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ЕрштШо С указ на президейта йй 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст-

^^ШКНАБЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ в СФР ЮГОСЛАВИЯ ^
вото и - единството между на
шите народиГОДИНА XXIV * БРОЙ 1229/1230 * 29 НОЕМВРИ 1985 Г. ЦЕНА * 15 ДИН. и народности

Г

ОСЪЩЕСТВЯВАТ СЕ 

ИДЕАЛИТЕ НА АВНОЮ
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ СЛЕДВА 
ЩИЯ СРЕДНОСРОЧЕН ПЕРИОД

Амбициозни
планове

• КАК ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ЩЕ СЕ 
РАЗВИВА ПРЕЗ СРЕДНОСРОЧНИЯ ПЕРИОД ОТ 
1986—1990 ГОДИНА • РЕАЛНО ПЛАНИРАНЕ ИЛИ 
ЖЕЛАНИЕ в ПОМОЩ НА ПО-ШИРОКАТА ОБЩ 
НОСТ В РАЗВИТИЕТО

нА ДНЕШЕН ДЕН преди 40 
дини учредителното събрание 
«а 'съвместна сесия на Съюзната 

скупщина и Скупщината на народи 
те беше провъзгласена Федеративна 
народна република Югославия, 
вите на нашата братска общност на 
равноправни народи и народности бя 
ха положени две години по-рано — на 
29 ноември 1943 година в -Яйце в разга 
ра на борбата за свобода. С това бяха 
изразени истинските стремежи на 
най-широкте народни маси, а преди 
всичко тяхното желание да живеят в 
свобода и независимост и сами да 
бъдат ковачи на своята съдба. В На 
родооавободителната борба бяха из
воювани придобивки, които бяха ну 
жна предпоставка за изграждане на 
нов живот, а сред тях особено важно 
е братството и единството на нашите 
народи и народности. Борбата на на
родите и народностите прведе и 
изведе до победен край ЮКП наче
ло е другаря Тито. В борбата за сво 
бода се с/здаваха народоосвободите- 
лни отбори, като органи на народ 
на (власт.

Изграждането наго та кава югосла
вска Федерация издържа проверката 
на -времето, а неговото 
лно осъществяване днес, трябва м 
м°же да бъде. най-оигурен фактор на 
стабилност, връзка и единство на -на
шето общество. За свобода и равно 
правие на всеки народ е от съществе 
но значение, че в него работническа 
та класа като водеща .обществена сила 
разполага с резултатите от своя об
ществен труд и да управлява .с цял ос 
тта на общественото възпроизводство 
в отношенията на равноправие, взаи 
мност и отговорност с другите наро
ди, с които живее в условията на ед
на обществена и стопанска система. 
Такава насока на развитие ,на отм.

последовате

Зачитайки осъществено 
то развойно равнище през 
изтеклия средносрочен пе 
риод, обективните и субе 
ктивни възможности и за 
плануваните нови мощно
сти. Димитровградска об
щина през настоящия сред 
носрочан период трябва 
да осъществи динамично 
стопанско развитие. Зап 
лануваното увеличение на 
обществения поодукт с 14 
на сто значително е по-ви
соко от заплануваното уве 
личение на републиканс
ко равнище. Целта трябва 
да се постигне с активира
не на множество нови мс> 
щтгости в ггролншглезюстта 
и селското стопанство. То 
ва трябва да даде съвкуп
но увеличение «а матери 
алните основи на труда в 
общината с 36,7 на сто. за

данувано увеличение с 
6,8, в зърнопроизводството 
с 31, в производството 
слънчоглед със 70,1 а в мие 
конодоя със 145 на сто.

Осно
•н-а

НОВИ мощности
— Има много неща в 

проектоплана, които пове
че са мечта отколкото ре 
алност, изтъкна Слава То 
доров, технически дирек
тор на ТО „Димитровград"* 
Като пример той посочи 
заплануваното изгражда
не на фабриката за гуме
ни нишки .в състава на гу- 
марата, „която не успяхме 
да направим за 20 години 
при много по-изгодни за
това условия отколкото 
днес’'. Тодоров също се 
застъпва за изграждането 
на тази фабрика, но и за 
планове, обосноваващи се 
на реалност.

Може би на пръв пог
лед в проектоплана на об 
шината има не реалност. 
Обаче трябва, да се има 
предвид, че развойният 
план за следващия средно 
орочен период се основава 
на развойните плацове на 4 
СР Сърбия, преди всичко 
на програмите за развитие 
на граничните и недос
татъчно развити общини,
В рамките на тези програ 
ми средносро ч ни ят план 
предвижда изграждане на 
фабрика за гумени нишки 
в състава на гумарата. 
цех за лека конфекция в 
..Свобода", модернизация 
на мощностите за прерабо 
тка на кожа и откриван^ 
на малък цех в Трън ски 
Одоровци за шиене на из
делия от кожа, цех за про 
изеюдство на семеринзи в 

(На 5-та стр.)

тенията в 
общност е основа за изява на всеки 
народ и народност отделно и на всич 
ки заедно. Само по-единнот° и по- 
ефикасно действуване на 
на самоуправителна социалистическа 
демокрация на всички равнища и във 
всички области на живот открива път 
към истинско 'равноправие.

•нашата многонационална

системата

ДНЕС, когато чествуваме Деня на 
Републиката, изтъкваме множество 
резултати, дело на трудещите се и гр$ 
жданите, постигнати през изтеклите 
40 години от победата над фашизма 
С извънредни резултати празника пое 
реша и населението от българската 
народност в СФРЮ. Те са реална <ос 
нова за по-нататъшно динамично ра 
звитие. Трябва да се установят трайни 
и по-стабилни решения за премахване 
на причините за инфлацията, укропва 
по на материалната основа на сто пан 
ството и (Нови ОФНОШОНИ1Я в системата 
на разширеното възпроизводство, в 
които сдруженият труд да има реша 
валца. роля. Всичко това е присъщо 
в разискванията по новия оредноаро 
чен развоен план, както и в под готов 
ката за конгресите -на С'ьюза на кому 
кистите и в активността, която прове 
ждаме па всички равнища.

ПРАЗНИКЪТ НА АВНОЮ е пра етостта да се увеличи с 4, 
а производителността 

-труда с 3 на сто.
Както и в

зник на континуитета на една револ 
юция, която и по-нататък продължа
ва. върху осъществяването «а 
идеали, които бяха изразени 
с Решенията на Второто заседание на 
АВНОЮ. С тези Решения беше изра 
зена основната 
ното развитие на революцията, изра 
зено беше онова, което представлява 

бъдещето на Югославия. И днес, 
СФРЮ може да се развива като °бш 
ност, в която трудещите се, народите 
и 'народностите, стремейки се към об 
щество на свободна асоциация на 
сдружени и равноправни производи 

обезпечават своето развитие 
единството на класовите и «а 

интереси и носят отговор 
съвместното развитие и дст: 

Федерацията в отношегг' 
свързаност, за®ней

на

ония досегашния 
.средносрочен план така иоще

в следващия, развитието 
на общината ще се базира 
върху развитието на проми 
шлеността със съществу 
ватите и изграждане на 
нови мощности. В проекто 
плана.за периода от 1986 
—1990 година, който те
зи допи бе обсъден от чле 
иовете на Изпълнителния 
съвет, е набелязано произ 
водителността на труда в 
промишлеността да се 
увеличи с 1,6, физическия7 
обем «с Ю, а заетостта с 
(5,3 на сто. В „Свобода" е 
запланувано физиче окият
обем ца производството 
да се увеличи с 21,1 на стр. 
о гумарата с 8,1 в можара 
та с 19, в „Циле" с 5,7 на 
сто. В овцевъдството е зап

насока на по-натьтш

ше

тели, 
върху 
щюналните
кост за 
вуваяе на 
ята на взаимна 
мост (И отговорност.

Борис КОСТАДИНОВ У



ЬОРЬА ЗА РАВНОПРАВИЕ 

И СПРАВЕДЛИВОСТ
Към края иа миналата седмица в индийската сто 

Младежка конференция на иеобвърза-лица завърши 
„ите страни иа която бяха приети политическа и ико 

декларация. В дух на сътрудничиство и 
строеж споровете да се решават чрез договори и ува 
жадаие правата на всички страни, представителите на 
81 необвързани страни изнасят съвместни становища 
но най-акту адните международни проблеми.

И политическата декларация те призовават вели
ките сили да взема,г спешни и практически мерки за 
предотвратяването на ядрена война и да 
изследванията, производството и разполагането на

комическа

прекратят

ядрени оръжия.
Участниците ш срещата в Делхи се застъпват за 

премахване на всички форми и ма-окончателиото 
нифестации на колониализма в Латинска Америка и 
Карибите. Тс подкрепват иеотчуждимите права 
народите на Палестина иНамибия на собствена държа 
ва и независимост, осъждат расистката политика на 
Южна Африка и сс застъпват Индийският океан да 
стане зона на мира без чуждестранни военни бази и 
арсенали -с 'ядрено оръжие.

на

СВЕТЪТ СЛЕД ЖЕНЕВСКАТА СРЕЩА ГОРБАЧОВ — РЕЙГЪМ

РАЗПИШЕ ОСТАВАТ, ПАПАТЕ СЪЩО Във връзка с международните икономически нево 
ли, младежта от необвързаните страни призовава 
развития промишлен свят да преговаря с развиващите 
оо страни, за да бъде изготвен план на акция с раз
виващите се страни, за да бъде изготвен план на ак
цията за установяване на нова международна иконо
мическа система, основаваща се на равноправие ■ и 
справедливост.

И БЕЗ СПЕКТАКУЛЯРНИ РЕЗУЛТАТИ, ЖЕНЕВСКАТА СРЕЩА (ВЕРОЯ 
ТНО) ЗАСЛУЖИ ЕПИТЕТА „СЪБИТИЕ НА ГОДИНАТА"

Когато един град стане „временен 
център на света", какъвто бе случаят с 
Женева на 19 и 20 ноември 1985 година, 
ясно е, че събитието, което 
за това, само по себе си е спектакъл. 
Спектакулярността обаче остана само 
„външен декор”, на американско-съвег 
ския диалог Рейгън — Горбачов 
Женева. Резултатите

та е добре, че тази среща се състоя. 
След Женева разликите остават, по оста
ват и надеждите. Може би оега те са и 
много по-реални.

В Женева Горбачов и Рейгън води
ха „откровени и конкретни разговори по 
воички международни проблеми", които 
не резултираха с конкретно опоразум 
ние и договор за прекратяване иа 
надпреварата във въоръжаване и за на
маляване на ароекалите с ядрено оръ
жие. Делегациите на двете велики сили 
обаче се договориха да продължат вза 
имрия си диалог на най-виооко равни
ще и това може би е най-гол смият ус
пех на срещата в Женева: Горбачов ще 
посети САЩ през 1986, Рейгън ще оти 
де в Москва през 1987 година.

РЕКОРД НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОРАБОСТРОИТЕ
: - ^ & *. .-.-а

е причина ЛИ

Износ, 6 пъти по-голям 

от вноса
В

не излизат от реал 
ните рамки и това засега е положител^ 
факт. Защото 
на обстановка

в сегашната междунарс. 
и при сегашното състоя 

ние на американско-съветските 
(ния не можеше ти да се очаква 
кулярен обрат. От друга страна 
шния свят и не са нужни спектакуля/р- 
ни резултати, 
да останат „чиста" демагогия, а му тряб 
ват реални усилия за укрепването 
международния мир.

И след Женева най-важен факт ос
тава една предженевска оценка: за све

отноше 
спекта 

на дне-
Всички преценки показ

ват, че 1985 ще бъде една 
от най-успешните 
за югославските корабост
роители.
е единственият отрасъл 
рамките на индустрията за 
преработка на метали, ко 
йто осъществи износ, шест 
пъти по-голям от вноса.

До края на 
корабостроителите

септември 
увели

чиха своя износ със 75 на 
сто в сравнение със същия 
период на миналата 
на. Преценява се. че 
края на годината стойност 
та на износа ще възлезе 
на над 800 милиона дола

години
които много лесно могат Ко рабостроенето годи-

в дона
А светът без съветско-американски 

диалог и светът с такъв диалог все пак 
не са едно и също. ра.

ОТ НАРОДООСВОБОДИТЕЛНИТЕ ОТБОРИ ДО АВНОЮ И РАЖДАНЕТО НА РЕПУБЛИКАТА

Основите на Нова Югославия
В сърцето на Хитлеровата „крепост на 

мрака и безнадеждност", 
пространства, веднага след капитулацията на 
бивша Югославия, Югославската комунисти
ческа партия запали факела на свободата.

„Смърт на фашизма — свобода на на
рода"! Този лозунг (според запазени доку
менти др. Ти-го за пръв път употребява в 
един партиен документ от 10 август 1941 г.) 
става символ на борбата на един малък, 
горд народ, който при изключително трудни 
обстоятелства, които по това време владеят 
поробена Европа., обявява война 
ние

бори на освобождението, народни съвети, ос
вободителни комитети и под.).

Развиват широка дейност върху органи
зирането на всенародна съпротива и помощ 
на партизанските части, с които в борбата 
представляват едно цяло. Така 
въстанически дни борбата за национално ос
вобождение на югославоките народа е нераз
ривно свързана със социалистическата рево
люция. Народоосвободителното

тър на просторна свободна територия на три- 
междието между Босна, Херцеговина и Черна 
гора. По време на пребиваването му (до 10 
май) ое приемат редица забележителни ре
шения за по-нататъшното развитие на наро- 
дооовободителцата война 
та революция на народите и народностите в 
Югославия. В началото на февруари Върхо
вният щаб (все до заоеданието на Антифа
шисткото вече на народното освобождение 
на Югославия в Бихач изпълнява

■на югославските

от първите и социалистическа ■

но движение в
Югославия затова е и първото движение 
Европа, което повеждат не 
слоеве, но работническата класа. Работници,

дунаро» реакция: А Югосл^ато да да нГпаХз”та войХТТбо^бата^:
партия, която омело поема върху щу окупатора тръгват, очаквайки в н€я да 

историческа отговорност за , съдбата извоюват и авоето социално освобождение 
на народа, съзнава, че тази бо.рба не ще по-щастливо бъдеще 
оъде нито лесна, нито краткотрайна, че изи-‘
еква много жертви и че в нея преди всичко • ПЪРВИТЕ РЕВОЛЮЦИОННИ ЗАКОНИ 
народът ще трябва да разчита на собствените 
си оили, без да очаква, ' че някой друг Ще 
го освободи.

И ДЛЪЖНО-
стта на най-висш орган на НОВ-а),' приема 
два важни документа за народоосвободител- 
ните отбори: „Задачите и устройството на 
народооовободателните отбори” и „Обяснение 
и напътствие за работата 
дителните отбори". Тези първи революцион
ни закони (известни като „Фочавски предпи- 
сашця ) се обосновават' на дотогавашния опит 
в работата на народоосвободителните отбо- 

към края на 1941 година срещу 660 000 ^ а са продължение на решенията
неприятелски войници се изправят 80 000 въо-

В юлските дни на въстанието на оовобо- ^елн^бгаигал! ^ ~ разпределени „Фочаноките предписания" изиграват зна
дената територия извикват и първите органи . мостоятелни батальона^ п15 чителна роля за по-нататъшно развитие и
на новата народна власт — народоосвободи- ни чети Рудо Игман Фоча °СТ ятел” усъвършенствуване системата ва .народна власт 
телнмте отбори (някъде се .наричат отбори - Върховният' щаб на ЦК на ЮКП «а (|К0Яр?° к 'разви*Р*ве на народооовободителна- 
на народната власт, революционни съвети., от-,,, януари! 1942 година, пристига във Фоча цен л! ВСе ПОВече ^ка че твър-

................................... ......................................—---------------------------- .—;............

в гражданските
до унищоже

на най-мракобесническите

на народоосвобо-

от съве
щанието в Столице.
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ИЗ „ИСТОРИЯТА НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ”

ГЕРОИЧНИТЕ ДЕЛА ОМАСОВЯВАТ ПАРТИЯТА
славскитГкоМунисти'“ коятГТеч "ИсТОрИя Нй СъЮза "а ЮГ°‘
фак“Г,{ Г ' В  ̂ГН=™Ре%вГГ"ДГ„

бодателната^борба' °Ма“~™ „а ЮКП към края на Народоосво-

кандидатски стаж, за да у крепи,е тези социални -слоеве ш се прила 
ръководната роля ма Комукистиче гат иго-строги критерии и по-дълъг 
оката партии в условията на твъц кандидатски стаж.
де интензивно развитие на държа© 
ния апарат и -все по-големи потре 
би от кадри във всички области на 
обш1ествено^иишномичсокия живот.
За да се интензивно а възобновя- които борбите продължават 
ваието и омаоовяването на орга- до края на войната. Най-силна Опо 
Н'изац1иите, <на партийна работа в Ра 1№а продължават да бъдат
прадоките и пром.ишлените центро 
в е заминават повече опитни парти 
йни' дейци от Югославската армия.

Интензивно 
звити-е на Партията се -осъществя
ва и в онези краищ-а на страната, в

организационно ра<
По' време •на военните дейст- 

вия за окончателно освобождение 
на Югославия ЮКП

1943 -по крайнин оката о р ганиза цил 
на ЮКП в Черна гора нараства 

сто като ръковод на 3596 членове през декември
на сила на революцията осъществя 1944. г. Областната организация
^т,™^РДп^ИНГГеНЗИВН<) вът°еш»о ра на ЮКП в Косово и Метохия към заптие. Върху това въздействуват 
великите победи на фронта, 
то откриват перспектива на набл
ижаващия победоносен 
войната.

все

въстанич©оките краища, в крито 
още от началото на борб 0га съще 
ствува прИ1РМ1Ствено развитие на 
народоосвободителното движение. 
През май 1944 г. КП в Словения 
наброява 8373 члена. В януари 1945 
г. в покрайнин-Ската организация

качества лика на комуниста, на ЮКП в Босна и Херцеговина 
ЮКП ое предпазва от опасността членуват 11, 648 комуниста. Към 
в нейните редове да ое вмъкнат края на 1943 г. КП в Хърватско 
кариеристи, 'еснафски елементи и има около 10 000 членове, -но до

края на войната този брой нарае 
тва на около 25 000.

края на -войната наброява 1238 
кои членове.

В освободените краища- най- 
голямо внимание се отделя за въз 

на .гтт-пжнп* оятташ, 0 изпълнение обновяването и омасо-вяването на 
на 'сложни задачи в създаването организациите -на ЮКП в градове

ОРгаШ1зация и ге .и промишлените центрове, с 
1В нето разорена- акцент върху приемането -на работ

пг\’ Т° И 111НтензивнРтР НИЦ1И и създаването на партийни полагане на основи за социално

край на В стремежа си да запази гол е 
оред ширкоитеуспешното м-ия ои авторитет 

народни маси -и високите морални
на нова

организации в заводите и предпритическ-о развитие. ку1изл'и)нг01вци, които все по-масово 
ое- предават или минават -на страна 
та на наподооов об О:дител-ното 
жени е. Затова ЦК ,на ЮКП и рько 
водствата предупреждават при при 
емането /в Партията на членове от

които задачи ятията. 
заемат централно място в партийна 
та -акция, особено в освободените 
краища.

Подчертана характеристика 
вътрешното

В началото на 1945 г. ЦК' иЗ 
дава директива да бъдат разшире 
ни критериите за приемане в Пар 

на т-ията й СКОЮ, а членовете 
на Партия СКОЮ да се приемат в ЮКП без 

та в този етан е твърде голямото 
увеличение броя на нейните чле 
нове. От около 20 000

дви
В края на войната социална 

та -структура на ЮКП приблизител 
социалнатана ню -съответствува н-а 

структура на -народоосвободително 
то движение относно на структу-ра

развитие

та на основните слоеве на тогава 
ш-ното югославско общество.членове

през есента на 1943 година ЮКП 
наброява -около 140 000 членове 
в края на войната. Във Втората 
световна война ЮКП загубва 75

От ашеасг на 
структура ЮКП в това време е 
Партия намлади хора. По -време 
на войната в редовете на Парти
ята постъпват около 100 000 члено 
ве на СКОЮ. Огромно .мнозинство 
нейни -кадри, 
рите на ръководните постове, са 
на -възраст 25—35 години.

възрастовата

на сто предвоенни членове, а в 
НОБ общо загиват около 55 000
комунисти1.

Броят на членовете на ЮКП 
най-много се' увеличава в онези 
краища на Югославия, които се 
освобождават до края на 1944 го 

Сърбия. Бачка и Бараня,

включително и кад

Интензивното омасовяване 
ЮКП ,към края на войната не дове 
жда под въпрос основните органи 
зационни принципи ,на Партията. 
Тя продължава да бъде кадрова 
партия, в която отношенията

въз основа на демокра

нади-на
Македония и Косово и Метохия. 
Така например в Сърбия за поло 
вин година — от края на 1944 до 
май 1945 годиа — броят на члено 
вете се увеличава от около 600С 
на 15 534, във Войводина от около 
1700 в септември 1944 на 7631 
април 1945, а в Македония от око 
ло 2660 към края на 1944 на над 
6000 през май 1945 година. От 930 
членове на терена към края

се
развиват
тическия централизъм и крепкотов
идейно-политическо единство 
нейните редове.

в

ГЕРОИЗМЪТ НАДДЕЛЯ ВСИЧКИ ПРЕПЯТСТВИЯ: по пътя до По- 
на бедата израстваха истински комунисти Подготви: К.Г.

