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СФРГОЯосш! Т1роаЯ5то Я
14 февруари ШЗ 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 принос в развитието на братст
вото и единството между
нашите народи и народности

28 НОЕМВРИ 1888 * ЦЕНА 30 ДИН.

ВЪРХУ ГРАНИЛИТЕ ОСШ НА АВКОЮ
бития и дати могат да^с^ ня™?Г някои съ' през 70‘те години я разплатата с националистичесски, затова че представлява ^ Т и'сторичс‘ *»-««иаратистките, техно-бюрократичните и либеМЪК на тяхното миналон™^ .
ралиотически
* техните носители, прогреродите на Югославия такова събитие ЪД^1Че' за на‘ си*нш'е сили начело с Партията и Тито опечелиха
от идеите и
седамие на АВНОЮ Такма паГ ! ®™РОТО за’ "****- ,3*40X0 бяха вдъхновени
--1943 година.
М
дата е 29 ноември определенията на АВНОЮ.
м.
Днес 43 години след Второто заседание на
Народите на Югославия, с векове поробя,! уААВНОЮ, неговите решения и принципи не само
5“ " угнетявани, в третата годила от съвместна
не загубиха своето значение и актуалност, но
оороа против най-мрачната фашистка
Ги занапред представляват главен ориенобединени под водачеството на Комуй
ич
«едлкшионното развитие и преобразование
■а ™Р I
партия и другаря Тито, чрез
1с на н;
го^общасп&о. Борбата за икономическа ста
«и представители, събраните
уите и акциите за промени в
Яйце, през тази ноември
Ащическата система и всеоб
Гха
онова, което вече тр(
на властта на работа^сгкръв- ЩИта си. Това беше по
та&оЧ^единстоото и равносо, но по ническата ййса];
съдържание историт
лфвдо»Лародности на ЮгорЦ^^ТХрилича на правието на всич
заклятие. Гласи
^осъществи прин- Славия, в основа'
,изхо6кд^%'от принципите и
ципът на сувер>1
.ите па Югославия, политиката на А
* за да представягУ
вндогстинска родина н%
Затова и дне^хйЙ!
»ти досега, в
всички свои шц&
Чуникога да не бъде в» /следадаоювскня период
|гг настъпили
обсега на коятв
т. Лсегемониститеска ш- те затруднения и кр>ш
\се търси в
ка, Югославдем
I» и ще се изгойжда' вър/ духа на светите трада
Л разни ре
ху федерапвеяС
сойто ще о.беЗпечи?-Пъ4.- акцжйши. вражески, ай
дови и антино равноправж,;
хървати, ежнщнцй, ма <.оцалистическидсили стар
^е«ни и накедонци и дгера
ооно на .Народите на дигат глава И етатистич^
гйжеките, и
Сърбия, 'ХрфЛт',
1СНИЯ , Македония Черна нацжталисп^чеокю-сепара!
■явналистина".
гора и Боф&Зяр
'!-.‘ско-унитара4СТическите с
о
гава изразената воля да класовият враг, вражеска
обединят своите съдби; ;]ца живеят заедно в мир, някои съседни и други с знитпзсички те 'бихЛиссвобдЬа, равноправиеТ^брдтство и единство, наро- кали да разпокъсват Юго авия, да натрупват св
дЗЬна Югославия оттогада постоянно докажат м хегемония и власт, досеят омраза, нетърпим
какат това. С тези]стремежи и за лретвор взаимни вражди. На .такива и подоб
