистина краката им 
бяха перазклатенш. Сега о- 
бгче имат 
стабилизация, 
планове и други мероприя
тия и ано се облягат на 
тях .могат да застанат на 
здрави крака.

— А снабдяването?
— Снабдяването чувстви 

едно се подобри...

умело използу 
навал- дън, на дън — наоди дека млекото ву по-нева- 

л»е. Ретко наже, иамалеле му много масленете 
//единице, що |)и кажу ...

— Е свате, сваге ... Гука йе чалъма/. Суди- 
ята ищаръя човек: нашъл дека Добри си припи- 
сувал на едни повече маслене йединице, а на 
ДРУЬи — одузимал, та га ребнул с 5,5 месеци 
затвор.

НМЯ. . .
— К — да. от обещания 

лем н,- се разтуря...
— Накрая кажете как 

сте доволни от информа
тивната дейност, по-точно 
ог вестник „Братство“?

— Чувствува се видим 
напредък: преди хуморес
ките ми публикувахте на 
последната страница, често 
без да ме подпишете. Сс 
га публикувате снимката 
ми на първа страница с пъ 
лно име и презиме под 
нея...

— Аааа? Тенва ли била работата! — одъну 
и сваа Параскева, па отърча къмто задругуту 
да гражи Добри да му се кара.

— Ете свате до кое дередже смо га дока
рали ние тука? За малко да мучим» добичето ...

оше 
от Скопие. икономическа

програми,

еААясц/ьооИнтервюто взе: 
Стефан Николовпредприема този въпрос да 

се реши?
— Мероприятията са 

много и разнообразни, но
аз ще посоча само едно. 
Преди бе построен десния 
тротоар към автогарата 
железопътната 
езици говореха, че бил на
правен, за да могат кадри 
те да отиват за Ниш. Сега 
построихме и левия трото 
ар за да могат кадрите да 
се вършат и в Димитров
град...

— Докато бяхте библио 
текар вратата на библиоте 
ката често бяха затворени, 
а сега как е?

— Наистина понякога чи 
тателите срещаха затворе
ни вратата на библиотека
та . Сега обаче положение-
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