оменти. Решено с АВНОЮ да се учреди във .: 
върховно, законодателно и изпълнително на- « 
родно представително тяло и да се установи : 
Национален комитет на освобождението на \ 
Югославия (НКОЮ) с всички особености на ■ 
народно правителство; Югославия да се 
гради върху демократични федеративни' осно- • 

като общност на равноправни и братски ;; 
народа; да се отнемат всички права на за- ; 
конното правителство на Югославия на пре- : 
дателоюото югославоко правителство (което в ;; 
най-трудните моменти на югославските на- ;; 
роди срамно избяга в чужбина) и да се заб
рани завръщаното в страната на Петар Вто ; 
ри Караджорджовпч. АВНОЮ потвърждава ; 
и решенията на ЗАВНОХ-а за присъединяван©' ' 
към свободна Словсии-я -и свободно Хърват
ско в състава на федеративна Югославия на : 
Словенско приморие, Истрия, Рий ека, За дар :

райони от стра-на •

на („Септемврийски предписания'') ше пре- Присъствуват делегати от всички краи-
късне необходимостта да се изтъква времен- ща на страната, освен от Македония. В Яй- 
ният характер на народоосвободлгелните ог- це пристигат 150 делегати, избрани предста

вители на народа.бори (ои когато ше бъде необходимо „да се 
изтъкват народоосвободителнитс отбори, 
то органи на властта и като ядро и основа 
на бъдещата народна власт").

ка- из-• ИСТОРИЧЕСКА НОЩ

С бурни аплодисменти и въодушевени въз 
клицаиия делегатите често прекъсват речта 
на другаря Тито: „Ние днес имаме Антифа- 

Значението на решенията на Второто за- шистко вече на народното освобождение на
седание на АВНОЮ се вижда и по това, че Югославия, което, с създадено ед-па година

провеждане на това „второ засе- ио-рано. В Антифашисткото вече са застъпени
воичкти народи на Югославия. В него са за
стъпени всички слоеве на обществото. За

ви
I
• ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЮ

датата на
дание" в Яйце, една година 
заседание" в Бихач, е записана^ в 
нашата страна. Под шестте 
герб символизиращи шестте 
лики, стои записано 29 ноември 1943 година. 
Това става в разгара на Втората 
война. В малкото босненско градче Яйце, то
ку-що освободено, се събира единеню -ияг 
парламент в поробена Европа, Народоосвобо 
дателното движение на Югославия израства, 
благодарение на своите успехи, в забележи
телен член на великата аитихитлеристка коа- 

С решенията на Второто заседание на 
е оповестено, че е създаде

на Нова Югославия, че нашите народи след 
тежки борби и огромни жертви, завинаги ста,

Авноювската

след „първото 
герба на 

факела в този 
днешни репуб

пръв път в историята си пашите народи из
пращат в този свой орган представители, 
които са поник-али от техни среди, които 
те свобдно избират т -в които тс имат пълно 
доверие . .. Борбата на нашите народи и 
блестящите успехи, които те постигнаха на 
бойното поле със своята славна Народоосво- 
бодителна войска и партизаонките отряди, 
създадоха ни пред целия прогресивен святоГ-

световна
и ©станалите афектирани 
на Италия. Делегатите отдават признание и 
благодарност на частите на НОВ и ПОЮ и 
решават да се въведе звание „маршал на 
Югославия" в Народооовободителната вой- 
ока. На първото си заседание през тази нощ, 
в която ое изписва историята «а Нова Юго-ромни симпатии, създадоха условия нашите 

народи да осъществяват стремежите си — ово 
бодна, истинска демократична, федеративна 
Югославия:.

лиция.
АВНОЮ на света славил, новоизбраното Председателство при

съжда званието маршал на върховния комен
дант на НОВ м ПОЮ йрсип Броз Тито.

своята съдба.
през ноември 1943 годи- 

въстапическите предста

ва господар на 
но--х, предпоследна

• РЕШЕНИЯТА „Довиждане другари в Белград «а Тре
то заседание" изговаря другарят Тито про- 
зорливите ои думи.

И тона се сбъдва -през 1945 година!

-
Четенето на Декларацията, този най-ва

жен документ на Второто ' заседание «а 
АВНОЮ, делегатите приветствуват с аплоди-

на на заседание на 
кители, които се договарят 
създадат след

каква държава да 
историческа.победата, става

................ ИНИ»
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ПОЛИТИКА
КЪМ ОК НА СК В БОСИЛЕГРАД

1П

ПАРТИЗА-БОЙНОТО ДРУГАРСТВО МЕЖДУ ЮГОСЛАВСКИ И БЪЛГАРСКИ 
ни В ПАЗВИТЕ НА СТАРА ПЛАНИНА Предложенията 

съгласни с критериите
;гв-А—1ч. «—■«»»........ —. - • . -лтЛ

От 63-те първични организации ца СК в оощина 
та до преди една седмица предизборните събрани* 
не са проведени в шест организации — главно пора
ди отсъствие на но-гол*м брой членове, които все 
оШс се намират на временна работа във вътрешността 
на страната. На проведените досега предизборни съ
брания критериите на кадровата политика са спазвани 

най-отговорни постове в първичните партийни

Провал на
фашистката
пропаганда и за

организации са предложени членове, които могат да 
тласкат напредишш

ОТ СИГУРНО РАЗ ТОЯ И И Е ПАРТИ 
ЗАНИТЕ НАБЛ ЮДАВАТ ГОЛ ЕМИЛ 
огьц В ЦЕНТъРА НА ДЪЛГИ ДЕЛ, 
В КОЙТО ИЗЧЕЗВА АРХИВЪТ НА ФА 

ШИСТКАТА ВЛАСТ ЗАЕДНО С'ЬС 
СПИСИЦИТЕ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ. 

НАРОДЪТ ВЕЧЕ НЕ ВЯРВА ПА ФАШ 
ИСТИТЕ: ПАРТИЗАНСКИЯТ ОТРЯД 
„ХРИСТО МИХАЙЛОВ" НЕ Е ЛИКВИ 
Д ИРА 1-1

общности оа все още на 
ирсменна работа във вът
решността на страната. Ос 
таналите първични партии 
ни организации на иро 
водените предизборни съб
рания главно са спазвали 
критериите иа кадровата 
политика и за най-отговор 
ни постове в първичните 
организации са предложе
ни засвидетелствували се 
досега е резултати, способ 
ни и смели членове, кои 
то са готови да поемат 
борбата за нови постиже
ния. При това са спазвани 
и критериите за сспЬгално- 
класовата структура. В из 
весгно число организа
ции са предлагани толко 
ва членове, колкото тряб
ва и да се изберат, в дру
га повече отколкото се из 
бират. На досегашните пре 
дизборни събрания за се 
кретари са предложени 
69 души, а за членове на 
секритариати около 170.

На 12 т.м. започнаха и 
изборните събрания и вече 
са проведени в десетина 
първични организаци. Оча 
ква се изборната дейност 
да приключи до средата на 
идващия месец и в посоче 
ните шест първични парти 
йни организации.

Затова се и очаква из
борите в първичните пар
тийни организации в об
щината да дадат принос и 
ошо по-силен подтик в ук 
репването на редовете на 
комунистите в борбата за 
продължаване на положи
телните обществени проце 
си. както и за премахвано 
на икономическите труд
ности и ига проявилите се 
изобщо досега слабости. 
Това всъщност подчерта 
Комисията за организаци 
оино устройство и кадро 
ва политика към Общинс 
кия комитет па СК в Бо
силеград, която през ми
налата седмица обстойно 
обсъди предложенията и 
структурата на предложе
ните кандидати за най-от 
говорни постове в първич
ните партийни организа
ции в общината.

От 63-те първични пар 
тийни организации в об
щината до преди една сед 
мица предизборни събра
ния не са проведени в 
шест първични организа
ции на СК: в Горна и Дод 
на Ръжана, Плоча, Барие, 
Караманица и Гложие. При 
чината поради която тази 
задача це е реализирана е 
тази, че по-голям брой чле 
нове на СК в тези. местни

ПИШЕ: Сърбислав ЗЛАТКОВИЧ

,през 1941 година в околността на 
тотлафен Фердинанд даес тхаиловг- 
рад — ппя се води оороа против фа
шизма и царската диктатура в ггьлгар- 
ия. ъороата организират и водят о»лга- 
рските партизани от отряда „Христо 
Михайлов". Затова българското воепмо 
командуване изготвя план за ликвида
цията не само на Фердинандови, но и 
на Пиротски и царнородокн партизан
ски отряди, понеже и трите отряда де
йствуват по склоновете на Стара пла
нина, от двете страни на югославско- 
българската граница. За унищожението 
на българския отряд българската фаши
стка войска, освен Шеста дивизия, анга
жира и всички околни военни гарнизо
ни, а с ловни роти и полицейски сили 
организира потеря срещу Пиротския и 
Царибродския отряди. Фашистите целят 
най-напред да ликвидират Фердинандс- 
ки отряд, а след това с по-малки части 
да изгонят Царибродски и Пиротски от
ряди от Височката котловина към нена
селените предели на планината, за да 
ги унищожат в окържение.

Но и този, както и много други пла
нове не се осъществяват. Вместо победа, 
българската фашистка войска претърпя 
ва поражение.

В борбите против врага Фердинан- 
доки отряд претърпява големи загуби, 
докато Пиротски и Царибродски парти
зански отряди с опитни маневри и ге
роична борба на Страшна чука остават 
без материална и човешка загуба. За 
неуспехите в борбата българските фаш
исти отмъщават на невинното населен
ие. Избиват хора, унищожават имуще
ството на селяните от старопланински
те села, .опожаряват къщи и плевници...

ХОпО, чс ОАЦ»*Дьгг о ЛИКШаДИрсЬ» даш ьлил_).
-ЧА ДсА и А.ДС11' щуОаа^Л^ААИ Киии^шИГО

да и ааЛ1 «рСКаТа фишц-гс А 1\.а Щашм- 
Аипда, 1щаиОЛ<зГО ЧлЧЛ ОГр^ДИХО из-ИМиА ре- 
ьиС НпО ДС» и» ДС ИЛАйрАААОНО ААсИюдСППС Пс1 
фашНСжкаЦа ВЛ&СТ, АА ОЪЛГсфСА<.6'Ш 
Ма>Л1д ДСЛ. ьпород догодора аКЦШАТа ИО- 
ьглршлах щариородски отрлд и 
чета на 1 АПрОТОКЛ отрхд 1ЮД КОМа«дуДа 
иса’у .на омелия партизански комаА1дир 
доро щърпотравац. а акцията у часачуо- 
ат и трима обици ют ч^ердападски ог
ря д, понеже знаят местността и езика, 
попадението иа село Дълги дел ое изв
ършва през средата на юли Щч4 година, 
партизаните разоръжават „о още стаена
та -оила", запалват фашисткия архив и от 
взимат големи количества млечни изде
лия, една част ог които Оива унищоже
на. а другата разделена на местното на 
селение. Уведомени за акцията, фашис
тите привечер прехвърлят от съседния 
гарнизон по-голям брой войници с цел 
да унищожат партизанските части, ^ъко 
водството на акцията издава заповед за 
изтегляне към Стара планина. Изтегля
нето осигурява пиротската чета, която с 
точна стрелба приковава врага в село
то. От сигурно разстояние партизаните 
наблюдават големия огън, в центъра «а 
Дълги дел, в който изчезва архивът «а 
фашистката власт заедно със списъците 
за ликвидация, в тази схватка с българ
ските фашисти партизаните не претър-1 
пяват никаква загуба. В редовете на вра 
га — 2 убити и 4 ранени войника.

втора

В. Б.

ЗАВЪРШИХА ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИС 
ТИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

Чувство на отговорност 
и дисциплина

Общата оценка на преди 
зборните и изборни събра 
ния в първичните орга
низации на Съюза на кому 
нистите в Димитровградс
ка община, изказана на 
заседание на Общинския 
комитет. проведено на 
22 ноември, е задоволител 
на. Подготовките са про.ве 
дени навреме и добре, та
ка че на предизборните, а 
също така и на изборните 
събрания оа присъствува- 
ли 90 на сто от членовете. 
Това говори за чувство на 
отговорност и дисциплина 
между комунистите в общи 
ната. *В 71 първични орга 
низации по време ,на пре 
дизборните събрания ,в 
разискванията и анализ на 
ообствените 
взели
ве или всеки пети 
на Съюза на комунистите.

Както изтъкна предсе
дателят на Общинския ко 
митет на СК в Димитров 
град Райко

повече кандидати за сек
ретари и членове на секре 
тариатите. За това говори 
Фактът, че за секретари са 
евидентирани 93 кандила 
тяги и 309 членове на сек 
ретариатите. Спазвани са и 
предвидените критерии за 
социално-клаоовата струк
турата на ръководствата 
на партийните организа
ции. Що се отнася до ос 
таналите критирии свобод 
но може да се каже, че 
оовен в няколко случаи — 
няма нарушения.

И на предизборните и 
изборни събрания доммни 
ращи са били съществени 
въпроси от всекидневния 
жмвот на първичните ор 
г&низации. Отговорно е ра 
зисквано за предстоящите 
задачи и същите са утдър 
дени в програмите за ра
бота.

Конкретен анализ на из
борните активности ще бъ 
де даден на следващо за 
се дани е на Общинския ко 
митет
Щ-ищ. месец или в начало
то на януари (идната годи-

След успешната акция партизаните 
ое върщат на югославска територия. Ак
цията свършва с пълен успех не само 
затова, че врагът претърпява материал
ни щети и човешки загуби, но още по- 

В борбата на Балова гора Фердина- вече, че народът от този край вече не 
ндски партизански отряд успява да скъ- вярва на фашистите: партизанският отр 
оа фашисткия обръч. Но фашиещите ЯА //Христо Михайлов'’ не е ликвиди- 
потери не дават спокойствие на намале- Ран- При изтеглянето си партизаните 
лите и изтощени български партизани срещат една ловна рота край село Гор- 
Оказва се, че .отрядът не можа да наме ни Криводол и започват борба, но след 
ри 'сигурно убежище на българска тери- няколко изстрела ротата бяга към Ком- 
тория, понеже фашистите блокират вси- Щица. 
чки села, от които отрядът може да по
лучи подкрепа. Тези обстоятелства при 
нуждават отряда „Христо Михайлов’' 
да мине на югославска територия. Пиро 
тски и Фердинандски отряди се срещат 
на 2 юди 1944 година в село Бърлог, а 
орещата на Царибродски партизански 
отряд о българските партизани става 
малко по-късно Благодарение на големи 
те усилия на щабовете, на двата югосла

В същото време повече от бойците 
на Фердинандски партизански отряд 0ти 
ват в Църна трава, за да бъдат въоръж- 
ени. Отрядът получава автомати, пушки 
и картечници, а притежава няколко ле 
ки картечници МГ-42, последна дума на 
техниката когато става дума за този вид 
оръжие. На върщане от Църна трава 
българският партизански отряд се сре
ща с Царибродски отряд и втора чета 
на Пиротски отряд. На мнетото Кървави 
бари на Стара планина бива сформиран 
съвместен щаб на отрядите, който 
ма решение за съвместно нападение на 
село Чипровци на българска територия.

редове оа 
участие 334 члено 

членвеки отряда населението от тези 
краища приема българските партизани 
и им оказва всестранна помощ.

наши

взи-
След изтеглянето на отряда „Хрис

то .Михайлов” околността на Фердинанд 
остава без партизани. Врагът използува 
това обстоятелство и разпространява слу

Зарков, ма 
кър че никакви еюгжестии 
от страна на Комитета не 
са давани, първичните ор 
ганизации в повечето слу
чаи са се определили за

към края на идва-(Продължава)

на.
А. Т.

СТРАНИЦА 4
Братство # 29 ноември 1985



БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ ИЗТИЧАЩИЯ СРЕДНОСРОЧЕН ПЕРИОД Амбициозни плановеВИДИМ СТОПАНСКИ ПОДЕМ (От 1-ва стр.)
Одоровци, а в селското ст° 
палетно вече се върши хи 
дромелиорация >на Смило, 
ско поле, където съвкупна 
те капиталовложения над
минават 1 770 000 000 ди
нара. Освен тава заплану
вай са и -вече се изграж
дат овцеферма в Борове-, 
ко поле, ферма за угоява 
не «а юнета в Изатовци, 
както и кравеферма в Сми 
лов ско поле. (която още е 
проект).

Имайки предвид тези 
нови мощности и още ня 
кои, които трябва да се 
реалзират иооредством стр 
оителната -организация „Гр 
адня” (цех за производст
во и ремонт на огнеотпор- 
«ни печки в сътрудничество 
с „Елке” от Аранджеловац. 
мината в Мъзгош), тога 
е яоно, че плано-вете са на 
истина амбнцизни, но и 
реални. Към всичко това 
трябва да добавим същест
вуващите, но все още не
достатъчно използувани въ 
зможности в транзитния 
туризъм и гостил-ничарство 
то и дребното стопанство. 
С изграждане и активира
не на посочените мошнос 
ти (и още някои), незае
тостта трябва да бъде знг 
чително намалена. Ако 
се знае. че сега в община 
та има около 950 незаети, 
тогава тези мощности обез

печават заемане на работа 
с темп от 6,8 на сто годи 
шно (около 1300 лица до 
1990 година.)
ПОМОЩ НА ПО-ШИРО 
КАТА ОБЩЕСТВЕНО-ПО 
ЛИТИЧЕСКА ОБЩНОСТ

За реализация на плано
ве през настоящия средно 
срочен переод са нужни 
средства (по сегашни це
ни), които в общински ма 
щаби наистина са големи 
Именно нужни са почти 
девет и половина милиар
ди динара. Димитровград 
ска об^Дина сама тези оре 
летва сигурно не може да 
обезпечи. Както -и досега 
помощ и подкрепа ще -по 
лучи от по-широката об 
ществено-политоческа об 
щност в рамките на споме 
патите развойни програми 
на граничните и недо
статъчно развити общи 
ни. Тази помощ и досе
га не е изоставала и благо , 
дарейки на това е осъщест 
вено досегашното разви
тие. Определена помощ, си 
гурно ще дойде и от голе 
мите системи, в които се 
намира една част от Дими 
тровградското стопанство.
А свързване на стопанство 
то с по-развитите общи
ни остава и занапред осно 
вна насока на /стопанското 
развитие на общилета.

Съгласно принципната политика на СЮК по наци 
оналния въпрос българската народност в Югославия, 
следователно и в Босилеградска община постигна из 
вънредни оезултати и в икономическото развитие. 
Помощта ша по-широкото общество няма да изос
тане и занапред.

пални пътища само около 
30 км -са с асфалтова нас 
тилка.- Известно число се 
ла «е са свързани с регио 
налните и централни пъти 
ща. което затруднява селс 
кия бит.До края ща настоящия 

срадносрочен период оста
ва още един месец и мо
же би не само 
но и съвсем трудно да се 
прави равносметка на пое 
тигнато.то и неизпълнено
то. Това е трудно 
то се касае за Босилеград 
ска община

та на селското стопанст ОЧАКВА СЕ НОВА — ФИ 
НАНСОВА ПОМОЩ

Законопроекта
' во в ход «а изграждане е 
и овцеферма в обществе
ния сектор. През идваща 
та година ООСТ „Напре
дък” от

Опоред
за стопанско недостатъчно 

краища през

че е рано.

развитите 
настъпваш ия средно срочен 
период (1986—1990) Боси
леградска община ще има 

общи

Босилеград в
нея ще започне да отглеж 
да около 4 хиляди о-вце и 
500

и кога
Целокупните 

капиталовложения за фер 
мата ще възлезат на 260 
милиона динара. С това

кози. статус на неразвита
Обществено-полмтиче- 

'със I Съюза на

между двата 
средносрочни периода, об 
Щина която от 1981 годи
на бе всред 16-те изключи 
тел но найчн ©раз вити 
папски общини в СР Сър 
бия без териториите на 
покрайнините. Въпреки тру 
дностите обаче, благода
рение политиката на Сь 
юза на комунистите и фи
нансовата помощ от стра
на на Републиканския Фо-‘
нд за насърчение развитие 
то на икономически изос 
таналите краища през из
тичащата петилетка тук е 
постигнато много преди 
всичко ако се има предвид, 
че преди това в община 
та нямаше силни стопанс 
ки организации, които дз 
тласкат развитието й на
пред.

на:
ските сили 
комунистите начело пола
гат усилия ефикасно да се 
решават и превъзмогват ра 
звойните трудности, 
вите развойни програми, 

се го

ще започнат по-пъдно да 
се ползуват и природните 
ресурси, които на селското 
стопанство обещават нови 
перспективи.

В икономически изоста
налата община значителни 
резултати са постигнати и 
в обществените дейности, 
преди всичко в образова
нието и здравеопазването. 
Оовен нов здравен дом 
през изтеклите пет години 
са построени четири здрав 
ни станции и една амбула 
нтория. Една от главните 
характеристики на образо 
занието е, че младите по
коления стопроцентно за- 
зършават основно учили
ще, а около 85 на сто и 
средно.

Не малки резултати се 
отчитат и в инфрасгрукту 
рата, макар че в тази об 
ласт има големи труднос 
ти. От 36-те села досега 
изцяло или частично са 
електрифицирани 32. Чети 
ри села Ще получат 
идната година. Планът не 
е цялостно реализиран по 
ради безотговорно отноше
ние на „Електроразпреде
лителното” от Лесковац и 
изпълнителите «а работа
та, както и поради забавя 
него на запланираните и 
отпуснати средства. Въцре 
ки усилията все още са ма 

и лки резултатите в изграж
дането на пътищата в об
щината. От 125 км регио-

сто
В /но

които понастоящем
труд в 

обществено-
твят, сдруженият 
общината и 
политическите сили предла 
гат благоприятни условия

от регио- 
извън

на организации 
на. републиката и 
нея. които искат 
разширят 
Помощта от по-широката 
общност няма и занапред

тук да
дейността си.