ПО'
народи,
„гази своя воля продължиха то и винаги досега, воля^адД
яване в 'л
непрео
.о«Ш борбата за национално изразена в Решенията на*
и победог
то ще
Жа. С първата си Конспяу- долима бариера —. твър
и социалр.
ц йонните реформи, нс се разбиват и разбият.
ция и по?
»та Народ0(ясвободиЬюнис потвърдиха, но
Първият борси н
само че т ►ва свое
?угарят Тито)щри всич»мю-икоибмичес[0! осно телна борба и ре^о
създаваха Уакива об
«е за пътинАта на ра1 обезпечават кй Случаи, когато се**''
шеиия и гЛлитическа
.
принципите^ а АВНОЮЧХ^.^0ЙН-ат А© Щай-пълиа заптие ,на страната \вдАюпюцията, рвгато се припрез 1ЯЙ.стайна ж^определйха смаха решенцяц от/,АьйСвно значе е за всички
изява. С таз
Й^Уа Югослав , сочеше и наче народи
за система на сщл
и принц гите на АВНОЮ.
сш
"
социалистическото V самоупЛвдар лотау^ълмолс.
яваше тешщ смисъл и същиведа,
равшЗ&е.
Й№«АЦ^)ЙЙ8ад«{о6
пост за пълна сво
1 СМИСЪЛ, СЪЩ кщ|Г и дух отразяват и
единство. Със с^ва иЗЬсто, че всички л-шдоОДи »/тл" на. йюиЧфОИ
„Антифа шисткото вече на наако
не
се
от&юря»**^
■
»т~Жд1ги
зи страна са възможигг
озЙйеиие наитО гославия създадоха си(С,
но
ги'
/креглйт.,
и
:осъ,род15Й
определенията на АВН
н ар оди, истииюки народни
на
!ИЧ]
ществяват по-приемепвено; и сегаЧрс
радара
на революционната борба
акция за промени на Комст №ш>и ята ич
1шв- по-добър живот. В най-трудсдружения труд.
ч
ша^овоята история народите на нашаПринципите и определеиията 1
ЙМаха достатъчно оили и споообности
гцят една от своите най-големм придоседание на АВНОЮ намесоха решит
1>)Ю11а историческо събрание е прокла
домашната и чуждестранната реа
ннипът на приемственост на югоолавскамираи
предвоеина Югославия и през време н
дни,
до ди<
та държава в международната общност, който нареволюцията, а и по-къоно, вое обосноваваше
вър,а Югославия практически потвърдиха в
овоите мрачни цели и интереси
владей". родите на
освободителна борба. Тази обща борба
обацалпа
ху политиката и сТра™™Я^3” 0К^„и' всички кроенароди на ЮгослаПред тях падаха и бяха раз^
емигрантско
жи и всички опита на монарх
ЪМ1ат и зайет™. оЛр».т» «> «»«• та.™.»"“
правителство и буржоазната
и безочен цмост без да признават никому правото на раз
пазят стария строй. Задкули
юдрелавня
накъсваме на Югославия".
натиск на великите оили да Р д
гооподстна
на сфери ,на влсянгис, да осъщ • в
обикновеа1и
во и хегемония, оста™ха '"шимостта на АВНОЮилюзии пред крепкостга И де ^киТО „ародИ. И през •ге и кръвта ца
шгаоолноеги на Югославия.
вокитс определения на юпрр
„ротивопоставиТ, са е.™
1948 година, когато
и догматизъм, и
ха на Сталинония хегомонизь™
бюрояратоВенко ДИМИТРОВ
«е, 8.-те г»«»к
»
чеоко-централистичеокитс
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Епоха, в която са роди Реп11[®"ии1а1т®

ИСТОРИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ НА
■

В огъня на безпощадната четиригодишна борба

на КШЙННИ&Р'''

живот и смърт с фашистките окупатори и всички домашни
предатели се роди Нова Югославия, която от първия момент
на своето създаване върви по свой собствен път. В Европа
през 1941 г„ притисната от най-страшния мрак на фашизма,
само на територията на Югославия се развихря голямо въстаиие, Народоосвободитслна война, която същевременно е
и революция, понеже веднага руши старата и създава своя
нова, народна власт. Това е основата, върху която при най
трудни условия и в непрекъснати кървави борби израства
Републиката.
Партията (ЮКП) и Народоосвободителната войска, облегнати върху огромната оила на народа и предвождани от Тито, създават възможност вече през
втората военна година — първи
и единствени в поробена Европа
— да ое срещне парламент на
истиноки представители на наро-
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дите и народностите на Югославия — АВНОЮ. Ражда ое нещо
пово, полагат се „основите, върху който ще изграждаме ново,
по-справедливо устройство в югО
славоките земи, основи, върху
който се създава истинско брат- .
ство и равноправие на всички на
Тито. докладва пред Н-то заседание иа АВНОЮ
роди на Югославия" (Тито).
роди * с "ЮКП начело още поре? АВНОЮ -др-. Тито заяваява, че
тийтедно' да;' продължат: •' борбата международната обстановка не
;ерен|у' ойуйатора й; КОЛ а борацио- нравителство, но че „имам-е пра_•■■■■
■ ,
■ ';-Чс; ;ййЙ'Ите'; найред'й3-страната. Та-. во да “създадем едно политичеснаброява 150 хиляди.рояци и
деййвуьа,.'.като вър- ко тяло'. .. което ще сплотява
здава свободна територия от 50
орган иа влаСта, а спрямо нашия народ и ще го поведе, захиляди нв. километра. На,.Пър-. чужбина сс явява като пред ста- едно с нашата геройска войска,
вото заседание на АВНОЮ д вйтел- на Нова Югославия.
,в по-нататъшни боеве ...".
присъствието на 54 . представитеНа -'Първото заседание на позволява създаване на ново
ли на всички югославски, народи
и антифашистки, политически
групировки се приема резолюция
за създаване на АВНОЮ. То се
провъзгласява за най-висок полиД0 края на 1943 т. на. свобо- се дава законодателна сила и
юаки орпШ на Народоосвобо . ^ ^ривдрии се, съ9Дава ши. правото на най-висш орган на
дителната воина, а основни за0 0ркжизирана народоосво- властта и да представлява Югодачи са му: укрепване единство-.
власт,„. от общински, славия.
покрайпии-.
Тези решения се приемат „а
да организира тила, да се грижи <*»■ народооювободителни. отбори 29 ноември 1943 г. в Яйце на Вто
за снабдяването на Народоосво-1' М-тщтзтм .антифашисткине- рото заседание яа АВНОЮ в
бодигекита войска) да ръкожъ З.Шс:.-;Катд,,:. бъдещи федерални присъствието иа около 208 упълди С'работата и -развитаето " 1яа
, Дотогавашните воещно- . номощени представители от вшнародооовободителните
отбори политически придобивки _на На- чки краища на Югославия. Таи с всички антифашистки орга- рсволюадГтоя^да ссТзакон- Ка АВНОЮ се учредява като въР„„„„„„ д„цпю
революция тряова.щ, се узакон ховно законодател по и изпълнинизации. АВНОЮ в своето въз- ят с решения на народните пред-. телно тяло на Югославия и вървание призовава югославските на ставитсяи, ..отнроно -на АВНОЮ ховел представител на суверени-

Първото заседание на АВН0И1
В началото на ноември 1942
г. е освободен Бихач, който става център на голяма свободна
територия, или както германците я наричат „Титовата държава". Нарасналите партизански
сили и извоюваните победи събуждат и издигат сред народа
съзнанието, че връщане към ста
рото вече няма, че Кралство
Югославия е буржоазното си устроиство е неприемливо за наши
те народи. Затова се налага неЛит=ГтГ Зо^да6 ръководи с органите на народната
власт и масовите организации. То
извиква в Бихач (на 26 и 27ноември 1942 г.), когато се провежда Първото заседание на Антифашисткото вече на народното
опкпбпжппнир 1АВНПЮ1
освобождение (АВНОЮ),
По това време НОВЮ вече

Второто заседание на АВНОЮ

.............. .............. .................. .......... «•»•»....... ........... ...................................................................................................... ..
М-р НИКОЛА ЦВЕТКОВИЧ * МИЛОРАД КОЗИЧ