да изостане.
Необходимостта от

развитие е още 
имат

по-
ускореио
по-изразена ако се 
предвид поне две неща. 
Първо, без оглед че през 

няколко годи

Алекса Ташков

НОВИ ЦЕХОВЕ И РА
БОТНИ МЕСТА

последните 
ни числото на трудоустрое 

се увеличи (в
В БОСИЛЕГРАД ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДНИ НА ДЕ 
КЕМВРИ

ните доста 
обществения и частния се 
ктор понастоящем над 2 

които

През изтичащия средно- 
срочен период общесгве 
но-икономическото разви 
тис на общината бе насо
чено към създаване на ус 
ловия за по-ускорено не 
само стопанско, но и все 
общо развитие. Сдружени 
ят труд в общината се свър 
за със стопански органи
зации в региона и извън 
него. Лесковашката тек 
стилна промишленост. „Зе 
ле Велкович” в Босилег
рад откри цех за произвол 
ство на чорапи. През та 
зи година приключи 
доизграждането му. т.е. бе 
открит и вторият етап. В 
цеха сега работят над 200 
работници, ...Здравйе” от 
Лесковац в центъра на об 
шината откри цех за су
шене на овощия и зелен
чуци, където на постоянна 
работа са около 100, а на 
сезонна работа около 200 
работници, В съдружието 
на широките 
простори 
от Яйце тук откри цех за 
експлоатация на кварц, къ 
дето работят 45 души. 
тези новопостроени обек
ти младата работническа 
класа в общината създава 
доход и условия за нови
постижения.

Започва с работа 
новият випускхиляди души, от 

около 1100 в стопанството) 
числото «а онези 
търсят работа вое още не 
е малко. Понастоящем ра
бота търсят над 1000 души. 
За неразвитата община 
кояо живеят над 14 хиляди

които
ток първичнитеПрез първите дни на ид ложенията на 

ващия месец в Босилеград партийни организации и 
ще продължи с работа По извърши збор на кандцда- 

школа към извърши избор 
ди датите.

в на кан- 
Според пре- 

на първич- 
организации, Пре-

литическата
Общинския комитет на
СК; по-точно ще започне дложенията 
седмият и випуск. Неотда 
вна по предложение па
Комисията за

жители това число не е 
малко. Второ, миграцията 
съшо така налага по-уско 
рено развитие. Между две 
те преброявания броят на 
населението в общината се 
намали с три хиляди ду-

ните
дседателството и органите 
на Школата сегашния ви- 

посещават 32 кур
организаци

пуск ще 
систи, 
нове на СК.

онно устройство и кадро
ва политика. Председател 
ството на 
Босилеград обсъди иред-

главно млади чле-
ОК на СКС вши. випуск ще 

месеца. Обуче 
провежда два 

(по два часа) седмич

СегашниятВаско Божилов
трае шест 
пието ще се 
пъти
но. Лектори ще бъдат из- 

обществено-поли-
дей

общината. След при 
на випуска, 

плана и програ-

БАБУШНИЦА

О пълно ангажиране тъкнати 
тически и стопански

Изтъкнато беше сънно та 
строго 

'кадровата

ко равнище. Като се из
хожда от усложнената об-

Със съвместно заседа
ние на председателствата 
на Общинската конферен 
ция на Социалистическия 
съюз и Общинския синди 
кален съвет в 
тези дни беше открита *пре 

В дизборната дейност за из
биране на членове на де
легации и делегати в 1986 
година.

Ду ш а н Ристи ч, л р е дсе- 
дател на Общинската кол 

Понастоящем в ход е ференция на Социалисти- 
изграждането на цех за ческия съюз, 
производство на ПВЦ кон триевич, председател па 
дензатори, а строи го ЕИ ОСВ и Драголюб Чирич, 
от Ниш. За целта ще бъ- секретар па Общинската 
дат изразходвани около скупщина в Бабушница за 
260 милиона динара. Оча познаха членовете на две- 
ква се стрс/ителната част те председателства с основ 
да приключи до края на .пито избирателни доку- 
годината. Покрай изгражда менти.
нето на миниферми за от- Подчертано беше, че 
глеждане на овце и крави подготовката на избори- 
в частния сектор в област те трябва да бъде на виоо

ци в
ка, да се опазват 
критериите за 
политика, от което до го- 
яма стопен що зависи уоп?

действуваше

ключването
становка. задачите в про- 

Дългоороч
съгласно 
мата на ЦК на СКС за иде 
иио-политическо и марксис 

издигане, ще бъде из

веждането па 
пата програма за иконо
мическа стабилизация, в 
предстоящите четвърто тю 
под избори ще бъде нсоб 
хо/димо наистина да се на 
прави всичко 
за членове на делегации 
и за делегати да бъдат из 
брани дейни, ■ млади и спо 
ообни хора, които с успех 
да се оправят със задачите 
с които ще се срещат.

югославски
„Електробосна"

Бабушница шността ага 
ага делегатските скушщинм 
ни и разрешавашето 
множество наболели 
роси. Когато се постави въ 
ггроса, един или повече де 
легато — беше заето стано 
винце във всяка среда да 
се прави конкретен дого
вор. Във връзка със са.мо 
управителните

тко
вършена проверка на зна-

на нията.
Този вид идейно-полити 

ческо и марксистко изди- 
комунистите ста 

във все

въп-
възможно

гане на
на неделима част 
общото
От 1979/80 година, когато 
започна първият випуск, до 

общности сега тази партийна школа 
както уве завършиха около 180 ду 

ши. По-голям брой от тях 
дават особен принос не 
само в действуването на 
първичните си партийни 

Двете председателства организации, но и1 в рабо 
приеха предложения кален- гата на самоуправителните 
дар за предизборна и из- оргагщ в трудовите си ор 

лица, които не са бори а дейност. гаиизации и местни общ-
В. Б.

им действуване.

Иван Дими

на интересите, 
доми присъствуващите Дра 
голюб Чирич, в предстоя
щите изборц се очаква ша 
мал1Я1ване на броя им.

В течение на 
бориата
ходимо също така, 
подложат на щателен аага 
лиз и оценка досегашната 
работа на делегциите и де 
легатите, като се води ом е 
гка занапред да ле <се пре 
длагат
се доказали с дела.

ггредиз- 
дейност е леоб 

да се

М. А. пости.
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ДЕВЕТМЕСЕЧНИ СТОПАНСКИ РАВНОСМЕТКИ

СУРДУЛИЦА: УВЕЛИЧЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ 0БИМ 

НА ПРОИЗВОДСТВОТО
• Висок ръст па финансовите показатели — Ма

териалните разходи раснат по-ускорено от общия 
доход — Само две организации със загуба — Заетост 
та нарасна със 7,1 на сто

месеца т.г. бележат увели 
чеиие с 66,7 иа сто ио от 
иошение иа сравнителния 
период. Приходи иа чу
ждестранните пазари са
осъществили „ Ма чкатица
34 841 000, „Зидар" 941 000 
и „5 сеитембар" 389 999 
000 динара.

Неблагоприятна тоидап 
цед в общата стопанска 
дейност -е, че люнашдегеии- 
те приходи са увеличени 
с 55,2 на сто, и че израз 
ходвшшто средства пара 
егват по-бързо от общия 
доход е 9,1 на сто. СъВДо 
така влошена е структура
та на оборотните средст 
ва, вследствие на тяхното 
ангажирано в по-малкц 
ефективни облици, така че 
задълженията към достав 
ч1ицит сса нараснали с 9,3 
иа сто. което пък от овоя 
страна с предизвикало уве 
личоно ползувано .ца кре
дити. лихвите за които са 
нараснали със 112,5 на сто.

Загубата при ООСТ „5 
селтембар” е предизвикана 
именно от заплащане лих
ви, увеличение иа матери

през период янтари — 
сурдулшнаахо 
харакюризира

фактори, а преди всичко 
високата инфлация. Все , 
пак повечето стопаиоки оо 
ганизации отчитат оживе
на стопанска дейност, кос 
то допринесе за увеличени 
сто и на физическия обем 
на индустриалното и селс 
нестопанското производен 
во и строителната дейност. 
Физическият обем на прои 
зводството при Власипсюи- 
те водоцентралн е по-висо 
ко с 16,5 при фабриката 
за машини и стоманолеяр 
на „Мачканица” с 27,5 и 
при ООСТ „5 септембар" 
с 5,1 на сто. В строителство 
то („Зидар”) са увеличени 
ефективните трудочаоове с 
19,8 на сто.

За отбелязване е, че по- 
голямата част от приходи 
те са осъществени на дома 
пития пазар, но и приходи 
те. реализирани на чужде
странни пазари отчитат 
увеличение, па за деветте

септември 
стопанство 
висок ръст. Сщщи*! доход 
е ио-голям със /л,/ дохо
дът с 32,2 и чистият до
ход с ьз,т иа сто. ттри то 
ва осъществени са ио-голе 
ми средства за разширява 
не на лштериалните осио 
ви иа труда и резерви е 
оч,6 на сто, както и ио-вн 
соки средни месечци лнчпи 
доходи с 64,1 на сто. Не 
благоприятно е,, че в този 
период висок ръст Оеле 
жат и материалните разхо 
ди — с 82,6 на сто, а две 
организации отчитат загу
ба — ООСТ „5 септемоар" 
20 294 000 и Ветеринарна 
та станция 985 000 динара.

Високите показатели за 
ръста на финансовите по
казатели частично са ре
зултат на високия ръст 
на цените, а в по-голяма 
та си част като резултат 
на оживена стопанска де 
йност на основните орга
низации на сдружения 
труд в промишлеността и 
строителството, което пот 
върждава увеличеният фи 
зически обем на произво 
дегвото и увеличение на 
строителната дейност. Та 
ка например най-голямата 
стопанска организация — 
фабриката за машини и 
стоманолеярна „Мачкати- 
ца" през деветмесечието 
произведе 5054 тона лаге 
ри и отливки, което е с 
27,5 на сто повече в срав
нение със същия период 
на миналата година. Пла 
нът пък е преизпълнен с 
13,1 на сто, тъй като за 
този период е било залла 
нувано производството на 
4462 тона, а с произведег 
ни 5054 тона.

В разходите на стопанис 
ване най-обемни са мате
риалните разходи. Рязко 
покачване бележат и лих
вите врху кредитите _— 
увеличение -със 112,5 на сто. 
така че са достигнали об 
ща сума 253 192 000 дина
ра, което свидетел ствува, 
че малко са ползувани ооб 
ствени оборотни средства. 
Инак от чистия доход за 
разширяване на материал
ните основи на труда са 
отделени 356 899 000 дина
ра, което е с 64,6 «а сто 
повече в сравнение със съ 
шия период на миналата 
година. При това увеличе

със 78,5 на сто, като беле 
жй 14,4 пункта по-ускорен 
ръст от ръста на личните 
доходи в стопанството на 
общината.

От посочените данни яс 
но личи. че сурдулишкото 
стопанство през деветмесе 
чието бележи положител
ни делови резултати. Пре 
дстои обаче задълбочен 
анализ на всички фактори, 
отразяващи се зле върху 
стопанската дейност, за да 
бъдат набелязани мерки за

уввличе-алните разходи, 
пие ла недовършената про 
дукция, както и поради 
цесъгласуванс ма личните 
доходи и 'Съвместното пот
ребление с резултатите ма 
труда. Тази трудова орт 
ганизация е увеличила фи 
зическия обем иа произво
дегвото с 5,1 на сго, но за 
плануваният обем на прои 
зводството за този период 
с реализиран с 89,9 иа сто.
Средният месечен личен 
доход възлиза 31 706 дина тяхното предоляване.
ра и отчита увеличение Ст. Николов

Бесни: И пои затруднени условия — без загуба
Деветте стопански организации в общината нямат 

загуба. За осъществяване на по-добри делови резулта 
ти се търси всестранна активност, използуване на вът 
решните ресурси, икономисване и стимулиране 
производствения труд. Средният личен доход възлиза 
на 23 560 динара.

раждаване въз основа назации доходът и чистият
доход оележат увеличение 

въпрос, който все още не и че разликата между 
е разработен докрай в увеличението на общия до 
нито една стопанска орга 
низация в общината. Безс 
порно това довежда до не 
заинтересованост на рабо
тниците за осъществяване 
на по-добри делови резул
тати.

Инак, според деветмесе 
чните финансови баланси' 
деветте стопански органи 
зации в Босилеградска об 
шина са осъществили общ 
доход от 1 740 916 000 ди 
нара и същият в сравнение 
с миналогодишния през то 
зи период е увеличен със 
71 на сто. За осъществява
нето на този доход са из
разходвани 1 418 828 000 
динара и по отношение «а 
сравнителния период са 
увеличени със 72 на сто.
При това доходът възли
за на 322 088 000 динара, 
увеличение със 70 на сто. 
а чистият доход бележи 
ръст от 77 на сто и възлиза 
на 251 130 000 динара.
За отбелязване е. че при 

органи-

резултатите ца труда

на
ход и разходите по отно
шение на миналата годи 
на сега до значителна сте 
пен е намалена, (миналата 
година е била 8, а сега са 
мо 1 процент). Безспорно 
това е отрожение на по- 
голямо провеждане мер
ките за икономическа ста 
билизация. Тревожи обаче 
фактът, че при повечето 
стопански организации не 
е спазвана обществено до 
говорената политика при 
разпределението на чистия 
доход. Средствата за аку
мулация и резерви бележат 
4 процента по-малко увели 
чение от миналогодишни-

Въпреки че нито една 
от деветте стопански орга 
низации в Босилеградска 
община, според деветме
сечния финансов баланс, 
не отчита загуба, възпрри 
зводствената им способ
ност е все още ниска и 
представлява един от осно 
вайте проблеми. Разбира 
се това неблагоприятно се 
отразява върху интензивно 
стта на стопанската дой

те. които с личния ои при 
мер трябва да бъдат моби 
лизатори, преди воичко за 
увеличението на произво
дителността, икономичност 
та и продуктивността в ор 
ганизациите и енергично, 
още в корените да съси- 
чат воички субективни при 
чини, а те в отделни сто 
папски организации нито 
са малко, нито пък са за 
подценяване. Особена от 
говорност комунистите им 
ат и за реализирането на 
решенията, които взимат 
самоуправителните орга
ни. Още повече, че досе
гашната практика говори, 
че има редица примери на 
спазване, па дори и нару
шаване на отделни само 
управителни решения. В 
рамките «а тази активно сг 
отделно внимание занап
ред трябва да се посвети 
и иа системата на въз-иат всички стопански

ност и осъществяването ца 
и ко номи че оката 
зация. Поради това за осъ 
ществяване на по-добри де 
лови

'стабили-

те.резултати се търои
пълна активност на трудо 
вите организации, През първите девет ме

сеца на настоящата де.ло 
ва година 750-те заети в 
стопанските организации 
за лични доходи са израз
ходвали 218 383 000 дина
ра, увеличение 76 на сто, 
а за разширение на мате
риалната основа и резерви 
25 815 000 динара, увеличе 
ние 37 на сто. Средният ли 
чен доход 
23 560

преди
всичко върху активизира
нето ца вътрешните (ресур
си, много по-голямо съдей 
ствие между отделните ор 
ганизации на сдружения
труд, -решителна и енерги 
чна борба срещу воички 
субективни причини, да
леч по-целесъобразно спаз 
ване мерките 

стаби ли
на

• ■ възлиза наза икономическа 
зация и системата на въз- 

, награждаване
динара и по отно

шение на миналогодишния 
през този период е увели
чен с 81 на сто. 
ям среден личен доход са 
осъществили

ни са и средствата за въз 
857 165производство 

000 срещу 547 522 000 дина 
ра, или с 56,5 на сто пове 
че по отношение на срав
нителния период. Средният 
-пък месечен личен доход 
на работник в стопанство 
то е достигнал сумата 
27 521 динара, или бележи 
увеличение с 64,1 на сто.

Върху стопанската дей 
ност на трудовите органи 
зации са повлияли повече

въз основа 
на резултатите от труда. Най-гол

Още повече, ако се има 
предвид, че в сегашн; 
затруднени условия на с 
паяска дейност и занап
ред обективните причини 
ще бъдат присъствуващи

V заетите в 
„ГрадЖешшар" — зб 970
динара, след това във Вете 
ринарната станци^ — 31
118 и трудовата общност 
общата служба — 30 293 
динара.
ООСТ „Изградня" — 20 
746 и ООСТ „Услуга'5 — 
21 297

I к
при всички стопански 
ганизации. В това отноше 
ние особена задача и отго 
ворност имат

ор-
а най-малък в

комуни сти-
М. Я.данара.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТРУДОВИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Замислена като „Фабрика под хиляда 
покриви", сурдулишката трудова организа
ция „Народна радиност" от година на го
дина все по-гдобре стопанисва. Наред с от- ^ 
крития цех в „Бело поле’', и заетите тук 135 

Ш души, няколко стотин домакини по своите до 
мове изработват ,,на парче" различни дома
шни

Народна радиност“: 
Все по-добро 

стопанисване

родна радиност" се представи с колекция на- 
оодни клими с украсителна и у потребителна 
стойност. Тези килими са изработени в пи- 
ротексна орнаментика „Поморавие — Бинач 
— Дунав’', а сключени са договори с потре
бители от Хърватско, Словения, Далмация и 
Черногорско приморие на стойност 100 ми-

плетива: джемлъри, жилетки, поли и 
пр. С това е създадена възможхщст 
те жени в общината да осъществяват 
гелни допълнителни доходи за семействата си.

„Народна радиност" обаче не спря тук. 
Тези дни в град Дечани, САП Косово, откри ^ 
производствено-събирателен пункт за кили- 
ми. За строителството на този обект са из- 

== разходвани към 100 милиона динара, а в 
Ш него понастоящем работят 30 тъкачни. По 
Щ този начин значително се разширява асор- 
1р тиментът на произведенията на народното 
= ръкоделие, конто предлага „Народна 
Щ пост"
Щ ри. При това следва да се изтъкне, че о'Ще 
= 1000 домакини — тъкачни ще произвеждат 
== килими по своите домове и ще ги предават 
Щ в събирателния пункт, о съ щ е ствя в ай ки по

лиона динара.
За сравнително добрата 

1ност потвърждават и 
затели. Така например 
лиза «а 192 822 960 динара и е по-висок с 
68,5 на сто в сравнение със същия период

стопанска дей- 
деветмесечните пока- 

общият доход въз-

незаети-
значи-

на миналата година, доходът — 54 114 000 ди-
увеличение към 134 на сто.нара и бележи

През този период са отделени 4 653 000 ди-
\ нара за възпроизводство, което е с 50. н а

сто повече по отношение . на сравнителния 
доход е увеличен| период, 'а средният личен

23 352със 76,8 на сто и е достигнал сума 
динара. За амортизация са отделени 1 136 145 цц

ради-
на домашния ч и чуждестранните паза-

динара — 22 на сто повече, докато акуму
лацията от дохода възлиза 4 528 835 динара,
което представлява увеличение с 85 на сто.

От тези данни ясно личи, че „Народна
ради)но'Ст" върви по пътя на постоянен про-тоя начин допълнителни доходи за семейни

те си бюджети. грес. Продукцията, издели на домашното ръ
коделие, нам(Ират отличен прием не само у
нас, но в чужбина. Голям интерес за тех-Н еотдавнашното участие на „Народна 

радикост5' на 26-ия международен панаир 
„Модата в света" в Белград, тази сурдулиш- 
ка трудова организация се представи в екс- 
клузивна колекция народни плетива, пред
ставляващи върхови постижения в областта 
на т. нар. „висока мода на обличане" за 
сезона есен — зима 1985/1986 година, както 
и с колекция на предмети, украсени с бяла 
бродерия. На този панаир за пръв път ,,На-

изделия проявяват потребители от Ита-ни те
1 лия, Канада, САЩ, Швейцария и Федерал
ен ата република Германия. В „Народна ра

диност" считат, че с откриване на произ-
водствено-събирателния пункт в Дечани, ин

| тересът към техните изделия ще нарасне още
повече и че с плетивата и килимите си ще
проникнат и на други пазари в чужбина.

Ст. Н.

№

първият ми контакт с първия ми учител Ри- 
Вукадинович, който просто в мене вдъх- 

жажда за тази благородна и хуманна

ПРЕДПРАЗНИЧНА СРЕЩА С ЛАУРЕАТ НАПРИЗНАНИЕТО „НАЙ-СКЪПИЯТ УЧИТЕЛ"
ста
нови
професия. И сега след 33-годишно учителст- 

- редица приятни, но понякога 
чувства, виждам, че не съм сгре 

обичам тази професияВСЕОТДАЕН 

ПРОСВЕТЕН ДЕЕЦ
вуване и след 
и неприятни 
тил. Предано

повторно трябва да се определям, опре- 
хелил бих се за нея.

С голяма обич влизам в учебната стая и 
сред децата-ученици, просто заб- 

свон проблеми и изцяло се 
жадни за нови знания 

безрезервно чисти детски души.

н
ако

когато съм
равям всички 
посвещавам на тези
палави, но
Да науча ученика и утре да стане истински 
граждани^ на нашето самоуправително обще 
ство е моя основна задача. Затова в послед- 

когато чуя от някой по-млад про- 
работник, а такива понастоящем не са 

интереси из дигат над об- 
в учебната

но време, 
светенПо случай Деня па освобождението на 

Босилеградска община от фашизма, а за 
извънредни резултати във възпитателно-об
разователния процес и всестранния му принос 
за развитието и укрепването на ооцалмсти- 
ческите и оамоуправителни отношения, г_ 

Осмоссптем1врийска награда. Без
спорно общоюгославското традиционно приз- 

„Най-скъпият учител" скоето, Любо 
Димитров неотдавна, с о^ю девет учи- 

бе удостоен,

Между десетте тазгодишни лауреати, не
признание „Най-сители на традиционното 

-кьпият учител" — акция от общоюгославски 
характер, която вече единадесет години по- 
пед на заслужили и на практика потвърдили 
се учители, присъжда Културно-просветнат 
общност ЯЗ СР Сърбия .в съдействие с редак 
цията на Радио Белград и списание „Практ 

жена" е и Любомир Дмитров, пьрво- 
Тлъмино —

малко, че личните 
щоствените т.е., още не влязъл 
стая, а се разпитва за височината на личния 

и да бъда искрен 
не може да бъде

доход, просто ме тревожи, 
лично считам, че той никога 
в правия смисъл на думата учител.

Накрая помолихме другаря Любомир Ди- 
нощо по-подробно какво 

това признание и какви впе-

бе
удостоен с

нашие 
мир
теля от Триглав до Гсвгелия

най-скъпото. Още повече, че то е нап- 
достойна оценка за вложената му досега учи 

о б>1 (ест в е 1 го - попити ч с ок а де йн о сг.

митров, да (ни каже 
за него значи . 
чатленця е понесъл от оретата в Белград с

таз го диш-

тична
начален учител в 
Босилеградска община.

село Долно

му с носители наостаналите учители, 
но то признание „Н ай-скъпият учител .Това бе и ^-^"^^ГТитатсли-

него
телска ии по-отблизо да го 

те на вестника ни.
_ Самият факт, чс това признание

присъжда всяка година оамо на десет души, 
по ообе говори, чс критериите за при- 

Именно. за- 
чув-

се
Инак, <в десертната, 33-годишна възпи

тателно-образователна дейност, Любомир Ди
митров, е нс само учител, но и едни от 
мобилизаторите, почти на всички общестис- 

комуналию-битови акции. С 
•контакт с местното •население.

-- 1931 година в село До гали- 
завършва основно училище в 

записва Учителския инсггитут в 
когото през 1953 година успе- 

Най-напред учителствува в 
това по няколко мссс-

само
съждането му са доста строги, 
гопа за моно е най-радостният момент, 
ствувам ос извънредно щастлив и същото ми 
дава нови смлм и подтик към още по-голям 

за •работа и за постигане на още

Роден е през 
ца. След като 
село Бистър,
Димитровград,
шно з авър ш в а.

по-политчески и 
непосредствен 
навсякъде, където е у читсл ствувал, бързо е 
спечелвал доверието им, поради топа и в 
Милевци, Рибарцм, Карамаиица или пък Дол- 

може да се чуят само

ентусиазъм 
по-добри резултати.село Милевци, а след

Босилеград и Рибарци. Две години еци в
учител в село, Карамаиица и четири в село 
Бистър. От 1959 година, па до Днес, е

А както казва той, тук

колегите от разно Тлъмиио, за исго 
похвални думи.

Иигак, самата среща с 
личните краища на страната ни, бе също та- 

Разменихме мишия, запо-
в се

ка величествена, 
знахме оо, но раз го ва ря хме ■ за проблемите, с 

срещаме в ежедневната практика,
На въпроса, кое бе тава, че се опреде

лил за тази благородна професия и кои 
менти в досегашната му работа са оставили, 
най-силни впечатления, ^ивй-скъгпият учител

ЛО Долно Тлъмиио 
най-вероя'пю и ще приключи учителската си 

члон на Съюза на 
делегат на об

общиш -

мо-
които се
разгледахме няколко исторически и култур
ни паметници, а бяхме сърдечно приети и 
ат страна на подпредседателя на Изпълнител, 

СР Сърбия, Братислав Иконич. 
С една дума неповторимо събитие от

обществено значение, за което мечтае

тртост. От 1951 година е 
комунистите. Понастоящем е пръв от Босилеградска община сподели:

съвет при1 цествено-пол ити ческия
__ Учителската професия заобичах още

от първите дни, когато като ученик в първи 
клас се озовах в училищната скамейка. Мо
же би за това голямо влияние върху мене 
оказа бедният тогавашен селски живот и

ния съвет наБосилеград. Деен е чл .жага скупщина в 
па местната общност в село Долно Тлъмиио 

самоуправителнитс органи и те- 
,,Георги Димм-

извъп-
редио
воски трооветен работник.и активен в 

ла на основното училюие 
трои" в Босилеград

М. Я.
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СПОМЕНИ И ПРЕЖИВЕЛИЦИ *и ЛЕИ« 1Щ м чим СРЕЩИ

| Силенно започнат. Сетне, копе
то «научиха ла четат, .«ока
заха [ни благодарност за

отгооочхнмч-грвда имаше
ка з« жените « тази улица.
При апе« юс събираха и тя 
организираше всички же тома. 
ии. живеещи ага тази у ли

Веднага 1елед заминаване 
на Първа Цариброд ска ори 
гада иа фронта. в тогава 
шшм 
жчтна
фронта, всичко за победа 
та", в която най-активно 
се включват и жените. Сво 
ите спомени за това вре 
ме на ентусиазъм нн раз 
каза Димитричка Милано
ва, от Димитровград, днес 
пенаионар.

стартЦариброд е раздай 
акция „Всичко за I ”Но 'акциите ига орпониза 

шията на жените в Цариб-ца.
род не завърша ват е това. 

— Най-трудно беше, опо Събирахме дрехи за бойци 
те на фгоопта. събирахме 
храни. Тръпна се по села
та да се учат жените на сс 
ло как с подготвя зимми- 
гга, да сс учат .да шият. Вс 
чс прз 1949 година от Ца 
риброд тръгват лве брига^ 
ди. съставени само от жс 
ии. да помогнат в изпраж 
дано на 'Отрапгата. Двстте 
бригада работеха в Панчо 
вршки рит. Миланова ои

младия
инженер

М'Шя си Миланова, да заии 
тЗрооуваме жените. Обира 
не (на облекло за бойците 
на фронта не беше трудню. 
Ню трябваше да активира 
м-е жанигге ,и ев много дру 
ги акции. Когато вече шс 
дкъж ги заинтересувахме, 
тогава те сами търсеха ак 
шии. Така събирахме шип 
ко(в плод ш правехме м-а-рма

Асен Найденов

— Спомним ои много ху 
баво за тези дни, започна 
Миланова. Тогава бях на 
25 години, активистка в 
АФЖ (Антифашистки фро 
ат на жените) и -кандидат 
на Партията. Акцията тръг 
на от Нродния фронт, а 
посредством АФЖ бе про 
вадена твърде успешно. Си 
омням си че само за едн° 
денонощие изплетохме 

1500 чивта чорапи., а за две 
денонощия 2500. В хола на 
тогавашния комитет още 
в началото на акцията съ 
брахме огромно количест
во прежда, която след то 
ва разделихме :на жените 
да плетят...

А организацията бе та
кава, че за всяка улица в

Когато -ста-ва дума за младите кадри и ико
номическата стабилизация, две основни предно 
ставки са -необходими за пъдноценността на това 

специалисти да бъдат го-отн ощ си ис: м л а-дите
то ви да отдават всички знания, умения и енту
сиазъм за благородните дели на тази най-велика 
борба на нашите дни, а стопанските организа
ции и обществото като цяло да създават 
жиости за всестранна изява на техните спосо
бности и здрави професионални амбиции.

Именно такъв с примерът на Асен Найде
нов, 31-годишен машинен инженер в Електро
нната промишленост в Ниш, по-точно 
електроника — ООСТ „Метал’'. Макар че е ,,пре 
сен" работник в сдружения труд, Найденов, го 
тов и способен за акция, вече се е включил в 
новаторската дейност на Развойния отдел и зае 
дн-о с по-опитните си колеги издирва нови тех
нологии и по-ефективни решения в производст

лад за ученическата кух
ня. в началото ангажирах 
ме около 45 жени, които 
представляваха, така да ка
жа. едрото на АФЖ в гра малки деца за да отиде на 
да. -След това организира 
хме гругии във всяка ули
ца и поне един път седми 
чню организирахме четене 
на вестници. Тъй като -има 
ше доста неграмотни, за 
почнахме акции за ограмо*т 
яване. Най-напред правех 
ме 'списъци, а оетне, които 
не искаха да идват, ходех 
ме от къща на къща да 
ги доведем. И само дока

спомня случая »а една жс 
на. която ои оставила три възмо.

бригада.

в ТВ—

гения процес.
— Поставили сме си велики цели и сложни 

задачи, които изискват много ум, знания и енер
гия — обяснява Асен. — И именно затова, че са 
тежки, тези задачи са голямо предизвикателст
во за всички специалисти в Развойния отдел, а 
особено за мен като млад инженер. Доволен 
съм, че вече се вижда и мой конкретен принос, 
но за този успех най-много дължа на подкрепа 
та и насърчението, които получавам от по-опи 
тните ми колеги. От своя страна се старая да 
се усъвършенствувам 
тературата йо машиностроене, 
разработвам нови видове защита на алата от 
чупене, които се основават на електрониката. 
Днес машиностроенето и електрониката заедно

ДИМИТРОВГРАД

Димитринка Милановамагазинът 

на „Свобода“
ровя неуморно по ли- 

Понастоящем— Това -са ми скъпи 
ч спомени, свързани с врем-е 

то на огромен ентусиазъм 
за изграждане на ново об 
Щество. Струва ми се. че 
това е неповторим ентуаиа 
зЪм.

правят чудеса.
Асен Найденов е нашенец от Божица, от се' 

майстори-строители. Затова• Един от най-старите, ако не и най-стар 
конфекция „Свобода”, този в Дими

тровград, за Празника на републиката получи 
нов изглед.

лото на прочути 
го попитахме защо е „задминал’' строителствотомагазин на
и се определил да следва машиностроене.

— Исках да „изневеря" на моите земляци 
и да подобря квалификационната им структура 
— полушеговито отговори той и с по-сериозен 
то-н добави: — Машиностроенето ме привлича 
още от ра-нни младини и голямо бе желанието 
ми да опитам оилите си в тази област.

За бъдещите си планове и мечти Найденов 
сподели:

— Имам -силно желание да бродя по света 
на изчислителните машини

Питаме Миланова, да Ни 
каже нещо особено, което 
най-много помни. което 
-изпъква. Без много да ми ' ! 
сли -казва: *

И докато -самата „фабрика за дрехи" чрез 
изграждане «а нови помещения, реконструкция 
и модернизация, а предстои и изграждане на 
нов цех за лека конфеодия, получи изглед и 
стана съвременна трудова организация за про
изводство на конфекция, не само по външен 
вид, но и по начина на производството и съвре
менната технология, магазинът в града о-стана 
при първоначалния си изглед. Нерядко се слу
чва, когато в конфекцията дойдат делови пар
тньори и когато -разгледат помещенията и за 
производство, новия склад със съвременна тран 
спортна система, изложбената зала, стола 
кух«ята, да бъдат разочаровани от изгледа 
магазина. Като най-стар магазин винаги тряб
ваше да чака д-а се уреди или да се модерни
зира някой «овоткрит -във вътрешността 
страната. Може -би -самият факт, че магазинът ое 
намира тук в града, неговата адаптация винаги 
се отлагаше. „Им-а време, той е тука" 
отговорните.

— Това е октомври 1950
година когато като 
гат на Третия конгрес на 
АФЖ в Загреб за пръв 
път видях Тито. И днес си 
спомням 
..Ние се гордеем с нашите 
жени, които доказах-а сво 
ето равноправие в

деле ,
и програмерската

| техника. В колектива „прочетоха" желанието 
и ми предложиха да замина на обучение за 
б-ста с изчислителни машини.

В местната общност, в която живее, говор 
ят с хубави думи за обществено-политическата 
дейност на този млад специалист. Активно рабо
ти и в лъов-ичната организация на СК в своя ко
лектив. По -врем-е на настоящите избори бе 
бран в комисията за идейно-политическо 
не .и

ми
ра-

неговите думи:
и

-на
борба

та и (в следвоенното из гра 
ждане на страната. „Неза
бравим спомен!

из-}на издига 
е станалтеоретична работа. Член «а СЮК 

още в казармата.
Найденов поддържа „редовна връзка" с ро

дния ои край. Освен от обичта към бащиното 
опвище тази връзка се подсилва и от лова.

Когато наближи ловният сезон изпитвам 
горещо желаиие да отида в Божица, в моята 
„Урошева махала, но не юамо заради ловджийс 
К1И приключения. Отивам да ,ое вадиша свеж 
планински въздух ,и да се налюбувам на красо 

| тите на родното ми село. Там отивам „ през -
! И Прекарвам най-хубавата си почивка.• Просто се чудя на мн-ого мои 
5, ко-ва запъват за почивка 
5 не може да ое сравнява
• нииските прелести 
: расните спомени

казваха Да добавим, за богатата 
си активност от освобожде 
нието до днес МилановаПреди един месец дойде време и този ма

газин. да получи нови „дрехи". Преуредеиа е 
вътрешността на магазина и тези дни той прие 
първите ай клиенти след реконструкция « адап
тацията'. Сега магазинът 
кар и между първите открити магазини на кон
фекция „Свобода", е един от най-хубавите. В 
конфекцията казват, че са запланували в Ди
митровград да направят 'Още един още по-ху
бав представителен магазин за продажба 
конфекция.

е носител на Диплома 
Септемврийска награда 

1978 година Орден наро 
дни заслуги <?>с сребъ
рна звезда 1979 година и 
мнопобройни други призна 
шия от трудовите колекти 
ви 1в [които е 
..Обнова", „Гребен" и „Сво 
бода“, където ое и пеиоию

иа

в Д|миггро1вгр'ад, ма-

земляци защо то-л 
на морето, когато тя 
с почивката

на работила: сред пла
ца родното село, сред прек- 

от детстсвото.А.Т.
нира.: : Драган МИХАЙЛОВА. Т./
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\Комунист
Орган на Съюза на югославските нвмунисти " ' Белград, 29 ноември 1985

комунистите ■ Сърби» Брой 1495 година У™е на Съюза на

Г РЕЗОЛЮЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА
№ опора в битката за нови отношения и про- пмца, или системните решения доливат во- 

ногобройните становища, заключения, до- биви, за ‘по-нататъшна демократизация и со- да «а този ход, или обществено-политичес- 
гозори, закони, резолюции и разни друга ак- циалиетическо изграждане на обществото, 
тове, на чието формулиране се харчи голя-

за-ките организации не изпълняват своите
Значението на резолюцията, следовател- дължения, или се касае за примитивна (фео- 

ма енергия и време, главно не донасят оча- но, не се надценява. Касае се за чувството, дална) борба за власт, която няма
кваните ефекти. Обаче, за онова което се че водата е „дошла до гуша5', че вече не
пожелае и запише в тях грубата действител- се може по стария начин, че Съюзът,-на ко- Програмата и политиката на Съюза на ко-
н*ост никак няма разбирателство. Жизнените мунистите трябва да трасира своята страте- муниегите.
процеси текат дори и извън определенията гия, че акцията на класата трябва да подтик
на Програмата за икономическа стабилизз- не. и насочи към онези възлови точки 
ция и Платформата за подготовка на XIII чието „развързване" преломно зависи и 
конгрес на СЮК.

Подобно и

никаква
връзка нито със самоуправлението, нито е

Резолюцията, разбира се, трябва да бъде 
от обърната към бъдещето, трябва въз основа 
на на няколко от посочените и другите разясне

ния по най-важните въпроси да се поставят 
„средствата" за

шето по-нататъшно развитие.
с многобройните заседания За това как точно би трябвало да из- прецизни цели, определят 

на партийните и държавните органи — от глежда резолюцията членовете на Отбора постигане на същите, и всичко това да се 
които всеки път отново се очаква да озна- доста прецизно се договориха на споменато- каже но начин, които в сеое си ще има 
чат обрат, а след това се заоравят за по- то заседание, преди воичкб трябва да се вградени същевременно и желанията и „езй-
малко време от това за изготвянето им. Все- дадат ясни (и разбира ое) точни отговори на ка" на наи-широкмте слоеве на оохцеството-.

обществе-ки път така се гаси новото пламъче на на- няколко най-важни въпроса. неизоежно е, изглежда, че в
Първо трябва да се обясни защо в из- ната и политическата акция се ползуват и по- 

етатизмът, а от инакви средства — средства, които биха ои- 
са ли по-адекватнм на демократичния характер

оиха

деждата, че обществото ни (всъщност него
вите ръководства) знае как и че има сили теклия период ое засилваше

слабваше самоуправлението, защо не
становищата на Ха! и предиш- На отношенията в обществото.

страната да измъкне от трудностите.
Последният срок за прекъсване с тази осъществени 

неприятна традиция във всеки случай е ХШ ните партийни конгреси,- защо — когато оп- разбиране за плурализма превитсл-
конгрес на СЮК и становищата (резолюци- ределенията бяха ясни — трудовите хора до ните интереси, но и сили да се пресече пъ^

постоянно тят тогава когато започнат да клонят къмите) които той ще изгради. Конгресните ре- един бяха за тях, ръководствата
_ както бе изтъкнато и на послед- ги повтаряха и наблягаха да се работи съг- плурализма на идеологиите. Тези, „по-инак-

ното заседание на Отбора за подготовката лаоно договореното... а жизнените процеси вите средства’' би трябвало да бъдат съсре-
_ никак не би трябвало Да се въвярха точно в обратна насока. Защо? Без доточени върху активизирането на всички си

на всички слоеве на об-

золюции

на конгресадопусне да доживят съдбата на стабилиза- отговор на този въпрос не може да се ут- Ли и отговорността 
тшптшятя ппогпама и другите документи, ко- върдят и наооките на бъдещата акция. ществото.
жо на дум^Гполучат подкрепата пракхичес._.. Трябва, след това, да се осветлят причи- . Потребни са изглежда и по-инакви ме- 

рр -аяйпакят зашото това би дало криле Ните за уклоните в самоуправлението в ос- годи на ндеино-политическото действащ,
ая яп'гетгнативните сили и програмите и на- новните организации по учредяване «а Сто- защото в обстановката, когато е създаден от-

о-тт рл тт р» тежък удар на и без това раз кла те- панството и обществото, да се обясни на-раст- крнг .политически и класов конфликт във
нанесло Съюза на комунистите. ването на групово-собственическите и лично- връзка с разпределението на дохода, кога-

такът* подход на Отбора към ПОД- собственическите поведения к*»м обществено- то съществува и открита и прикрита кон-
__конгоеса и резолюцията (или т0 имущество, формализирането на самоуп- фронтация и по някои основни обществени

готовката на гр ^ &.впада с очаква- равителиото решаване, драстичното отделя/не определения, тогава и Съюзът на комунис-
резолюциите) „ай-широките обшест- На правата от отговорностите и маблягането тите не може да се държи като че ли няма
ния-га и ИС1 к есът трябва да разясни само върху правата... конфллжти и като че ли всичко е в наи-
вени слоеве грес* тр^ проблеми, а то Никак не може да се изостави и въпро- добро състояние.
причините за н тру прецизН0 да трасира сът как е могло да се случи, че Дългосроч На посоченото заседание на Отоора бе

тпулностите. ната програма за икономическа стабилизация потвърдена оправдаността на /искането от
и пътя на изхода_ много значе- да бъде едногласно приета, всички да се по- общопартийната дебата, че трябва да се про-

Все пак, не придава ли^се^ .чно воваваг „апел, да се заклинат че ще я про- менят и хората, защото както бе казано,
колкото до- веждат. а в практиката състоянието да бъде „онези, които ни доведоха в криза, не мо-

поръчвал, почти без ефекти. Нереална ли е програма- гат да ни изведат от нея". Това време търси
промени та, или скритите й противници са много хора, които първи, без колебание и отстъп-

една орга- силни, или позоваващите се й заклинащите ване, ще се борят за осъществяване на поли-
работа не е имала се „ нейните стойности са неискрени опо токата на СЮК.
знаела против кого тюнисти, които нс желаят нищо да се про- Така формулирана проекторезолюцията 

Тако „е е прецизно опреде- мени, или... сигурно й преди конгреса «Де допринесе за
^ във всеки Причините за нарастването на дезинте- по-голяма активност на масите и за по-реши-

ръковод- грациошгите процеси същ-о трябва да се из- телно разчистване с воички спорни въттроои. 
всички карат «а открито. Дали оа за това виновни 

(а миогобройни) отделни

ното доверие в

I ава с резолюцията си

_ на един „документ , 
някой. Ясно е, че един документ, 
бре анализирал и революционно 

себе си не може нищо да 
че никога нито

ние

сам по 
Но, съ-що така. 
низация, нито в

неуспех ако

полза само на 
на СК, но и наслучай не би била от 

ствата и членовете 
трудещи се —

Миливое Томашевичпътепоказател и само егоистичнитеточно като

разумеЕгисто в Ниш бе изготвен.-' биха могли да намерят работа 13- 
от професионалната служба «а те хиляди безработни (от общо 
Самоуправителиата общност на ин- 19-те хиляди колкото са , записани 
торесите за трудоустрояване, в Нишката СОИ за трудоустроява 
.а младежките ръководства в яге) но трябвало е4 поне да 

веднага бяха недоволни от открие по-широка перспектива за
настаняване на търсещите работа

МЛАДЕЖТА

Против, обаче... града
предложения текст.

Младежите оцениха, че новото младежи, 
регионално споразумение не регу- 
лира нищо <ново, чв е доста обоб- на ССМ е Ниш, инак, бе твърде 

чс се преписват „.общите ме- активна във всички етапи на изгот 
от Закона и Обществения до- вяното на новото споразумение, 

з сто из не /може да бъде Своите забележки тя даваше и «е 
младите хора. които от първоначалния текст на опоразуме- 

1Ю- нисто м на проекта на новия текст, 
област обаче малко от това бе вградено 

решимия, кон- в окончателната /версия на самоу-
опоразумвние. По

конференция наОбщинскатасе за съзнателно и трезво иокане, 
че гласът на младите хора окри

ля се чуе «о-гласно.
След гласуването на новия рс- 

обществсл 
във

трябваше.