КАК ДА ОТКРИЕМ ШПИОНИН? (5)
информативец център и Дом на съветската култура. ),,
)) ; Г,М,
\. Главно, по известен нащцн,, легализирано .събират данни за... ЮНА) 'завеждайки
отделни военни секции, посолства, т.н, военни представителства. Военните .представителепва (детатманц, или русели)? стигат до. .
®оеини данни чрез , изследания)'които не- прскъснато провеждат на .цялата тсрито
рия на нашата страна. При изследователспите маршрути (коитр са,-длъжни да зая- '
вяват в компетентната'югославска служба) ’
те наблюдават .военни, обекти,'. ..критб най-'
често фотографират и ...скицират, а сетне
това сравняват,е данните,, получени от
друш източници.
' . ^
Чуждестранните посолства в. Белград
До голяма степ^1 са попълнени (САЩ имат
над 80 дипломати и към ,300 друти служители,. посолството: на СССР ^ разполага с
-"“Ожестао консуларни и други, представиЗаслужава да изтъкнем и- това, че.
" Ю“славия е ™ьрде лридбражения':
“ «Я. )фуги. съб-. ,
Ство спокойно ппсбгвпш^^н0 Г0СТ°пРие-м
хуяат от тероризъм който
‘
>Я
„развит
в
ОКИ

НАБЛЮДЕНИЕ
Великите страни и ония, които имат
агресивни цели тълкуват дипломацията ка
то „допустим облик на шпионаж", при
■което „границата на допустимото събиране
на поверителни данни и поовещаване във
тайни е само въпрос на р дипломатически
такт".
В Югославия има към 130 дипломати
чески представителства и консулства на
страни, акредитирани при правителството
на СФРЮ с посолства в_ Белград и консул
ства в почти всички наши републики. При
същи са редица и така наречени недипломатически мисии, каквито са акредитира
ните кореспондентски пунктове на телегра
фни агенции, вестници, радио и ТВ, ин
учреждения туриегичеоки
формативни
стопански и търговски представителства В
Белград въз основа на междуд™^ до
говори действуват и „Американски културен център(„Усис"), сетне френски, йталиански инемскикултурен център, - англий-

♦♦И4ФФФ«М»»

■Някой други столици и под. Много са ди
пломатите, които .мед прекратяване на пре
биваването си в Югославия са останали
приятели на нашата страна и по други, че
сто твърде важни функции на своите стра1ГИ са пРв»если със симпатии да гледат на
нашата страна — чиято същина — ней„ ,?ата самоупрашителна определеност, необ' ш.рзаност и желание за мир в цял свят, са
Успели изцяло да съгледат, тъкмо по вре
на пРебивада|нето ои в нашата страна,
Ьстествеио, има <и такива, които по инстру•КЦИи ?а св01ите правителства, или разу.знавателните централи, са се занимавали или
Се завимават с непозволени действия, про
*^дайки субверзивна и разузнавателна актив»ост.
Л:>

® шпионажа с легални и полулегадни
°Редсгва най-често се използува метода на
наблюдение
(обеврвиране, разузнаване).
п'>и ИЗП0лзУването на най-съвременни уреЛИ^3а визУално наблюдение на даден обект
и сР°тогРаФиРането му. При наблюдението,
.-'лицето което наблюдава главно легално се
намира да мястото на наблюдението (било
на. посеЩеяие- транзит, делова
. “РЪЗКа 'и
®° оамого действие на фоографиране, окициране или по друг начин
Фиксиране на военни или други обекти от
значение за отбранителната способност на
СФРЮ, представлява нелегална дейност.
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АВНОЮ
тета на
държава. Тста«овяваТесеНаНациоИ