Това, което добрите познавачи 
на обстоятелствата очакваха, 
Ниш и стана/ Общинската коифе- 

Съюза на социалисти чес 
ое съгласи да нод- 

Споразуминмс 
Тези

в щено.чателно ста
реиция на 
ката младеж не 
пише .регионалното

трудоустрояване.
жест на нишките младежи във все 
ки случай има преломно значениеобшествено-полити-

Ниш, обаче

говор 1й 
приет от 
него очакваха «е само много 

ред

публика-коки закон и 
договор за трудоу-строяла \ I е

регионивсички
именно, веднага да почне с изго
твянето на регионални споразумс 

в които при зачитането

тазивече
1ГО и конкретни
то би трябвало да помогнат за по- правителното 
бързо намиране па работа за мла- леча обикновения ред, при по-ста- 
дитс хора. Сигурно е, че с помо
щта на новото Споразумение не •

за в

паЕ ГИЯ,
законои редни санията трябваше да 
се .вградят множеството „региона- 

опвц1Ифичносги". Просктоспо-

в работата на 
ческите организации в

трябва да сс каже, чс в това 
бойкот или спекули. Касае лни

(На 4-та стр.)ведата
няма



<В» Комунист

НАЧИНАНИЯ

Актуалността на Титовата мисъл
Нашата общественост, с 'класа. Машата революция и в сегашните ус-доошния период, 

лошия ‘ме може да сс развива оез пълно твор твърде добри (Причини, рчаква всички ра§о- 
чооко (Преценяване и самокритично деиетау- ти във връзка с подготовката и публикуването 
ваио на всичко онова което е титовско, кос- па '-битовите съчинения да се завършат по-

ТИТОВОТО ДСЛО 11 -МИСЪЛ съдържат ОГаО- 
ШЧХШ1\ЗЦЧ> а»а комунистическата па-рна-л и 
юоа на «июелавокмте комунист към

ккОитч) историята налагаше на ювик- 
то4 революционно движение поточе от* поло- то ое бори в тази ч-шша самоупрашит&мца де- бързо, така че великото Титово дело да 
виц век иа -нашето неаосредегвено минало, иствителцюст, което живее в хората в**рхуко- бъде достъпно на миогобройните борци за 
хола отношение към тези историчесли за- и то се обосновава тази действителност 'и в социализма и за обществения прогрес на 
дачи е изразено обосновавайки ое в^рху неизчерпаемите творчески възможности и Югославия м в света. Те искат и търсят в , 
марксизма като роволюциом-на теория, коею силите на работническата класа и иа Съюза автентичната му форма да ю получат възмо- 
даде възможност за всестранно схващане ни на югославските комунисти, 
оощоствшата действителиост, в която кому
нистите действуваха, мзоорът на съответни волюциноина, политическа и теоретическа ек- магическите, автобиографически и остаиали- 
оолици на организиране иа революционните довнюст, авааиардаите сили на югославското те да ое подготвят !въз основа на Събраните 
сили и методите на борбата иа нашата нар- работническо движение, силно свързани с съчинения, 
тля дадоха възможност да бъде организатор воекишнввните интереси и с дсйствущанвто на 
на народоосвободигелната борба, да създа- .работническата ‘класа, трудовите хора и иро- лични среди и иа различни начини, а най- 
де условия да победи социалистическата рс- греоншшто сили, пито за момент не губейки чеето във вид на публикуване на таканаре- 
волюция и да се изгражда социалистическо предвид дългосрочните програмни цели, ще челите нови творби, допълнително иятерпре- 
общество, дадоха възможност да надделеем умеят и на сегашния кръстопът да съзрят за- тиране иа вече известните събития и теми, 
разнообразни трудности и постоянно да раз- дачите си и да вземат -реални и прогресивни бяха сеяни много клеветнически, думи и дезии 
махват нашата революция, задълбочавайки решения, които иа практика да се потвър- формации, насочени срещу Титовата личност 
освободителната й и хуманна, същина. Нора- дят. Ъюрократичоско-централистическите и се и .революционното му дело. Нападайки онези 
ди всичко това събраните Титови съчинения, паратистически ошш, които »а дело се про- стойности, които са вградени в основите на 
под! отвени на научни начала, са и все по- тивопоставят срещу учредяването и асрирми- нашата революция, тези измами и лъжи има- 
вече ще бъдат незаменим източник за запоз- райето на работническата -класа като водеща хз за цел да отклонят Югославия от пътя на 
наване и изучаване на най-новата история и класа в Маркоовия смисъл, -и които ощ-о вс- самоуправлението и равноправието. Обра- 
най-сигурен пътепоказател за нашата рсво- днаж оо егвдкновиха с многонационалната ните Титови съчинения са силно- оръжие 
люционна акция. действителност на -югославската действител- с което на враговете на социализма, самоуп-

Носейки в себе си теоретическа и мето- ност неминуемо ще -претърпят още едно по- равнението, равноправието, братството, един- 
доложка същина на революционната мисъл ражение. 
на Маркс, Енгелс и Ленин и с тази същина 
проникнати, Титовите съчинения, както и съ-

Ж'Но побрано. Трябва да сс положат усилия 
осланени ша същината 'па Титовата ро- останалите издания на Титовите дела — тс-

През изтеклите няколко години от раз-

ството и независимостта на Югославия дават 
Важна «роля -в тази борба за творческа аргументиран и точен отговор за югослав- 

приемственост на нашата революция и днес ската революция.
Не и занапред имат Събраните съчинения начиневията на класиците на марксизма, 

са затворена мисловна система. Титовото до- Иоснп Броз Тито. Затова трябва да се даде 
ло не е теоретическа система чието разви- подкрепа на Редакцията за публикуване 
тие да е възможно само с творческо диалек- Сьораните -съчинения в това единствено нау- 
тическо отричане, каквито бяха

По време на кризисни ситуации, през 
каквито и сега минаваме, трябва да се връ 
щаме на източниците на собственото си об
ществено битие и с неговото задълбочено 
схващане да осветляваме пътищата на по
нататъшното революционно развитие. Затова 
днес Титовата мисъл е изключително актуал- 
на. Тя това е преди всичко за комунистите, 
които се намират в първите редове на бор- 

~ бата за развитие на са.моурпавлението и на 
националното равноправие. Тя е значителна 
за научните работници, чиито проучвания 
свързват миналото с настоящето и бъдеще
то. Творците в областта на култура-га тя 
учи да бъдат свързани със собствения народ 
и помага им да опознаят силите и тенденци
ите, които с творчески хуманизъм тласкат 
обществото напоед като при това освобож
дават човека. Тази мисъл дава принос на 
социалистическото възпитание

на

системите чно и издателско начинание и сега и за на
не само на предмарксовската философия, -но пред да води сметка за ооновната концепция 
и системите след марксиче-ските автори, от -на това издание, да я допълнява и творчески 
Сталин до останалите застъпници на прагма- ц-а ,я обогатява като полага усилия ком-пло... 
тистическото интерпретиране на теоретичес- но и цялостно научно-критичеоки да предега-

е необходимоката марксическа мисъл. Противоположно на ви Титовото дело. При това 
това, Титовите съчинения представляват отво- всестранно проучаване на източници, и
рена система нд марксическата теоретическа ком-плетен научно-информативен апарат 
мисъл, която както и самото битие на юго- всеки том, бележки и коментари, което по
ел авската революция, е отворена за по-на- мага и на читател-я дева възм!ожност да сле- 
татъшно творческо развитие -в -процеса на ди и разбере Титовата мисъл в конкретни ис- 
диалектическата иитеракцля на практиката и торичеоки обстоятелства, в които живееше и 
теорията, в историческата приемственост -на се бореше нашето революционно движение, 
самоуправителните процеси на нашето соци да се търсят изходи от вътрешните и между- 
али-стическо общество и в осъществяването народни -противоречия, с които това движе
ла дългосрочните цели -на борбата на рабе-, ние непрекъснато се стълкн-овя-ваше. 
ническата класа на тази почва.

във

и образова-
Няма причини основните методшгожкн нието на а „ на възрастните Тито-

«™ марксическа мисъл е скъпоценна за уП^Гформ^нГ™ п^лзу- = “ « ~~ В Т
Съюза «а югославските комунисти и за на- вани за предвоенния и военнен период, въ3мо ^ ^™,°,я^‘ЧеСКа °аб°‘
шето самоуправително .общество днес, в но- жн0 по-едииствено да -не се прилагат и в I ' <>бмисля*ето на пътищата на
вия етап. на изостряне ,на противоречията ме- обработката на материалите от следвоенния обшег^ечо по М 1>азб1шане ня
жду етатизма и самоуправлението, конфлмк- период. Оообени усил1ия трябва да се поло- общите обществено-политически
та между контраре-волюцион-ни-я натиск 
историческите интереси

Тази отвореност на Титовата революци-

нашата

течения в
съвременната епоха.и жат с цел възможно по-пълно -и комплетно 

на работническата да се публикуват Титовите съчинения от сле- Душан Поповия

1 оран Мйлич, редактор в ТВ Белград Канво е съзнанието ни?Преди няколко вечери бях 
събрание на една първична 
йна

на
парти

организация чиито. членове но 
зкавам доста години. Избираха сек
ретар, заместник екретар, секрета 
риат и Т.Н-. На събранието 
вуваха болшинство от членовете. 
Преди това събранието бе 
пъти отсрочвано поради

ставете сй оега някой да ме изхвър 
ли с просто задраоюване в списъка.

Общия -глъч заглуши едно духо
ви го намесване:

— Извинявайте че малко з-акт» 
опях. Бях

дисме-нши за първоклаоирания. Оба 
ч-е пристигна тълкуване: 'избран 
е кандидат с най-м1иого

ната огг тези хора имат виеше об 
разованме, -а отделни 
кога и явно говорят за решенията 
и заключенията на най-висшите 
партиини органи в страната.

Членовете на посочената пър 
вичн-а -организация на СК -очеви 
дно оа считали, 
лили за демократически партийн-и 
избори ако

лица поня-глаоове
под условие това число да е пове 
че от 50 /на сто от гласоподавате 
лите.

ПрИСЪСТ

два 
неи-дване

на -членове (предприятието работи 
в две смени). Затова е решено да 
се отлъчат всички онези членове 
в организацията, които не дойдат 
на третото изборно събрание.

Започва проверка кой е дошъл. 
Стигна се до първия член, който 
събрал три „минуса’'. ‘

— Да ое отлъчи от евиденция 
— добави някой.

— Полека, другари, човекът мо 
ж)е би е болен...

— Не е вярно, че е болен, бо 
лен човек не гони (извънредна 
печалба!

— Хора, <не бива така. Аз съм 
член на Партията 40 години и пред

в смяна и тръгнах да 
гласувам, а на -вратите ми казаха, 
че прахосвам време, че вече съм 
■изхвърлен от -Партията.

Така дискусията

Така абсолютно мнозинство 
първоклаоираният няма.

Какво да ое прави? Сега 
бивешият секретар 
тове, но не /намира сиаоонооно 
кув-ане за положението, което е 
неизвестно в тази първична органи 
зация на СК.

вече че са се опреде-прелиства лис-продължи ед
ин -час, с компромисно заключение 
никой Да не ое „отлъчава" 
не ое чуят оправданията за отсъст 
вуването.

Мина се на гласуване, а след 
това *на едночасова почивка до- 
като ое -изброят гласовете, а сетне 
на съобщаване на резултата.

От двама кандидати за секре
тар един бе получил. повече глабо 
ве. Стана -секретар. Обаче 
отник бях-а предложени трима, ко 
ито получиха 72,-65 и 45 гласове.

В помещението отекнаха

тъл оа предложили повече 
кандидати. Но, никой не 
мнил преди това да се научи за 
постъпка в случай трима -кандидати 
да поделят

си е сподокагго

Тълкуване ще потьроим в 
комитет ,илиОбщинския глаоовете и никой от 

тях не получи таканаречен-ото аб
солютно мнозинство. Другарят, 
който подчеота 40-годишния 
стаж в Партията, знае че францу 
зите организират 
бори.

е града
и вероятно ще повторим избия а 
нето иа замеетвИ|к и на секретари 
ата — предлага [председателству-
ващиит.

два кръга на из 
но те му е известно какво 

ое прави в така малка 
■партийна организация.

ЗцЦя че упо!рито изразходвам 
хартия когато

Всички са съгласни. Защото, 
члеза замс очевидно е, че никой от 200-те 

вове в тази първична партийна ор 
ганизация не знае какво да Се пра 
та в такива -обстоятелства. Полови

първичгга

■апло
говоря за този при
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СТРОИТЕЛИТЕ В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО

Отзвукът на един подвиг лекоти® един път — защото работа 
- та наистина изискваше —непрекъс 

нато работех 57 часа. Знаехме са
мо, че заради нас не бива да за
късняват -останалите работи. Исти

заработих. на е. че този месец 
13,5 милиона динара. Трябва да се 

(Белград), знае, че тези пари получих за 370 
„Изолация” нормирани часа. което ше рече

СТРОИТЕЛИТЕ НА ВТОРИЯ БЛОК В ТОПЛОЦЕНТРАЛАТА тинг" (Загреб). „Рад"
„НИКОЛА ТЕСЛА — Б", КОИТО ПРЕДСРОЧНО ЗАВЪРШИХА ОГ „Север“ (Суботица),
РОМНА РАБОТА, КАЗВАТ, ЧЕ ТУК НЕ СА РАБОТИЛИ „МРАМОР (Белград) и многобройните коопе- двойно повече от обикновената ра 
НИ. ХОРА”, А ОБИКНОВЕНИ, НАШИ РАБОТНИЦИ И СПЕЦИА ранти от цялата страна. Гс.сха бота. Мисля, че иа никого от нас
ЛИСТИ. И СТРОИТЕЛИТЕ ЩЕ УЧАСТВУВАТ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Учас™е и три фирми от Швейца- тогава наградата не бе мотив. Мо
ТО НА ПЕЧАЛБАТА- НА ТЯХ ЩЕ СЕ ПАДНАТ ДЕСЕТ НА СТО риЯ- ГбРмаиия и Полша —обясня- же би това за някого е неубедител

БОЯНО ПОЛЕ^НЕКОРЕКТНОСТИ НЯМАШЕ Д “руДНОст“ ДЛ ‘

По едно време на • строителната и цеха, най-много допринесе даде
площадка -имаше 3000 работници ните ни работи да завършимз нащ -

може би за 29 ноември, може в и специалисти. Нашите хора още реме. Съвместното договаряне, в 
навечерието на Нова - година. Все един път показаха, че са готови и - което не същесгвуваха две различ

но заинтересовани страни
Както и всяка блестяща работа ител и инвеститор донесоха пъл 

за но съгласие във всичко. И колко

. Домакините са най-красноречи 
ви: игзраждането на втория блок 
тО 620 мегавата и Топлоцентрала
та Никола Тесла — Б” е завърше 
но в рекордно време. Натрупаните 
опити по време на изграждането 
на топлоцентрала ще бъдат ценни 

югославски

макшште в това са тайнствени

пък остава фактът, че работата е за най-големи подвизи”. стро
завършена шест месеца, по-рано и 
че „цялата система ще се изпроба и тази има своя друга страна,

КОЯТО БОСИЛЧИЧ -ИЗЯВЯВ: то 1И да е очевидно всичко онова, 
— „От първия ден твърде ясно което сега би трябвало да се нап- 

прецизирахме, че всеки ден иа съ рави е — безколебания. тук да за 
кращаване на орока в строителст- н-очне изграждането и на третия 
вото има сво-я цена. Следователно, блок. По-късмо това ще бъде и 
беше ясно, че съкращаването на 
срока парично ше бъде субсидира са необходими само няколко месе 
но. Какво означава това? Договоре ца -подготовка. Всичко това гово

ря -само за да изтъкна, че и други

на 25 ноември”.
за всички,- повечето 
колективи, строейки този блок- ня 
маха неволи около „хартийните не 
съгласувания”, нищо на сила 
е доказвао: всеки елемент, 
и „структура” от плана,» наистина 
са такива, каквито са и предвиде
ни. От всички работи в 
Тесла — Б” найм-ного завършиха 
домашните строители и домашна 
та индустрия. Затова тук на всяка

КОГАТО СЕ БЪРЗА ПОЛЕКА...
Нашите събеседници не избяг

ват срещите с журналисти. Опа-ся 
ват се обаче, от патетика и слад 
никави думи за героите на труда. 
Казват, че тук не са работили „хе 
ра от мрамор”, но -обикновени, на 
ши специалисти и работници.

не по-трудно и по-скъпо. Тук за товавъзел

но бе, че -само онези, които успе
да завършат поетите те би трябвало да -разсъждават ка„Никола

м ят навреме
задължения, могат да разчитат на то нас, защото всички заедно, стру 
такъв -вид стимулация. Онези, кои ва ми се, виждаме онова, което е

очевидно: електроенергийната об
какво да прави тук авторът на те 
зи оедове, който няма предрасъ- 
дъци от този вид: когато се завър

го това не можаха да направят 
когато става дума за

ши работата, строителите обикно ил,и сроковете, биваха 
в©но са стиснати на дума за своя н,и от работата .а на тяхно място 
та работа. Да ли наистина то-за с 
предоставено на други?

може да се чуе. че еки-крачка
път. който съчиняваха работниците становка в страната не е и за дъл- 

изключва- го -няма да бъде благоприятна.
Живан Мойсилович,

качеството
и специалистите от югославски ко 
лективи, днес напълно е способен 
за строителни и монтажни работи 
на такива или подобни обекти, къ 
депо и да е в света и — в наша
та страна. А завършената работа, 

наистина може да се види в 
й сияние. Първите кило-ва

секретар
Това се случваше, на първичната -организация наидваха други.

Та-ка се договорихме в началото -на СК в ООСТ „Електромонтажа”, не 
работата, а на Акционната конфе пропусна да изтъкне, че за своите 

„На това строително поле ра- реиция на Съюза на комунистите 20 години, колкото работи върху 
ботите най-много завършиха „Тсп на ВСИг1Ки изпълнители. такова тези трудови задължения в страна 
моелектро” (Белград), „Гоша” (См станоВИ1ще единодушно бе подкре га и чужбина, все още нито «на 
едеревока^ паланка), МИН (Ниш), пен,0 Веднага -в началото форми едно място не е доживял да се 
„Умел” (Тузла), „Минел” (Бслгр- рахм'е Щаб на така наречената работи така сговорно и сдружно. 
ад), „Термика” (Любляна). „Мои- „ремсиша асоциация на инвестито- Все пак тоз не забравя да каже.

На всяко че -главната заслуга -принадлежи на
този

сега
пълното
ти електрическа енергия отгук тря 
бва да потекат — всеки миг. До-

рите и изпълнителите.
заседание на Съюза на комунисти работниците, строители на 
те в щур личните организации од обект, 

вания... Демократическата мроце- ин от 1гьоросите се касаеше до пр „Чисто заради истината. Рабо
ду-ра, -от първичната организация 0блсм1Игге, свързани с изграждане- т©ше со, драги д-руже, денонощно, 
на СК все Ю конгресите, трябва ,ро (И монтирането. Мотивировка за Както -не можеше да се направи 
да се спазва. Защото, на един от тази раб опи имаше. Това бе бит ако хо-рата не бяха разбрали зна- 
нродишните конгреси, в мпожест- ка за пример. Знаеше сс какво чението на цялото мероприятие, 
вото материали подготвени с цел сс Иока. Кол ебат ги я и недоумения ролята си, както и ролите н-а оне 
всичко да' бъде • ефикасно л орга нямаше. Или, доколкото имаше, зи. с к-о-ито работеха. Защото. не 
низира-но, прочетох и следния ток- решаваха се веднага. За това нещо забрадяйто. тук -работеха повечето 
ст, с когото -ой служил председател бяха, -необходими най-много един колективи, 
сънуващият иа една комисия:

— Търси ли някой думата?
(Никой).
— Има ли ня.кой да с про-

мер, защото, преди всичко съм убс 
ден 
тота

че той «е е усамотен, а след 
че отразява едно състоя - 

съзнанието. Също така миние на
сля, че твърде малко имаме време 

занимаваме с отсъствуватите.да се
вместо добре да. се подготвим да 
избирам ЛЛо,присъст вуващ и т с.

„добри подготовки’' не модра които представляваха 
—два депа. Нямаше време за яло една единствена организационна п 
ви съ гласувалшя, за празни надхит технологическа цялоот. Това оообе 
рития. Когато се бъша полека — но искам да изтъкна, за да може 
често пъти говорехме — тогава да ое разбере, че нашите работни
це се случват пропуски, а -работа- ци могат да създадат и невъзмож 
та -п-олуч-ава необходимата динамн н-ото. Точно така напишете 
ка."

гюл
збирам и не мисля само иа канди 

сигурно ше „минат”,дати, които 
защото са добри, питоми и редов 

идват на събранията. Такива си 
гутмю ше „минат" ако им конку 
рират хора с подобни черти.

За първичната организация -на 
СК за която се касае най-лошият 
вариант би бил ако всичко

още по-къса постъпка — 
повторят и да бъде 

кандидат (с цел ясичко 
завърши без

но тив?
(Няма)
На пр'ьв поглед Това е обикно 

вен текст, какъвто сме слушали 
иа партийни събрания стотина пъ 
ти . Проблемът на този текст е в 
това, че той -е написан преди дз място за носталгия и за онези вре жду работниците и специалистите, 
загючме събранието. меца, -когато работният ден траеше Примерът, който посочвам, струва

Затова и споменах състоянието и но 26 часа, тогава към думите ми се, ч-е днес, п-о време па раз
на съзнанието. Мнозина считаме, н-а Кръста Бабич, оокрета-р иа пър личпги-тв дозинтеграцим. може да 
че изборите оа завършени кога ли-чната организация иа СК в „Умс бъде поучителен. Иа този обект 
то оа определени -кандидатите, а лоната" организация- на сдружения и-маше оам-о един кран. Когато мои 
за !КО»игреситс да оа приключили труд „Монтажа”, не е -необходимо 
когато н-рбдоедателствуващите на- никакво -обяснени-с. „Работеше со 
пишат ецонариюго ои. денонощно. С другарите дт моя ко

и
невъзможното. То®а е пълната ис 
ти-на, а та-ка говоря. защото 
имахме обща цел. Тук особено мо 

Ако -в този текст въобще има въодушевява сътрудничеството

ПОВЕЧЕ ОТ РАБОТА ние
чсе ре

меши по
изборите да се
само един усложнения,да се 
кворум, тълкувания).

избори 1:Демократическите 
Съюза иа комунистите неистина оа 
сложни, но «е толкова да се отри
чаме от демократическата постъп
ка. Поради непознаване на тълку

гмрахме стоманените конетрук

(На 4-та стр.)