Ц

нален комитет «а освобождение
то, като временен орган на властла и се решава Югославия да
ое изгражда върху демократични
-федеративни принципи. С тези
основни решения се полагат основите на Нова Югославия.
Оовен основните
решения
приемат се и редица друпи ре'
тения, а между тях: отнема се
правото на правителството на
Югославия, таканареченото югославоко правителство в чужбина,
да застъпва Югославия, забраня
ва се завръщане на крал Петар
Караджорджевич в страната до
провеждане на народен плебисцит. Отдава ее особено признание и изразява олагодарност на
народоосвободителната войска и
неиния комендат Иосип Броз
ито, които се провъзгласява за
маршал, взима се решение за
присъединяване на онези части
югосавска територия, които е
анектирала Италия и се образува Комисия за утвърждаване на
злодейските престъпления на оку
паторите и техните помощници,
Всичко
тези
решения на
АВНОЮ са огромен подтик към
по-нататъшно развихряне на Народоосвободителната
вбйна и
хода на революцията на народи
те на Югославия. А пророчески
те думи на др. Тито: „Довижда
не в освободен Белград!", изказани на Второто заседание на
АВНОЮ, се сбъдват на 7 март
през 1945 година, когато се учре
дява Федеративна демократич
на Югославия, относно на 29 ноември 1945 година, когато става
Федеративна народна република
Югославия.

Титови поръчения
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Не сеене на омраза, но искаме любов и братство.
Ние сме комунисти, а комунистите преди всичко трябва
да бъдат хуманисти.
Необходимо е да укрепва съзнанието, че сдружаването на
ТРУД и средства
а не затваряне в свои тесни, местни,
регионални и други рамки — са от общ интерес на ра
ботническата класа, на всички трудещи се и на всички
наши трудови хора, и са жизнения интерес на всички
народи и народности.
Чрез своите делегации и делегати в обществено-политиче
ските и общностите на интересите работниците и всички
трудещи се трябва да решават за съвкупната политика на
нашето общество, а особено за политиката на възпроизводството.
Ние изграждаме социализъм за човека, за хората, и той
трябва да има хуманен характер.
Науката в социализма трябва да бъде в службата на
трудовия човек.

1944: ТИТОВА ОЦЕНКА НА РЕШЕНИЯТА НА АВНОЮ
„Между най-големите успехи, които народи
те на Югославия постигнаха в хода на тази освободителната война безспорно принадлежат
Решенията на Второто заседание на Антифашисткото вече на народното оовобождение на Юго
Славия. Те означават цял прелом в процеса на
тази оовободителна война. Положени са първите основи за изграждането на една нова, по-ща
стлива Югославия с по-оцраведливо устройство,
което гарантира на нашите намъчени народи
по-добро и по-щастливо бъдеще, устройство, ко
ето почива на национално равноправие, братска сговорност и социална правдивост. Тези решения са израз на тежненията на всички наши
народи и затова с такова въодушевление ги при
ветствува огромното мнозинство на всички народи на Югославия.
Отзвукът на тези решения в цялата страна
и в чужбина е голям. В самата страна тези решения са: първо — самоукрепеха дълбоката
вяра на онези, които се борят в тази. неравноправна борба за свобода и равноправие със свърх
човешки усилия и жертви, дадени в тази борба,
не са напразни; второ — на всички онези, на
които бъдещето с било неизвестно, а се сгграху
ват от миналото, е открита ясна перспектива и
определена целта, към която без колебания тр
я5ва да дадат свой принос в тази тежка борба;
трето — на всички колебливци и спекуланти, ко
ито стояха настрана и чакат.удобен момент да

видят към коя страна ще клони, тези Решения
отнеха понататъшната им възможност да се
оправдават, че „още не е време" те ла принудени да се определят: или — или, с народа
или срещу него; четвърто — тези исторически
решения са най-мощното оръжие, както срещу
окупатора, така и срещу различни предатели и
реакционери, които досега, се замеряха с клеве
ти срещу народоосвободителното движение, на
ричайки го чисто комунистическо и т.н.".
(В „Нова Югославия", март 1944)

1945: Свобода, Република
.......Вместо междусобен раздор и враж
ди, вие днес сте обединени в една нова и
по-щастлива Югославия. Вместо старата, от ко
рупция и безправия гнила Югославия, ние днес
имаме Демократична федеративна Югославия на
равноправни народи. Това е резултат на побе
дата на нашата славна Югославока армия, това
е резултат на вашата упоритост, на вашето по
жертвование и вяра в своята правдива борба.
Осъмна великият ден на мира и свобода
та... Да укрепим още повече братството и един
ството, така че повече никога и никакви сили
не ще могат Да ги разрушат. И за тази победа
ще бъдат необходими огромни усилия на всички
народни сили".
(Из речта пред народите на Югославия
на белградското радио на 9 май 1945)
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Военни и други обекти, както и обла
сти, които с отделни предписания са под
охрана, са отбелязани ос съответни озна
чения, че е забранено да бъдат наближа
вани и фотографирани, но това не пречи
на „обсерваторите" да се доближават до
такива обекти и да ги фотографират. Гова
не е валидно за разузнавачи от редовете на
дипломатите, но и за мнозина други чуж
денци които имат разузнавателни задачи.
Заловени на забранени територии и при
фотографиране на военни обекти, се оп
равдават, че са „залутали", чс случайно са
попаднали тук на забранения обект но
рядко ше се намери филм, на които да се
* потвърди съмнението, защото редовно ее
осветлялатза да прикрият своята дейност.
ЕЛЕКТРОНЕН ШПИОНАЖ
Оовеи наблюдението (и разузнаваното)
с влизане в пространство, относно теритообссрдиране при
рия, която е предмет наизползуват и разни
съвременни условия се
постижения, които не са по
други научни
сяна страна няма възмож
ЗВ0Л0НИ, но Н1ГГО
Такива оа сатеиост да се защити от тях.систсми. аоио-иаразузнавателни
литските
наблюдение, раблюденията, електронното
Някои от тези
дареното пресрещано и Д'Рчужда тори
наблюдения се извършват от
надлитанс ла теритотория, а ДРУГМ ПРИ
БРАТСТВО • 28 ноември 1986

Американски самолет 1); за шпионаж
рията на страната, която е предмет на из
следване, но и в двата случая не съществу
ва възможност за охрана, пито пък има
възможност да се наложат углавни санкции
против действуващите лица, защото не ся
достъпни.
Инцидентът със свалянето на южноко
рейския пътнически самолет над Сахалин в
първия ден на септември 1983 година, по
всичко личи, с последица от електронно
действуванс на великите, сили. Известно е,
че американският шпионски самолет „РЦ"
135" в този ден е подслушвал територията
на СССР (според някои сведения проби на
нови ракети) и действуването на радарската система и отклонението от коридора и
свалянето на пътническия самолет е била
фатална грешка илц пък той е бил вклю
чен в системата за подслушване (неговото
надлитанс вероятно е активизирало радароката система в СССР (която ноооченият

„РЦ-135" е имал за задача на фо
тографира).
Изучаването с помощта на еле
ктрониката или електронен шпио
наж, както е общоприето название
то на такъв вид работа на шпион
ските организации е намерило от
делно приложение в шпионирането
на чуждестрани посолства от стра
ната- домкаин.