Комуимст 4
вършиха тюаи обект, който ще про 
извежда
от която из вестни количества ще 
сс и /иоиаоят. Трябва да к?жа, че 

участвуват в рази-

електриговслса енергия,Отзвукът на един подвиг и строителите 
ределениедо на печалбата: те ще 
получат 10 на сто от заработеното 
за -времето, за което обектът е за
вършен предсрочно. Въпрос е сега 
— можа да се чуе това —можеше 

процент да бъде и по-ви-

ти нямаше, а трудности да. С та- 
работници работата дейотвм 

ПСЛ1Ю о песен: 
но работил, 
страната или в чужбина. Смеяд бих 

че вряка работа с тях

ии-ва С тях бих отно- 
къдсто и да било в Л1И този

сок? Дали работниците, които за 
всичко това са заслуживършиха

ли личните им доходи да бъдат 
и двойно по-големи отколкото са 
били.

да мажа, 
е завършена."

Има тук още опит, какььто 
па други мсота не може да се
срешне. Новаи йович, секретар на 
първичната партийна организация 
в Производството, обяснява, чс сс

остаиа-

Костич кактоДобривос 
останалите наши събеседници каз 
ват, че умората се чувствува кога 
то сс завърши работата. Всъщност.

н

който сдеоае за опит, 
лито печелили младите хора, кои 
то първата си работа 
тук. йович припомня на 36-те тер 
мотехмици, !К1аито след тестовете, 
свързани е характеристиките 
този обокт ,,веднага били хвърле
ни в работата". „На 
събрание се договорихме, подгогов 

по-качествено

по-важен е опитът, спечелен тук. 
Костич припомня за това, че в то 
зи репортаж за вестника за строи 
телите, освен 
зъм и общите усилия, трябва да 
влезне и още една истина: голямо 
то другарство и приятелство. След 
тези негови думи събеседниците ка 
то че ли се надпреварват всеки от 
пето па изтъкне, че тук не се е 
случил вито един 
чески ексцес. Дори и в обренова- 
шките кръчми, когато хората зна
ели с чашка да си починат, таки 
ва пета не с имало. А работели и 
другарували работници от всички 
краища на Югославия. Тези него 
ви впечатления записваме без да 
скриваме убеждението си. че на
ционализъм най-малко има сред ра 
болниците. Затова зписваме и ня-

иамерили

трудовия снтусиа-на

партийното

ката им възможно 
да се извърши. На първите им 
пТтя трябваше да сс внимава. Зато 
»а нашите най-добри и най-опит 
-ии хора бях-а покрай тях. Те се за 
каляваха в процеса на конкретна 
та работа. Сега, мога да твърдя 
това, след три години са така осно 
с-обенм, чс и в полунощ знаят вси 
чко във връзка със съоръженията 
на този обект. Няма непознати ме 
ста и точки. Този обект за тях . е 
прочетена книга. Мисля, че не съ 

ен ществуваше по-хубав начин да
ции, тя последователно беше необ на дебела тетрадка — в която все изгращят способни водачи на ма 
ходим а на работниците на „Гоша" ки ден записвал най-същественото, шините и съоръженията. Тези мла 
и МИН. Те не мислеха за това все Показва ни и обяснява: 128-те раз дежи сега са опитн,и майстори на 
ки да си подготви кран, а направи лични „условия", които според не своя занаят и това с гордост изтък 
ха такова разпределение на работа гоните думи би трябвало да бъдат в>аме. Да си призная, когато гово 
та, че само се сменяваха хората, съгласувани взаимно. За един не-

зна
националисти-

(От 3-та стр.) държи дневник за работата — се кои техни сърдити думи. отнасящи 
, се до бавните промени в общество 
то, попаднало в обществена и ико 
номичеока криза. Питат се какво 
стана с исканията на работниците 
след 13-то заседание на ЦК 
ОЮК, защо ръководствата мислят, 
че посредством телевизионните ек 

са установили близкост с на 
рода и работниците. Пречат 
колебанията в Съюза на комунисти

наря за построяването на обекта „Б ‘ 
които с неш работеха. През ля- веж човек това може да изглежда обхваща ме приятно настроение." 
тото те започнаха работата с него обикновено и несъществено, 
около два и половина сутринта, щото наистина е тежко с обикно ПЕЧАЛБАТА И РАБОТНИЦИТЕ 
До -идването на първа смяна те вени думи на малко пространство 
привършваха работите. Първа смя във вестника до тънкости да се обя 
на, следователно, можеше бзпреп- ши всяко от посочените сведения, 
ятствено да продължи със своята „Що се отнаоя до професионална 
част на монтирането. Работата бе та процедура”, казва Божович, ми

Ра- сля, че с описването на усилията 
130 не трябва отделно да се занима 

ваме. За мен най-съществено е да 
Записвайки тези факти, питах се пооочи, че тук за три години 

ме нашите събеседници — имало са проведени ш-е-ст акционни кон 
ли е злополуки на този строеж? ференциина Съюза на комунистите.
Получихме следния отговор: в най- В работата на същите лрисъствува 
тежките, най-сложните и -най-ком. ха всички

за
рани

имПримерът с построяването на 
Термоцентралата
Б" тези дни се п-олзува и като илюс те. Но, казват, сега това не е наша

„Обреновац

трация за някои наши недоумения 
около стимулацията на труда. Стро 
ителите се наеха и предсрочно за

тема.
твърде усилена и рисковна. 
ботехме на височини от над 
метра”.

Йован Маркович

Против, обаче...директори в колективи
плицираяите трудови операции не те, инженерите, финансовите спе- 
се случиха злополуки. Даже нито цишшети, работници. Това не бя 
драскотини. Обаче имаше няколко ха заседания заради манифестация, 
тежки нещастия, които станаха при но места кьдето твърде прецизно 
изв^ршаването на напълно рутинни се договаряхме. Тук комунистите 
работи. И това е цялата истина, приемаха решения, от юоито не се

отстъпваше. Говореше се за мили
арди, огромните стойности на обо пролив. нв сс нуждаят от фра 
рудването и съоръженията, 

не нямаше място за шега. И

>
(От 1-ва стр.)

рите липсваше слух за предложе
нията на младите.

Затова младежите в Ниш бяха

ние наистина не цялостно
вече почна да се прилага в ниш
ката Самоуправителна общност за 
настаняване на работа, макар че 
Общинската конференция на ССМ, 

Тук принципни определения и ,,об- като най-заинтересован подггисник. 
никой и^и места » н° °т повече ред в не го е потвърдила.

_ и не помисляше на такова нещо настаняването на работа и повече Но тук е важен фактът че
3^'ачи ~ казва Воин Божо Всяка грешка или дефект десет рабс>та- А новото самоуправително общинското младежко ръководст- 

2,- ,^яПЪР5С?Та ПаР ?а™Ю- биха Увеличи™ Разходите. ™оразум,еяие според тяхна оценка В0 най-сетне започна да застъпва
тилна организация в Инвесгащион Знаейки как трудно ое -стига до това не предлага. действителните интереси на‘свои

Бя°*ошч е ™- валУтаи средства, на аварии и то пИ„е ии е ”з®естно как това „не- те членове, макар и по цената на
женер и затова -в обясненията му смееше да се .помисля. Иска-м да СПОразумение на младежкото ръ- взимане на различни становища от
има много прецизни, проф-есиона - кажа следното; и-маше и остри де ~'С останалите градски Д1ругате общсетвено-политически
лни информации. В ръцете си той б-ати, ео н-е и свади. Некоректнос вГда ое каж™' ЗЗВЪрШИ но т^0-

ОПИС^АНЕ НА УСИЛИЯТА

„Уопяхме най-вече затова, 
последователно изпълнявахме ово-

орга-низации.
че това споразуме В. Филипович

Комунист дания на вестник „Комунист" Влайко Кри- 
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председател Драгиша Павлович. 
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ДЕЙНИ КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ССМ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА В МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДИМИТРОВ 
ГРАДСКА ОБЩИНА ОТ 1 ДЕКЕМВРИ

Извидниците държат 

предимство Започва предизборната 

дейност
ДЕ* Н(ГсТТА АСИОЯЩЛТЛ ГОДИНЛ 
ФЕРИАЛЦИ...

СЪЖИВИХА 
ИЗВИДНИЦИ, ПЛАНИНАРИ,

ще се организират на те
риторията на общината 
младите извидагици. фериа 
лци пл«анина«р.и се отклик
ват заедно и действуват «ка 
то цяло. Предвижда се око 
ло 100 души да зимуват 
във фериалния почивен 
дом или в бригадирския 
стан на Власина. Тук едно 
временно ще 'се организи 
ра обучение, походи, заба 
вни вечери и прочие.

При предлагането и избирането на кандидати за 
отговорни постове в младежката организация трябва 
да се държи строга сметка за морално-политическия 
образ на кандидата, за неговата инициативност, по
следователност и отговорност в работата

Настоящата 
остане Фериалците и те ще учас 

твуват в похода до Горно 
Рома«овце. В предстоящия 
период, според плановете 
на организацията. много 
по-голямо внимание ще се 
обърне «върху обучението 
на членовете и овладяване 
то на основните знания по 
планинизъм.

година ще 
забележителна в

анадите на младежката ор 
ганизация по особено бо
гатата дейност на общес 
твените организации на 

колективни 
Съюза на со-

От 1 декември в младеж на нашите народи и наро 
ката организация на Дими дности като залог за наше 
тровградска община ще зап то бъдеще, 
очне предизборна дейност. В първичните младеж- 
Така реши Председателст- ки организации в трудови- 
вото на Общинската кон- те колективи на ръковод- 
фереиция на ССМ, което ните постове трябва да 
прие и решение изборите се намерят младежи и де- 
в първичните организации войки, които са добри ра 
и акционните конферен- ботници и активни самоу 
ции на ССМ да бъдат п«ро' правители; в средношкол

ските младежки орган^. 
зации — онези ученици и 
ученички, които постигат 
солиден успех а активно 
действуват в младежката 
организация, секциите и 
ученическото самоуправле

младежта 
членове -на 
циалистйческата младеж 
(ССМ) в Сурдулишка об
щина. Оживената дейност «а 

споменатите обществени 
организации на младите, 
както и скорошното отпоч 
ване с работа на Младеж
кия дом, както очакват в 
Председателството на ОК 
на ССМ в Сурдулица. -ще 
подтикне към възобновя
ване дейността и на оста 
налите младежки органи
зации. колективни члено 
ве на ССМ, преди всичко 
дейността на Литературна
та младеж. Музикалната 
младеж и самодейните ку 
лтурно-художествен и дру
жества.

ФЕРИАЛЦИТЕ преди ня 
колко години бяха една 
от -най-дейките организа 
ции на младите сурдули- 
чани. Нещо повече, тук на 
Власина се организирала 
..синни вечери”' на фери
алците от Републиката. 
Ето защо от неотдавна та 
зи обществена организа 
ция на младите полага 
особени усилия да възоб 
нови дейността си. Вече 
са привлечени в редовете 
й към 1000 младежи и де 
войки. С оглед численост 
та. налице са благоприят
ни възможности за разгръ 
щане на богата и много
странна дейност.

„Хорото поведе” новос
формираният извидничес- 
ки отряд „Пера Мачкато- 
вац5', който към средата 
на октомври т.г. наброя
ваше над 120 членове. Бла 
годаре«ие на няколкокра
тен масов стопроцентен от 
клик на залесителни ак
ции този отряд си създаде 
материални . предпоставки 
за разгръщане на много
странна активност. Сами 
си купиха униформи и 
нбодбходимите пособия за 
нормална дейност. Нешо 

/ повече: най-добрите 17 
извидници на залесителни
те акции участвуваха в 
гтохода ,,По следите на ос 
вободителите на Белград”. 
Заедно с останалите участ 
ници в похода изминаха 
към 60 км (от Смедерево 
до Белград) пеш и с това 
доказаха, че могат да ме-

ведени през януари идна 
та година. Според утвър 
дения календар на избор
ната дейност през февру 
ари 1986 година ще се про 
веде изборно «събрание на 
Об Щ|и« ската конференция
на ССМ. Същевременно ще. ние; в организациите на 
бъдат проведени и избори ССМ в местните общнос 
в обществените организа ти — примерни селскосто 
ции на младите (тези орга пански производители и

активности в местните ор 
ганизации «а ССТН и ор 

на ганите на местната,. общ- 
ОК на ССМ в Димитров- ност. С една дума — да 
град обсъди и прие крите се избират най-способшь- 
рии за избиране на «младе ■ те и най-актизги младежи 
жи и девойки на най-отго и девойки.

низации са колективни чле 
кове на ССМ).

Председателството

В сегашната програма 
за работа на Председате 
лството на ССМ се пред
виждат излети, походи, се 
минари. другарски срещи, 
обучения и други форми, 
коцто трябва масово да 
привлекат многочисленна- 
та сурдулишка младеж. 
Ако се съди по сегашната 
дейност на извидниците, 
фериалците и планинарите. 
не ще и съмнение, че мла 
дите от Сурдулица в пред
стоящия период ще жив е 

и ят далеч по-пълноценно и 
по-целесъобразно ще опол 
зотворят свободното си 
време.

Председателството на 
ОК на ССМ подчерта от

верните постове в първич 
ните младежки организа
ции. По време на изборна 
та дейност най^обстойно 
трябва да бъде анализира
но осъществяването на 
кадровата политика. В ръ 
ководствата на първични- 

ССМ

В плановете на 
ганизация вече е набеляза
но зимуване на Власина с 
фериалците 
„Стари град”
Група от 11 фериалци ве- 

у части е на Ми-

тази ор

го верността на 
на СК от редовете на мла 
дежта за успешността 
изборите и правилното во

членовете
от обшина 
— Белград. на

дене на кадровата полити
ка. Най-енергично трябва 
да бъдат осуетени евентуал

че взеха 
тинга на младите • Фериалоят сили с извиднически 

отрящи. които имат дълго
годишен богат опит. 
настоящем извихгническият 

„Пера Мачкатовац”

те организации «а 
трябва да бъдат избрани ните опити за трето по

ред избиране на младежи 
за и девойки на ръководни . 
на функции на също равни- 

потвърждават идейна ще. Младежките ръководи 
тели. на които изтича ман 

на датът трябва да се върнат 
на работните си места, от 
които са дошли на функ-

ци в Сплит (СР Хърватс
ко). а

По-
фериалци 

на „Голе-
група 

участвуваха и 
мия исторически час” 
Кралево (СР Сърбия) 
на срещите на младите в 
Щип (СР Македония).

само онези млади хора. ко 
ито ясно се определят 
политиката на СКЖ. 
дело
та и акционната си спосо
бност за изграждане 
социалистически самоупра- 
вителни отношения и- до
принасят за укрепването на 

Ст. Николов ^ братството и единството

отряд
се подготвя за участие 
партизанския многобой, а 
през нрември се 
ра върху уреждането До 
ма на младите на Власина. 
който тгте се използува за

следващия

в в
ангажи-

За отбелязване е. че в 
акциите и манифестациите.

или
дейности през 
период.

ция.
А.Т.които се организират

ор-Характерно за тази 
ганизация е. че е устано
вила тесни контакти с чи 
слящите се към ЮНА 
едноименния местен

В момента, раздел е

№)1!ю!11шиш11й1ш1(шшшжш111!!иишип11н1ш11111!
СРЕШИ С МЛАДИ

Пред СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ,
I г р иро дно -те хии ч ес

ява и в много бройните секции в учили 
щето. Активно членува н в драматич
ната секция при СКХД „Младост”. Член 
е на Съюза на комунистите. Понасто» 
щем е председател на Училищната кон 
форонция па ССМ и председател на 
първичната организация на ССМ в IV 

век водят към успех в живота ц труда; клас- 
хуманност и дружелюбно,ст, многостра 
йон талант, трудолюбие м упоритост.

Като къргъл отличник в основното 
училище Александров стана носител на 
Букова грамота. Голямо е желанието ми 
казва той, с такъв успех да увенчая и 
средното ои образование. Изгледите му 
да постигне тази цел напълию са реал- 

в свидетелствата за досегашните 
три класа в средното училите няма дру 
ги бележки освен петици.

ученик в IV клас 
ки оггдел в образователния център „Ив 
ан Караиванов” «в Босилеград се откри 
ва блестяща перспектива. Защото, и ка 
то ученик, и като младеж, той прите 
жава всички качества, които младия чо

от
гар

низон.
ценна пони в две групи, 

мощ в овладяване с ръку- 
ва.не на оръжие и маршова

р

Александров 
1гст-много обича да се намери с друга 
ритс си ша апефтните терени. Любима! 
опорегове еа му футболът н баскетболът. 
Намира време и за хубава (забавна) «му 
зи«ка и книга.

В свободните часовестъпка им оказват млади
те армейци. Заплануван с

Щпоход на мест 
терени (до Гррно Рома 

новце). за да се види с ка 
физическа издръжли-

и първият
ни

Шшква
вост разполагат. — Четенето е майка на знанията 

— «казва Стоян. — Чета страстно още от 
диигге, к°гато научих азбуката. Книгата 
ме привлича с магична шл«а «и «все по 
вуче узнавам, че тя е най-ценното тома 
галю 1в живота ,на човека.

, ни
ПЛАНИНАРИТЕ • 'Съшо 

тръгнаха по пътя- на извид 
ниците. Наброяват 40 чле 
нове. Има тенденции

Ученик, за макьвто мечтае все 
казва за перо класовиятУченик по 

учителски 

образец

ки учител
му «ръководител Аядексаидър Александ 
ров. — Буйна даровитост и примерност 
във всяко отношение. Прекрасен дру
гар, винаги готов да помогне та съучб 
миците ои. И иье- оамо да .им помогне. 
С И'Р'Имор'а ш авторитета аи усггя1ва да ги 
мобилизира за плодовита мла«дежк® 
ученическа дейност.

,, ГДорс", както то викат другарите 
му, е пример за 'истински мл«адежки ак
тивист. Талантът му получава »пълиа из-

оба
Доброволният младежки труд «също 

е об;гаег на успешни изяви на Стоян 
Александров. В тава отношиние той е 
един «от най-успешните младежи не са- 
мю «в 'Оред)ното училище, но и в «община 

и та. Дооега «е участвувал на 3 съюзът 
младежки трудови «акции, огг които се е 
завърнал с множество бригадирски при 
знания.

занап-че техните редици 
ред далеч по-ускорено да 
сс омаоовяват, като 

ггодход-ящи
гьй

са намерени 
форми на работа, а и мла 

особен имлите проявяват 
терес към с'ьМРжа,,иет0 

органа дейност на гази
Така например

М, Янев1111к11’11ин)шнншш1111111тн1т1и1ш11ш11111шн111111111низани я, 
заедно с извидниците и
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ИЗ ДЕЙНОСТТА ИЛ СОИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗО 
НАПИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ В БОСИЛЕГРАД

СРЕША С ЖЕНА—МИНИФЕРМЕР ОТ 
СЕЛА БРАНКрВЦИ

Резултатите в зави
СН1И0СТ от матери 

алните възможности

Земята 

дава, но ■ ■ ■

Дафиика Велинова

Може би Ню бъде невероятно, но 
съвсем е точно, че Дафин ка Велинова 
от .оело Бранковци, Босилеградска об
щина вече три години е ммиифсрмсрка. 
И още нещо. Не само, че е собственик 
на миииферма за овце, но Дафиика е 
и срод първите животновъди в селото. 
Понастоящем отглежда 44 овце, 3 по 
родисш крави и 3 телета.

Неотдавна се срещнахме в речище 
то на Брамковска река, «ъдето стадото й, 
пръснато «а една ливада, сладко хрупа 
ше вече изсъхналата, но омекнала от 
дъжда трева. Тук под открито «ебе, ма 
кар че дъждът непрекъснато роморспщ. 
опряхме за малко и побеседвахме с та
зи жена-минифермер за животновъдство 
то и въобще за оелското стопанство.

Дафиика ,и мъжът й Александър, ко 
йто е «а постоянна работа в .Пункта 

, за поддържане на регионални пътища в 
Босилеград, нямат много имот. Всичко 
на всичко около 5 до 6 хектара.

— В последно време, казва Дафин- 
ка, имот за работа има колкото щеш. 
Под наем дава и селскостопанската орга 
низция „Напредък” и отделни селско
стопански производители, които не са 
в състояние сами да го обработват, или 
пък изселили се във вътрешността — ос 
тавили земята си. Ние например обра 
ботваме достатъчно такъв имот. И право 
да ви кажа, макър че годината «е бе 
най-добра, храна за добитъка, който сме 
с намерение да зимуваме си имаме. За 
воеки 1случай, имаме и листник за овце
те. Средно годишно орем по десети
на дена, преди всичко ръж, ечемик и 
овес, което ползуваме за кърма на до
битъка, така че- много «е се блъскаме
М1Ш

пред магазините за трици.
Инак, Дафиика Велинова, от срсдс 

твата за програмата „Морава — 2" е 
взела 40 овце и един мотокултиватор е 
косачка, който както казва до значител
на степен и помага при обработването 
на земята! преди воичко при събираме 
то на осното, 
двамата й синове Боян и Раде, както 
■и мъжът й Александър.

Интересувахме со за печалбата, ко
ято е осъществила тгрез настоящата го
дина и какви са й намеренията заиапг 
ред.