Според Дод М. Керол, американците
през 1984 година оа разкрили цяла систе
ма от електрони уреди в овоето посолство
в Москва чрез което съветите са могли да
■следят всеки разговор в посолството. По
добно нещо е разкрито и в посолствата на
САЩ в Полша през месец май 1965 годи
на. Разбира ое, противната страна е наме
рила оредства да се защити от електронно
подслушване, но напредъкът на техниката
е дал възможност на великите сили да
подслушват на големи разстояния при из
ползуване на сателитоки сцетемн, а във
фаза на развитие е и употреба на лаоерокп
вълни, които на базата на вибрацията, да
ват твърде добри резултати.
(В следващия брой: НАШИ ГРАЖДА
НИ В ЧУЖДЕСТРАННИТЕ РАЗУЗНА
ВАТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ)
СТРАНИЦА 3
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Развитие на народната власт
в Сурдулишки
Първият- народоосвободителен от
бор в Масуришка околия бе форми
рам през септември 1941 година в Масурица. В него бяха избраии Минутин
Стоянсхвич, Настас Дойчивович, Новица Дойчмнович, Мирко Стоянович,
Душан Станкавич и Станко Лазаревич... С развитието и укрепването на
партизанското движение бяха създа
дени условия и формирани нелегални
•народоосвободителни отбори в Сувои
ница, Йелашница, Стайковац, Дугойница, Биновце, Декутинце, Ръждавица, Алакннце, Калабовац и други оела.
В състава им влезоха членове на
партийните активи, членове та СКОЮ
и други патриоти, които се определи
ха за народооовободителното движе
ние.
Народооовободителните
отбори
събираха храна, облекло и обуело за
партизаните, организираха прехрана
та яа партизанските части, по време
На престоя им в тези места, събираха
оръжие и муниция, „регрутираха" но
ви бойци за партизанските отряди, ре
шаваха опорове между гражданите,
агитираха против даване реквизиции
на окутатороките власти; събираха ин
формации за силата и позициите на
вражеските войоки и ш доставяха на
партизанските единици...
В нашия край НОБ се развиваше
бързо, особено през 1942 и началото
яа 1943 година. По това време тук де
йствуваха и по-големи партизански
единици. На -нашия терен действува
ше II южноморавоки партизански отр
яд, в състава на който имаше голям
брой бойци имвд-о от нашия край.
Пожъано отрядът ирерастна в брига
да, а полям-а част от този край стана
свободна територия, на която не
смееха да идват окупатороки сили, ос
вен по време на известните офанзиви
с многабройнз войска. На свободната
територия успешно действуваше пър
вата народна власт в лицето на ,народоосвободителните отбори. Освен пар
тийните, действуваха и организации
яа НОФ, СКОЮ и АФЖ.
По решение на Околийския ко
митет на Ю|КП за Масуришка околия
към края на декември 1943 година в
е. Сливница, в къщата на Стоянка Сте
фанович, бе сформиран първият Око
лийски народооавободигелен отбор
за Масуришка околия, чиято терито
рия се простираше от Върла Д-о Вран
скобанска река. За председател на
Отбора бе избран Настас Дойчивович,
За секретар Стоядин Стойкович, а за
членове: Йефта Анджелжович, от Ба
бина поляна, Душан Стамдакоиич —
Кичер от Сливница, Раде Йович от
Сливница и Риста Здравкович от Йе
лашница.
Отборът поддържаше връзки и
оказва помощ на съществуващите мес
таи народоостободителни отбори, ко
ординираше действията им организи
раше местни конференции и събра
ния на гражданите, за да бъдат фор
мирата нови местни отбори, оргагаицираше .снабдяването на партизаните
и на оемействата, чиито домове бяха
опожарени, от окупатора, изпращаше
нови боици в партизанските отряди
‘и организираше съпротива на окупатора.

Околийският народооовободителен отбор изигра голяма роля в пар
тизанското нападение на българска
та войскова част в Крива Фея. Отбо
рът и местното командуване осуети
ха нападението- на българската войока, идваща откъм Вранска баня в
подкрепа на войсковата част в Крива
Фея. В тази акция, заедно с народа,
участвуваха вои^ки членове на Отбора. Даден бе голям принос за пълно
то унижощение на българската войс
кова част и за освобождението на
Крива Фея (яа 12 април 1944 г.), коя
то бе важен стратегически пункт на
българския фашистки окупатор, -понеже оттук се осигуряваше прехвърля
нето :ва войски от България през Ве
сна кобила за нападения на свободна
та територия.
След освобождението на Крива
Фея в това село се проведе тридневен
пленум н-а Околийския народ,оосвобо
ди-телен отбор за Масуришка околия,
яа'която бяха взети няколко твърде