Делегатите на скупщина за подобряването на жиз 
та на Общинската самоу кеншя стаяда/рт на учени- 
иравителна общност на ците и материалната осно 
интересите за основно об ва на заетите в основното 
разованис и възпитание в образование и В7>зпитание. 
Босилеград, на неотдавна 
проводеното заседание, ме нствуването на възпитат-е- 
жду -другото 'Обсъдиха и лно-образователния про- 
отчета за осъществяването пес. съгласно реформата 
на заплануваните развой- на основното образование 
ни насоки за период от и възпитание, през теку- 
1981 до 1985 година в об щия планов период, се под 
ластта на основното обра чертава в отчета, са осъ- 
зование и възпитание. Бе ществени значителни ре 
изтъкнато, че въпреки оп- зултати. При това отдел 
поделенията и готовността но внимание е посвете
на широката обшност. но ва професионалното и 
през текущия планов пери марксистко усъвършенст- 
од, развитието на основно вуване на просветните ра 
то образование и възпита- ботници. В течение на тз- 
ние да се развива в крак с зи планов период с всеоб 
всеобщия обществено-ико ша помощ на обшествено- 
номически развоен подем, 
заплануваните задачи и ак 
тивности в областта на ос
новното образование и 
възпитание в Босилеградс 
ка община не са цялостно 
реализирани. Особено, ко 
гато става дума за заплану 
ваните активности в обла 
стта н инвестиционното из 
граждане. До неиз^ълне-ч 
сто на отделни инвестици 
онни капиталовложения бг нипи тази сачоуправителна 
зпорно отрицателно е по» общност обезпечава уче 
лиял недоимъкът на мате бници и заплаща 
риални средства. Частич 
но е разрешен и въпроса

Б областта па усъвършеРазбира се, помагат й и

— Общо взето, течалбата не е ло
ша. Тази година например продадохме 
28 агнета и 4 телета. Печалбата 
за на над 300 000 дипра. ,А ако имаше 
организиран пазар и за мляко и вълна
та преработваме в къщи, а продаваме 
на 'пазара в Босилеград,, или пък ако 
кой дойде от Скопйс или от друго мя
сто. Но това заоега е .все още малко. 
Считам, че крайно с вромс „Напредък" 
и другите отговорни фактори за разви 
тието на .селското стопанство в обшила 
та то-обстойно да изучат този проблем. 
Още повече, че е изграждането на ми- 
нифермата .в обществения сектор, п-отре 
бите за мляко ще бъдат далеч по-голе 
ми. И още нещо. Въпреки, че производ 
ството на храна е наше определение, 
някак ои и широката общност на селско 
стопанското
ва достатъчно внимание. Като 
това имам в предвид, все още неадеквз 
тните цени, които се предлагат на нас 
селскостопанските производители — де 
бави накрая Велинова.

възли

пя

политическата структура е 
общината, петте основни 
училища са обединени в 
едно основно 
Със съвместни

училише. 
средства

при подведомственото 
новно училише в село Дол 
на Любата и Бистър са по 

.строени ученически обще
жития. Почти всички уче 
кици получават топла за
куска. на голям брой 'уче

ос-

производство не посвеща 
казвам

превозва 
нето им от къщи до учи 
лището. Всичко това е кра 
чка напред в подобряване 
условията им за учене.

През- плановия 
от 1981 до 1985 
значителни резултати

М. Я.
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ДЕВЕТМЕСЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ В БАБУШНИШКОТО СТОПАНСТВО период
година.

Сравнително добрн показатели са
осъществени и в ограмотя 
Еането на

. лица до 40-годишна 
раст: Огра.мотени 
63С души.

Редица мерки и усилия 
са предприемани и в обла
стта ка подобрението на 
.материалното 
на заетите. Обаче обща ко 
нстатацпя е. че 
личните доходи понастоя
щем в сравнение със ръ 
щите през 1980 
по-големи с 3,7 
още «и са в състояние да 
слетутг размера на 
чението на инфлацията. п0 
па-ди което жизненият стан

негоамотните 
въз- 

са надСтопанските организа
ции в Бабушнишка общи
на в първите девет ме се 
ца «а настоящата година 
са осъществили сравнител- 

- но добри резултати. Имен
но. чувствува се значител
но увеличение «а оанов-

•нсст „Лужница” — 22 532 
000 динара, следвана от ,г • 
операция „Будучност"
11 303, 000 динара, „Текс- 

'* тилколор" с 11 980 000 ди 
пара и пр.

неки изделия вече лрекъс 
ка с работа и сега загуГ 
са направили само ООСТ 
„Полиестер" (в състава на 
химическата промишленост 
„Лужница") от 513 000 
ООСТ „Изградил” от 1 212 
000 динара.

Инак чистият доход, осъ 
ществен в първите девет 
месеца възлиза на 811 610 
000 динара.

с

положение

въпреки
Поради тази причина ос 

организации в 
община не

ните показатели, при 'на
маляване броя (също .и су 
мата) на трудови организа 
ции, работели със загуба. 
Общият доход възлиза на 
2 975 957 000 динара, или с 
64°/о в повече в сравнение

нов ните 
Бабушнишка година са

пъти всемогат да /ползуват „свои” 
средства и са принудени 
по друг начин да погасват 
дълговете, които те имат

увели-
НЕНАПЛАТЕНАТА РЕА- 

съ>с същия период на 1984 ЛИЗАЦИЯ — ГЛАВЕН 
година. Добавим ли ПРОБЛЕМ дард е в известен упадък. 

Да кажем
към спрямо своите доставчици.това и резултатите, които 

е осъществила
и това, че 

планов прЕдин проблем сериозно 
измъчва стопанските о 
низации в Бабушнишка об 
ц:жа. Това е ненаплатена 
та реализация. В първите 
девет месеца на годината

ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ВИСО
КИ ЛИЧНИ доходи

трудовата 
единица «а ,,Тигър-вътреш- 
на автогума”, която до -на 
стоящата 
мостоятелна основна орга

през текущия 
риод броят на учениците 
в основното 
в Босилеградска 
е намален с 207 ученика, 
а броят ца 
Обаче

образование 
общинагодина беше г.- Що се касае до личните 

доходи, заслужава да се 
отбележи че в първите де 
вет месеца па настоящата 

тру- година личните доходи в 
труд- Бабушнишка община са 

значително поправени.

вения) и Електродистриб 
ция личните доходи са
най-големи. Най-висок

низация на сдружения 
труд, тези показатели ет тя 
ават още по-хубави. Труд

класовете с 6. 
охоабрягва фактът.

V-
достигна 7 575 000 ди 

нара. Бабушнишките 
овата единица сега не е ра дови 
ботела със загуба, а е осъ 
ществила двойно по-гол 
ям доход от лани 1 037 481 
000 динара.

че пито един 
не ;е останал без работа.

от заетители
чен доход в общината през 
изтеклите девет 
годината е забележен 
нара. а най-малък в ООСТ 
„Комуналац" _ ц 311 ди_ 
„Бабушница" — 80 015 
нара.

органмзац-ии
но наплащат своите дължи 
м,и сум/и от други трудови 
организации, поради непла Средните лични 

• тежо способ но стта на същи

Понастоящем 
тази самоуправителна 
щиост е на публично 
съждане в местните 
ности и трудовите органи 
зации, което ще продължи 
до края на настоящата де 
лова година.

месеца на отчета на
обв

обло ходи
на заетите в стопанството 
понастоящем възлизат на 
30,637 динара. В „Бабуихни 
ца” (цех на конфекция 
„Лисца" от Севнице в Сло

общте./
Трябва да ое изтъкне, че 

главният носител на загу
бите през последните две 
години, фабриката за гли-

;.
Най-голяма е ненаплате 

ната сума, която поисква 
химическата промишле-

М. А. М. Я.
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Лужнишката красавица БАБУШНИЦА

Създадена 

секция 

на XXXVII 

днвнзня

КОГАТО
кооперация Б у л V чиоггг”6к » т годиии на НИВИте край големи лични доходи, прилагаше методи на сьвреме- 
Лисца" от Ьешипр „ г„ше 'П0СтРоен малък цех на нно стопанисване. отделяйки все повече оредства

канския фонд за насърчаване развитието в изостана
лите краища/ започна да строи нови, още по-модер
ни производствени халета.

Съвременното производство за износ не търпи 
застои. То изисква да се върви в крак с времето. И 
този темп „Бабушница" не изпуска.

За по-малко ,от една година строителната орга
низация „Прогрес'’ от Пирот построи нови/ светли и 
хигиенични производствени, помещения. Тази година 
■вчест на Деня на освобождението — 6 септември — 

в Бабушница беше пуснат в действие и новият цех. 
Наред с това се доведоха и -нови обучени млади кад
ри. така че производството в цеха на „Лисца" в Ба
бушница стана още по-съвременно и по-икономично.

За разширение и модернизация на цеха са из
разходвани над 360 милиона динара, но затова днес 
230 работещи 1в него имат и (Съвременни машини и мно 
го хубави условия за работа. Може би след година 
този брой на работещите ще се удвои.

НА ДОВЕРИЕТО СЕ ОТГОВАРЯ — С ДОВЕРИЕ

за

К д пък 111116 лужничани ще се мерим по 
производство със -словенци? Едва ли ще успеем..

но така не мислеха заетите в цеха. Решени с 
уц-орит труд, присъща черта на. л-ужвиченина, те до- 
К ’Че и ДалечИ!н,а от 800 километра (колкото има 
от Бабушница до Севнице)
ПрОИЗВОДСТВенО СЪЧ1рудн)ИЧ©СТВО.

И н-овосъзадената ооновна

'

не е никаква пречка за
зорганизация на сдру

жения труд наречена „Бабушница'’ заработи с успех.
Тези дни в Бабушница 

беше създадена секция на 
37 ударна санджашка ди 
визия. В присъствието на 
360 бойци, от 542 колци 
на живеят в Бабушнишка 
община. Изнесени бяха и 
спомени за 14 ноември; 
денят в който преди 41 го 
дина 1160 бойци от Лужни- 
ца поеха славния боен път 
и през Кралево. Рашка и 
Нови пазар влязоха в Оан 
джак. Там бойците от Лу 
жница се приобщиха към 
състава на 37 санджашка 
дивизия. С останалите бо 
йци от дивизията, лужни 
чани участвуваха в боеве 
те за окончателното оово 
бождение на страната, ко 
вейки още тогава, в дните 
на борбата, братството и 
единството между нашите 
народи и народности.

Представители на 37 
ударна дивизия в присъс 
твието на множество гос
ти от Белград, Бачка То
пола, Пирот, създадоха от 
бор на секцията с предсе 
дател 'Никодие Велкович. 
секретар на общинската 
организация на Съюза на 
бойците в Бабушница.

М. А.

ТРУДОЛЮБИЕТО се отплаща

ОЩЕ веднага лужнишките конфекционер 
претнаха ръкави и се заловиха с производство 
сутиени и др. дамско бельо, за което се търсеше мно 
го аръчност, опитност и усърдие. Специалисти 
Севнице често идваха в Бабушница 
ето знание и опит. а лужничани, -по-точно лужничан- 
ки) защото в „Бабушница" работят предимно жени 
и девойки) не щадеха -сили -и бързо усвояваха произ
водството. Само след година-две, основната организа
ция на сдружения труд „Бабушница” се нареди сред 
най-добрите ООСТ в сложната организация на сдру
жения труд „Лисца'5 в Севнице. Трудолюбието и усъ
рдието им започна да се отплаща. Лужничани сега 
вече не се съмняваха в „производсвените умения" и 
л-а своите земляци. „Бабушница” -вече 'стана трудов ко 
лектив за пример.

Завоюва си реноме на колектив, в който владее 
единодушие и единомислие в работата, а от някои 
други трудови колектзгви им завиждаха по малко, че 
получаваха кай-големи лични 'доходи, средно 30.000; 
а някои и 50-60.000 динара на -месеца.

— Освен с модерни машини, ние въведохме и 
по-съвременна организация на работа — споделя Ми
рослав Петрович, секретар на ООСТ „Бабушница”. 
Друго нещо, всеки наш работник с всеки изминат ден 
знае колко е заработил. Всеки значи получава опоред 
вложения труд.

и за-
на

от
и предаваха сво-

ДОШЛА тези дни в цеха в Бабушница инженерка 
Юлияна Шмит от Севнице, донесла хубава нови 
на: пристигналата нова поръчка -на сутиени за износ 
в Холандия, която трябва да 'стане до края на годи
ната, се дава да бъде реализирана в Бабушница. Но 
случайно.

ООСТ „Бабушница" отдавна ое е потвърдила с 
висококачественото аи производство. Поръчките се из 
пълняват срочно.

Дружбата между „Бабушница" и „Лисца" в Се 
внице тази година прерастна и в побратимяване ме
жду общините Бабушница и Севнице. По време на 
чествуването на Деня на освобождението — 6 септе
мври — в Бабушница присъствува и председателят на 
Общинската скупщина в Севнице като -с председате
ля на ОС в Бабушница подписаха и официално По
веля за побратимяване.

Така нонфекционерите от лужнишката ' краса
вица „Бабушница” доставиха още една голяма рад
ост на своите земляци.

УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ

' НАСКОРО производственото хале на „Бабуш
ница" се оказа тясно. Този колектив и покрай най- Матея АНДОНОВ

Фрагменти за село Божица
С гордост, но и с тъга говори ки се изтърза". никой не иска да 

за своето село дядо я-не Михайлов се връща на село... Някога отглеж 
Цветков от Д рай'чии а махала, 
щата му има номер 412. Той 
вече 90-годишен и живее самичък.

отдавна електрифицирани махали.
Но, Божица е вече обезлюдено 

село. Младите са го напуснали, а 
старите са изнемощели. На стоти
ци божишки семейства свиха гнездо 

големите градове. Най-вече ги 
има в Белград и Ниш. Построили

,,Богата Божица" — стара на- 
поговорка. Тя говори за

поминъка на това прочу
миродна 

налото и
село. Прочуто по своите майс

тори дюлгери, с предприемачите 
страната. Строили божи- 

майстори палати по Белград

Къ дал над 50 овце, 10-15 говеда, а 
е Димитри е Макин имал по 23 го

веда и 100 овце... Но това е мина
ло. Сега заможността па -някогаш-

то
А отгледал и -одомил 6 деца■понавред из ните селски домакини е минала на 

потомците им и тя се отчита с 
новите къщи по градовете, с чис- 
лото на завършили юристи, иконо 

е мисти, инженери, лекари, препо
даватели и други професии, 
все пак, най-голямо е числото на 

тара букова гора. Днес кани с пмо- б0Ж|ИШК1ите майстори и предприе
та си всеки да го гледа, но „все

трима сина и три дъщег ч. „Шест 
деца пръснаха на шест страни” — 
вайка ос -старикът и дълго с увле
чение разказва кое дете какво 
постигнало. Дядо Яне има 16 хек
тара обработваема почва и 6 х©к-

шките
и София, зидали фабрични коми- 

червена
са нови хубави къщи, намерили ра
бота школуват децата си и поня- 

посетят Божица. А на летния
ни, тънки . и високи от 
печена тухла... Анегдотът 
как един бъдеш дюлгерин, 
още момче, когато съзрял извисе- 

една фабрика зин- 
запитал:

говори
инак кога

събор Петровден, иа 12 юли, всеки 
божичанин гледа да навести родно 
то си село и да се срещне със ста-

Но

ния комин на 
ал от почуда и сам се 
,,Не чуди ме кико га у валяше, но 
кико га усправише толко високо .

Село Божица принадлежи 
община Сурдулица. То

по повърхнина. -Има към 
хектара площ, разделена 

ниви,

и млади приятели. мачи. оога вече школувани -с дцп- 
ломм за висококвалифицирани ра
ботници. техници и инженери.

Най-стар жител в село Божи
ца понастоящем е баба Йона Стан 
кова Златкова от махала Чорбаню- 
»а. Има 98 години, отглежда 6 
оцце. Дете сама със сърп „коси” 
трева 1и я слага в плевника за ов
цете. И нейните 7 седам деца пръ
снали по света, а една от дъщери 
те останала в селото и с мъжа си 
се грижат за майка си. Баба йо
на е още здрава и ведра жена. Са
ма си мсои хляб и го пече в тиг
ан. Обича да посреш-но гости да 
им свари кафе. За лекарства много 
не се тревожи.

< - - » 4 ,, ,
към 

е много
голямо
8 ХИЛЯДИ
на над 20 хиляди парцела: 

гори, пасбища и градини, 
между петте

Мил е века
ливади,
Селото се протяга

масива: от
Букова глава, от Совъ 

ло Лисац и Кървави камик.
Милевци,

планински 
планина до 
рщец
Граничи със седам села:
Горна Лисина. Топли дол, Власи- 
яа _ Округлина, Бласина Стоико- 
вичева, Клисура и Колуница. На. 
изток излиза «а югославско-бадга- 

яържавиа граница 
Няма по-чисти и по-бистри из 

кори от божишките, к-яма по-сочпи 
и СЛОЖ1ПИ пасбища и ливади от 
божишките по-запазона г}°чяа 
ерозията, с прекрасни букови .ори, 
а на места и нови, борови, 
якаде са прокарани нови пъгаНВД и

реката
Дядо Яне е голям оптимист ко 

гато казва: „Нока, пека, кой куде 
да иде па у Божицу че се върне. 
И тува може убапо да се живее...’’

Стоян ЕВТИМОВ

от

УЧИЛИЩЕТО В БОЖИЦА: Все по-малко деца се учат в него
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80Ш* ШБДОТКПА СШМЕМН РК012У0ИА

с пожелаиии за високи трудови победи и лични успехи, 
за общ разцвет на цапната социалистическа 
самюупрвителна роджга

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „ДИМИТРОВГРАД" в Димитровград
«а всички трудови хора и граждани в общината и стра
ната, на деловите си шргаятели

ЧЕСТИТИ ПОТРЕБИТЕЛИ!

, 29 НОЕМВРИ - ДЕНЯ 

НА РЕПУБЛИКАТА
Търсете изделията на „ТИГЪР”, защото са качествени и 
съвременни. :

„ТИГЪР" ПРОИЗВЕЖДА: Съвременни и удобни спортни обув- ф
ми, лачени дамски и детски обувки, гумени нишки, ради- Т

технически стоки за 4
♦❖♦ али гуми за леки и товарни коли, 

широко потребление.О IФ
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ><»ч><>ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ
►♦♦♦ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ4Ф4ФФ-1 >4ффффф>04<>фф4ффффффффффффффффффффффффф<
О ФО ♦Ф

1Ш2СЬ7СГ(ЗТТ1?ъ{
УД-М О | СА НЕОГРАННЧЕНОМ СОЛ11ДЛРНОМ ОДГОВОГНОЦШУ ООУ1чГ Ф

ооур ЩАлдост” — ШЮША0Д|ЬА Са и. с. о.
СТ1

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „БОСИЛЕГРАД" в Босилеград 
с основните си организации на сдружения труд: 
„СЛОГА" — за търговия и гостилничарство,

А „ИЗГРАДНЯ" —. за строителство,
<> „УСЛУГА" — за услужна и комунална дейност,
❖ „НАПРЕДЪК" _

ОБЩИ СЛУЖБИ

3 ♦♦♦♦♦
Ф♦ Ф♦ ♦за изкупуване и селско стопанство иДИМИТРОВГРАД — А ПА 100 X♦ ' ♦ф на потребителите,

♦ деловите приятели 
ф и на всички трудови хора и граждани 
4 в Димитровградска община и страната
ф

ЧЕСТИТИ

Ф♦ ♦Ф ЧЕСТИТЯТI ФФ ФФ 29 ноември —
Деня иа Републиката |

❖ фф ф ф❖
V Ф

♦ Ф' Ф
!Деня на Репубяината ф

ф ф>♦ ф на (клиентите си, деловите приятели, 
трудещите се и гражданите в общината и страната 
И ИМ ПОЖЕЛАВАТ НОВИ ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ф 
ПОБЕДИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СТРАНАТА НИ

Вярваме, че ще бъдете Ф

ФФФ . Ф ФIФ' фкато. им пожелава многобройни лични и колективни успехи и ^ 
^по-нататъшен просперитет на Титова Югославия.
Ф ВСИЧКИ ВИДОВЕ детска, дамска и мъжка конфекция —
Т е - производственият асортимент на „СВОБОДА"
^ПОТРЕБИТЕЛИ!
^ Търсете изделията на „СВОБОДА", понеже ое отличават със ^ 

съвременна кройка, високо качество на материала и / разноо- ж 
а бразна разцветка. Т
►♦♦♦♦♦♦♦♦ФФФФФФФФФФФФФФ4Ф4ФФФ4<К>ФФФ<3>ФФФ<! 
►ФФФФФФФФФФФФФ4ФФФ4ФФ4ФФ4ФФ4Ф4Ф0Ф4Ф4Ф4Ф4

Ф ♦ ♦
^ Клиенти, ползувайте нашите
ф доволни понеже се стараем да изпълним очакванията ви.о .
^фффффффффффффффффффффффф ФФ4ФФ >4ФФФФФ4ч><

услуги.това ф
ФФ ФФ

ф
Ф ■<

ФО ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ,

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
В СУРДУЛИЦА
ЧЕСТИТЯТ

4 на всички граждани и трудещи се, 
на младежта и пионерите

Ф<> Фф ФФ
ФФ ОФ4 ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 

ф ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
Ф ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
4 ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
ф ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
Ф ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ф в Димитровград

ФОФ Ф-А>Ф ФФ О
ФФ 'Ф
ФФФ
ФФФ
Ф'Ф
ФФФ

Ф ФФЧЕСТИТЯТФ Ф ФФФ ФФ29 НОЕМВРИф- ФФ ФФ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — ФФ ФФ Ф<0 ф29 ноември
Деня на Републиката ф

ф :<> фф , на трудещите се и гражданите в Димитровград ска общм- 
Ф - на и 'страната♦ Фкато им пожелават ' успехи на работното <ф> 

'място и в личния и семеен живот и пълноценни резул- О 
тати в борбата за икономическа стабилизация и прогрес Ф 
на ооциалистичеокото 'самоуправление

О
$ ф

ф: като им пожелават виссжи завоевания в изгражда- ф 
«ето на нашето 'Самоуправително социалистическо Ф 
общество

ФФ
ФФ
Ф►фффффффф4фффффффф4фффф44фффффф4ф44ф44^

ФФФФ4Ф4ФФ4ФФФФ4Ф44Ф4Ф4Ф4ФФ4Ф4ФФ4Ф4ФФ4Ф

шш - .л'!

ф
►♦♦♦♦♦ФФФФФФФФФФФФФ4ФФФ4ФФ4ФФФ4ФФФ4ФФФ4< 

ФФ<ФФ4ФФФ4Ф4ФФФФ44Ф4ФФ4ФФ4ФФ4ФФ4ФФ4ФФФ4ФФФФ<

щат V
♦
ф ФЧЕСТИТИФ ФФ

ф I шФ ■ !. .А
♦Деня на Републиката фоо [■"« КОМУНАЛНО У. фф ГР 44

ф •> ♦Ф ♦Ф
ффI ггкгайпГв*, ггг -*>■» *««— - .*»-| И ТЪКАЧЕН цех ..8 МАЙ” ’ «»« '»

>*+***************+»***»+Ф*+4»"...^.„>„....„^„^."ф"^^

Ф
|
Ф
Ф
♦ФФФФФФФ44444
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■

е ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ, 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА,
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ,

: ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ,
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪГОзд НА БОЙЦИТЕ и 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

!ГВР>А\А^НЬА\Гра^евинска РО ,
Г>митроегреяСтроителна ТО

на трудещите ое и гражданите в общината и страната, 
на деловите партньори и приятели

IЧЕСТИТИ

Рождения ден 

на Републиката
. честитят

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ'

29 ноември - празника на Републиката
с пожелания за още по-добри успехи занапред в социа
листическото изграждане

Щ
- щщш1;

Г^ с пожелания за всестранни успехи на всички полета 
Щ и труда в оо циалисти ч еока 
\:-й Югославия

(35на живота 
оамоуправителна и необвързана

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
в БОСИЛЕГРАД
на всички граждани, трудови хора, бойци и младежи 
в общината и страната

ЧЕСТИТИ

%

29 НОЕМВРИ1„ И Н Е К С СТОЧАР” ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА —
НОВИ ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ УСПЕХИ 

НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ В УКРЕПВАНЕТО НА СОЦИАЛИЗМА
САМОУПРАВЛЕНИЕТО И НЕОБВЪРЗАНАТА ПОЛИТИКА 
НА СТРАНАТА НИ.

като им пожелава

тЧЕСТИТ И жш

29 НОЕМВРИ ./ ■

гра??евинар РО БОСИЛЕГРАДг.з.— ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
ИЗВОДИ СВЕ ГРАЬЕЗИНСКЕ РАДОВЕ 

Г" 17540 Босилеград ул. 7.1ула 34-а Я Тел. (017) 87-016 Я Жиро рач. 64130-601-2848
—*— ПрсдстЬвншптсо Београд улица Дуб.ъанска 2 Тел. (011-444-1115

на селскостопанските производители, 
деловите приятели. Ри всички трудови хора и граждани 
в общината и страната

като им пожелава изключителни резултати в борбата за ико
номическа стабилизация и всестранно развитие на нашата 

гна — СФРЮ.

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ 
В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА 

ЧЕСТИТИI
уй| РОД1 ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА5Ш 29 НОЕМВРИ —

с пожелания за лични- и обществени успехи 
укрепването «а стопанството и дребното 

-стопанство и нови победи в изграждането 
на социалистическото самоуправление

В
ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „БРАТСТВО” 

ЖЕЛЮША край ДИМИТРОВГРАДв

на всички трудещи се и граждани в общината и страната 1
САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ ЗА: 

КУЛТУРА 
ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЕТСКА ЗАШИТА 
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА и 
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА 

В СУРДУЛИЦА 
на всички граждани и трудещи ос, 
на пионерите и младежта «

ЧЕСТИТИ
I29 НОЕМВРИ

постижения в живота и трудас пожелания за високи

} -Ш*33 *» -< Ил ч'^ *'""4

ик - штшш ш. ш . ш*яннюш'Я|
':УЧЕСТИТЯТ

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА29 НОЕМВРИ —
е пожелания за още то-даюоки завоевания

социалистическото самоу правите дно с;в изграждането ага 
общество и разцвет на. родинатаМС) '>13 11

шшттх. .кгоноеьентвамг: в$
ф МДСКАТ1СА ^

1-----В1ВК ЙКА МАЙ1НА I М V М1С А СЕМКА -^5 ЦВОЧОСА
тасцпиш М.к’Ь:.- В.1Г.1..11С» * ТаМГопИ Ги. Ш1е> ОП- (ММ. 0)104 • Г«1ех 14115 * ** «“Ь* Ш> *

“Я“Я“2Г.“: —гшжег-пгтт- зягяглг-тг.-звгкях.. :<гя;.з
<Г,М4 V V * Е Г. и А М- Е1СИТГТ 1 ; ЛП1МАТЕ1.С У-ТП.Г^ОМ ВВ-9Л". с

— СУРДУЛИЦА
I

на гражданите и трудещите се,
на пионерите м младежта и числящите сс към ЮНА 

Сурдулишка обшина « страната

ЧЕСТИТИ

сс па трудещите ое и гражданите, 
на деловите си приятели, 
па младежта и пионеритев

■ Л ЧЕСТИТИ
3 ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА29 НОЕМВРИ —ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА —
У като им пожелава в ое странен напредък и успехи в изгражда-

29 НОЕМВРИ пето ма социалистическото самоуправление у иас 
и всеобщо благоденствие

„ МАЧ КАТИ Ц А' ’ — СУРДУЛИЦА ПРОИЗВЕЖДА: 
високо ка че отнеми сто мен опи лагери за циментовата, 
рудодо&итиата и други промишлености, както и спе
циални видове виоокоисаче славен а стомана и отливки

Ш ■

пожелава високи завоевания в изграждането «е Жкато им
ооциалиешчеокото самоуправление у нас

«ма
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А • Сц&л суц^н-
ноонптЕиякл околшилсмл щтоМмоо влол 

ТЗД,. 84-007, М-00» — 7.1ВО ВЛС1М Ш01-Ш-Ш 
ВЛ1П1Н1СА

ф С ЛЬЕ N1КЛ
СУРДУЛИЦА

ца всички трудещи ос и граждаиш в общината и стрината па 
деловите приятели НА ВСИЧКИ СВОИ ГОСТИ 

ЧЕСТИТИ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА —ЧЕСТИТИ 29 НОЕМВРИ29 НОЕМВРИ 

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА!
„Църии връх" ви капи да посетите заведенията му 
в Бабушиица, Бела паланка и Ниш.

с пожелалия за виооки завоевания и успехи в изграждането ма ; 
социалистическото самоуправление у нас

„ГАЛЕНИКА" — СУРДУЛИЦА ПРОИЗВЕЖДА: 
минерална вълна, която 'намира широко приложение • 
в строителството, като твърде качествен топлинен, : 
звуков, огнеупорен' изолационен материал ■

4. X— ■— -р-.

НА ДЕЛОВИТЕ СИ ПРИЯТЕЛИ,
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕШИ СЕ

ЧЕСТИТИПАМУКОВИЯТ КОМБИНАТ — ВРАНЯ 
„ЮМКО” — СУРДУЛИЦА 
на всички трудещи се и граждани 
в общината и страната ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА 

- 29 НОЕМВРИ
I::

ЧЕ С Т И Т И

29 НОЕМВРИДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА —
като им пожелава нови успехи в социалистическото 
строителство занапред.с пожелания за лично благоденствие и още по-високи 

завоевания в изграждането на социалистическото 
самоуправление у нас'

„ЗЕЛЕ ВЕЛКОВИЧ"
ЦЕХ ЗА ЧОРАПИ — Босилеград 

на гражданите и трудетаите се 
в Босилеградока община и цялата страна

ЧЕСТИТИ

Лесковац

„ЗДРАВЙЕ” — ЛЕСКОВАЦ
ЦЕХ ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ 1И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
БОСИЛЕГРАД

на гражданте и трудовите хора 
в Босилеградска община и страната

ЧЕСТИТИ
- 29 НОЕМВРИ:! ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

с пожелания за нови завоевания в изграждането 
на самоугтравителното ни социалистическо общество

:
♦
♦

29 НОЕМВРИ ♦
♦

— ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА ♦
♦

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „25 МАЙ” _ ДИМИТРОВГРАД 
на трудовите хора и гражданите 
в Димитровградска община и страната

ЧЕСТИТИ

♦:като им пожелава нови лични успехи и трудови пободи 
във всеобщото развитие на самоуправителното 
ни социалистическо общество

; ♦
♦
♦

:::. ♦

♦Деня на РепубликатаОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР и 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
в Босилеград

$♦

като им пожелава всестранни успехи в своббджа и социалис
тическа — ТИТОВА ЮГОСЛАВИЯ

;• „ЕЛЕКТРОБОСНА" — ЯЙЦЕ
:: ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КВАРЦ 

> — БОСИЛЕГРАД 
:: на трудовите хора и граждани 
:: в Босилеградска община и страната

ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТЯТ

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

на гражданите и трудещите ое, младежите и бойците 
в общината и страната

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ 'ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕ
НИ УСПЕХИ В ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА ТИТОВА ЮГОСЛАВИЯ Празника на Републиката

и им пожелава иови лични и обществени успехи.

Н1Щ1НМИЖМ1И1МИ1

„АВТОТРАНСПОРТ", 
в Босилеград

на пътниците юи, трудещите се и гражданите 
в общината и страната

ЧЕСТИТИ

ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД 
на трудещите се и гражданите 

в общината и страната

ЧЕСТИТИ

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА на Републиката I•и им пожелава нови завоевания в социалистическото 
изграждане на самоуправителното ни и необвързано 
общество.

и им пожелава 
успехи занапред. нови лични и обществени

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

СТРАНЙЦА 14
Братство ф 29 ноември 1985



Шизиадка «№УраЩо^1) Човекът ц прцроц, .и .
СПОРТНИ НОВИНИ ОТ 
СУРДУЛИЦА

шампион в групата Магнитният летопис 

на земята
В междурегионалната гру 

па Ниш—Лооковац—Враид 
в есенния полу сезон 
лишкмят футболен 
„Вадиик" извоюва 
опеката 
13 изиграни мача „Радник'5 
постигна девет победи, два 
мача игра наравно, 
търпя само две

Есенни", полусезон прикл 
Ючи с 2С точки, 
ка повече от втооокласира 
кия отбор ..Слога" от Ниш. 
Головата разлика е 45:13, 
което ще рече, че сурдулм 
шките футболисти през ес 
еннил полусезон са били 
ефикасни. Инак в 
група се състезават 14 от

бора от Нишки и Южно 
моравски регион.една точ

сурду
отбор

шампи
■ т

Очаква с© през -пролет- 
„Радник'’ния полусезон 

да запази първото място, 
което ще му гарантира ми

титла- От общо • КАК СЕ УСТАНОВЯВА ВЪЗРАСТТА НА ДРЕ 
ВНИТЕ КЕРАМИЧНИ СЪДОВЕ • ЛАВАТА 
ЗАПЕЧАТВА МАГНИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 
ЗЕМЯТА • МАГНИТНОТО ПОЛЕ И БИОЛО 
ГИЧНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

нагване във висш ранг на
а пре 

поражения.

В ЧЕСТ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

тази състезание, отнооно в Ни 
шка футболна зона.

Археолозите и лалентолозите —: хората, ко
йто се занимават с издирване на „веществени 
доказателства" за събитията на нашата планета 
— изпитват остра нужда от метод, .които да им 
пооочва точната дата на намерените от тях дре 

Разработени ш множество начи

Турнир по футбол на малка врата
По почин на Предсдате 

лството на Общинската 
«ф ерекция на съюза на со 
циалистическата младеж в 
чест Деня на Републиката 

в Сурду 
лица се провежда турнир 
по футбол на малка вра
та. В турнира участвуват 
осем отбора, а състезания 
та се провеждат по си сте 
мата на точки.

Този турнир е традицио 
нен. За най-добрите отбо- 

футболисти, 
вратари и

пр. са обезпечени хубави 
награди, които цте бъдат
ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА „МАЛКИТЕ'5 СПОРТОВЕ

връчени в навечерието на 
Деня на Републиката-

в ни предмети, 
ни за косвено датиране на находките чрез сра
вняването им с други предмети, чиято възраст е 
известна. В много случаи тези методи оправда- 

често се оказват безсилни.

ко

Тази есен в Сурдулица 
Общинската 
на Съюза на 
те по физическа 
посвети далеч 
внимание «а така наречени 
те „малки спортове". Имен 
но възобновена е работата 
на хандбалъшя отбор, пове 
че грижи са отделени за 
баскетболния отбо;^.—Дес'’

ват надеждите, но
Прякото датиране 'на находките стана въз 

тогава, когато с тази работа се за- 
„точ)ните науки". Най-голямата 

намерените предмети са керамични — 
миналия век археологията е

и сформирано е дружество 
на спортните 'стрелци „Пе
ра Мачкатовац". .Възобно 
Бягането на работата на 
хандбалния, баскетболния 
отбор и на спортните стрел 
ци бе възможно благода
рение на построените спор

29 ноември.
организация
организации

култура
по-голямо

можно едва
еха хората на 
част от
не напразно през

наречена „наука за счупените грънци". какои-ла
да ое определи възрастта на тези керамични 
находки'

тук на помощ идва геофизиката 
но онзи нейн раздел, който се занимава

поле. па пръв поглед това из- 
— керамичните предмети 

какво общо могат да имат те с 
това не е

тни плошадки в двора на 
училище ..Вук

Ст. ,Н.

и по-точ-
ри, отделни 
голмайстори.

основното
Караджич'5.

със
земното машито 
глежда неочаквано 
не са железни 
магнетизма/ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА в СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ПРЕЗ ПЕРИОДА 

1981—1985 ГОДИНА
Оказва се ооаче, че

но глината, от 
съдържа много железни 

придават магнитни свойства на нре

точно така. Те не са железни.

Укрепна материалната база ко*чо са направени.
ооли, които
дмета.

това число и кера- 
орои

ъсяко магнитно тяло №
се състои от огроменствуване на физическото 

възпитание и образование 
_на училищната младеж, «на 
сърчаван^ на детския и 
младежки спорт, пред став 
ляваш естествена основа 
за възпроизводство ,на вър 
хово спортно творчество.

мичните иредтош/ 
микроскопични магнитни ооласти, наречени ,,Д<* 
мен . лчогато тухлата се пече, тези домени са в

магнитни полета

физическата култура в с" 
шината. Самоуправителна 
та общност на интересите 
за физическа култура и 
организации по физическа 
култура положиха доста 
усилия да се създадат \\~ 
ловия за ускорено и по-ор 
ганизирано развитие на 
физическата култура в съ 
ответствие с нуждите на 
младежта и трудещите се 
и реалните материални въ 
зможности.

Изтеклият средносрочен 
период бе сравнително пло 
дотворен за развитието на

лачгично състояние и техните
унищожават, гю в процеса на изс- 
по степенно се подреждат под дей

на земното магнитно поле, като по този 
Ц1ли които и да е керамичен

взаимно се 
диването те 
егвието
н«1чин тухлата 
предмет; се превръща в магнит, чиито полоси 

към земните магнитни полю-Безспорно най-забележи- 
телни са постиженията в 
подобряване на спортната 
база: строителство на спсг 
тни площадки в града за 
развитие на „малките спо 
ртове", както и построява
нето 1га ПОДХОДЯЩИ спорт

са насочени точно 
си. други думи. тухлата се превръща в маг- 

сочеща магнитните полюси -ниша стрелка,
осмяга в момента на изстиването.

Така бе установено, че земното 
поле не е постоянно, а непрекъснато се мени по 
иооока и сила. Магнитните полюси „пътешеству 

те обикалят около географските,
доста голям

магкито

Постигнатите резултати 
са в няколко насоки: въ
веждане на организирани 
облици на спортна и спор 
тно-рекреативна дейност в 
организациите на сдоужс- 
кия труд и местните обг 
ности,
ществяване и

ват
пълна обиколка се извършва за 
оррк — приблизително 10 хиляди години, интен 
зивността на магнитното поле се изменя много 
то-бавпо.

рлед установяването на този факт бе съста 
в сага таблица за зависимостта на времето, в ко
ето е създаден керамичният предмет, от посока 
та и интензивността на магнитното поле, „запе
чатало" в него. По тази таблица сега се уста
новява възрастта на стотици и хиляди находки — 
парчета от вази, амфори, грънчарски пещи и т.н.

Но магнитното проникване в тайните на зо 
мпата история не опря дотук. След археомагне- 
тизма ое роди и палоомвшетизмът — изследване 
ща 01 юхи, в юоиию човекът още не се о появил 
на пашата планета. Наистина от тази

ни терени в някои мести1 
общности. От друга страна 
възобновена с и работата 

отборина някои спортни 
(хандбал, баскетбол, спорт 
на стрелба).

по-пълноценно осъ 
усъвършен- Ст. И.

На 12 декември 1985 година 
четиридесет тъжни дни от трагичната смърт на

навършаиатТЪЖЕН ПОМЕН

Марица Петек епоха не
от Ниш

и три месеца от смъртта на майка й
оа останали никакви грънчарски изделия по про 
стата причина, че нямало кой да ги създаде. 
Но магнитните отпечатъци па тогавашното :/>- 
мно поле оа се опазили в някои природни обра 
зуваиию. Това .е станало по различен начин. . 
изстиването на лавата на изригналите преди мм 
ЛИО/Н1И години вулкани домените са се подреж
дали по тогавашния магнитен меридиан, обра
зувайки „компас" към древните полюси. Утаява
нето па микроскопичните частички в древните 
морета и океани е създавало друг компас — при 
тота утаяване частичките се ориентирали по зе 
много магнитно чтолс. Така върху земната кора 
са оставащи хиляди магнитни следи, чието разчи 
тшю може да даде много на палеонтолозите и 
геолозите.

от село Бачсво
Поканваме всички приятели и роднини да 

присъствуват на панихидата, която ще се състои! 
на този ден в димитровградската гробища 1^ 10 
часа. |

ОПЕЧАЛЕНИ: [.
Съпруг и зет Янез, брат и син Руско,Ш0г 
сестра и дъщеря Елена, снаха Славе-р/ ^
на, внуци, правнуци и останали род- I ,
НИНИ. 1 ’

(СЛЕДВА)
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Хулц&р • сатире • забава

Кино да се помогне 

на човеци?§»
Бсо оция дни у Бабушницу и че ви казуйем 

кикпо чу. Просто човек да не поверуе, а истина 
йс. Пукло слепо црево на човека, одкарали га 
одма у болпицу у Пирот и га оперисали. И све 
йе това убаво. Нели затова се и направи тек- 
вая здравствс"а япия — да се лсче човеци.

Добре йе дотука. Значи човек йе спасен и 
съга си живее добре. Ама има но доброто — 
лоше. ка стигал рачунат за операциюту и лече 
пето — ония оди СИЗ-ат но здравство у ьаоуш- 
ницу се ударали у главу! Ем писували, ем и нри 
писували. Па може ли за едпу просту операция) 
да се употреби 150 метра конъц. Па с толкова 
конъц може да се изплете джемпер...

А не надписую само пирочанци — жали ми 
се овия дни Божа оди СИЗ-ат. Прилисую и ни- 
шлийе и дру))и. Свак гледа да се очеша оди друг 
завод. А праве и друго. — Човек, рецимо, по
лежи у болницу, оздравейе и би могъл да си 
иде. Е, ама о»и га не исписую, него га оставе 
йош неколко дъна. Кажу, да им не седу при- 
зни капацитети, и некико све за попълнуваае на 
капацитетите узимаю болесници оди дру))е оп- 
Щине, куде плача друЬи СИЗ по здравство.

ч *

ДОРУ БОСИ ОК („Борба")

^й1&Ш§1*ййшпяжш:Ша:1а1ж:1 Две жени разговарят 
— От заран неню съм

с меко сърце —казва ед
ната. — Дадох на един съ 
сед 1000 динара ,на заем.

— И какво каза мьжът 
ти на това?

!Мъдростта се крие само в истината.
Гьоте :

Ако е празна главата — горко на краката.
Адигска — Благодаря!

Съпруг упреква жена си: 
— Ти никога няма да се 

\ научиш да постигаш рав
новесие в бюджета. Вина 
ги ми искаш пари!

По-добре е да бъдеш унищожен от глупците, 
отколкото да получиш от тях похвала.

Чехов

— Но скъпи, аз внима
вам много...

— Да... но защо никога 
не успявай! да свържеш да. 
вата края?

— О! Напротив... Успя
вам. Но никога не съумя- • 
вам да завържа възела!

Времето е най-скъпо от всички средства.
Теофаст! И натам, навам, бабушничкият СИЗ йе по

дправил доста борч около 10 старе милиярде...
Са ми е ясно защо например од Димитров

град, Бабушницу и друЬе по-малечйе ошцине 
често се дешава да не даващ упут на човеци за 
у Пирот, Ниш, или Белград. Требе много мо- 
лен»е. Това йе бъш заради тия големи трошкове. 
И затова
нестане затова що му се не пружи 
помощ кикву не могу да даду у тея ошцине. 
Може да се деси да даду упут, кита йе ьч-чима 
късно.

По-добре гълъб днес, отколкото паун утре.
Древноиндийска

Със знатен произход не можеш' да си купиш 
нищо на пазара.

мо^ке да се случи некой пацийент да
по-стручнаБаргли — Искаш ли да ми по

дариш визон за рождения 
ден?

— Да, но при едно усло 
вие. Ако - ти сама 
ваш клетката.

Великата наука да живееш щастливо е да жи
вееш само в настоящето почист Па си нещо мислим: кико би било кита би

за първо
време у регионат, а после и по-широко що ден- 
ъска често се орати. Па и здравственете паре и 
пацийентите су наши и защо толкова да се 
деле. Тегая нема да се деси за едну просту опе- 
рацищ да „отиде" 150 метра конъц, или да дър 
жу здравога човека у болницу, а некой болън 
да не може да се лечи...

Питагор
се уйединило това здравство' барем

Който се смее на белега над белега, 
ва какво е рана.

не позна-

Шекспир

...майката на опита е пак лекомислието, защо- 
то, ако /нямаше лекомислие, нямаше да съще
ствува опитът. ■

Б. Нушич
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