Паметник на падналите бойци
важни решения: в новоосвободените
села да се засили агитацията за омасовяваяе на НОВ, да се интензивира
дейността на съществуващите НОО и
да се формиращ нови в равнишн-ата
част на окупираната територия; да
бъде по-маоово и неорганизирано съ
бирането «а храна и облекло за пар
тизаните; в Крива Фея да се открие
пазар; да се води борба срещу крад
ците ,и останалите ненародни елемен
ти и да се осуетяват споровете за
межди; да ое обработва всяка педя
земя и други. По решение на плену
ма в случай на вражеока офанзива
членовете на отбора бяха длъжни да
останат на тереца и .да изпълняват въ
злождаите им задачи. На пленума бя
ха сформирани и повече комисии. Две
от тях, комисията за прехрана и. комисията за построяване на къщи в
опожарените села, изиграха голяма
роля в снабдяването на войската и на
рода е материал и други средства.
Ето така, при пълна организация
и мобилизация на народните оили, бе
посрещнат .денят на освобождението
на нангия край в септември 1944

Стоядин Стойкович Дича

в книгата „Сурдулица в НОБ"

ПО ВРЕМЕ НА ПОЧИВКА
ВИДИ*
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Първи органи на народна
власт в Лужннца
...На мястото на разгромената окупаторска
или предателска власт числящите се към Народоосвободителното движение създаваха местни народоосвободителни отбори, като първи зародиши
на народната власт. На освободената територия
това беше задача на партийно-политическите орган-изации, преди всичко на Околийския комитет
на ЮКП.
Опоред функцията си народоосвободителни
те отбори имат две основни задачи: да работят ор
ганизираио върху събирането на материални оре-дства за потребите на НОВЮ и да вършат м-обили
зация на хора и д-р. потреби с цел да укрепва ти
ла на фронта, а в много случаи в тяхна компетенция беше и охраната. Народооовободителните отбори се грижеха и за вътрешния ред в селищата.
Разрешаваха спорове, организираха разузяаването, като за забелязаното осведомяваха- най-близко
то 'Партизанско поделение.
В течечние на 1943 година в Лужнищкия
край бяха създадени местни народоосвободителни
отбори в Дървена ябука, който беше разширен
през август същата година; В Раков дол и Радосин такива, бяха създадени през януари, га разширани през юни 1943 година; (в Студена беше създа
ден НО на 28 юни, в Кална, Градско и Стрелъц
през септември, в Ябуковик и Леоковица през ок
томври и в Криви дел през декември 1943 година.
През лятото на 1943 година беше създаден Общин
оки иародоосвободителен отбор в Дървена ябука
за селата Дървена ябука. Раков дол и Радосин.
и т.н.
...С освобождението на Бабушница на 8 се
птември 1944 година Околийският народен отбор
и Околийският комитет на ЮКП продължиха с раоота в центъра на околията.
(Според „Зли времена" на Г. Златкович)
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Яйце
п„ “
“ организации от Враня, Белград
Ц • • . Но случаи тазгодишния Лрн
тпт-гд
тържествен начин ще бъде открий
На ЮНА П°
цеха
на
ЕИ когато хце бъде положен и основен камък
на цеха на
„Чегър" от Ниш.
Политиката на Съюза т0 строи „Чегър" от Ниш.
на комунистите за по-усЗа изграждането
на
корено развитие на ико- Цеха са необходими (спо
комически изрстаналите ред сегашните цени) 1,09
краища на дело се пот- милиарда динара, от кои
върждава в развитието на то 73 на сто ще отпусне
Бооилеградска община. В Фондът, а останалите ще
тази община стопански се обезпечат чрез креди
обекти построиха „Зравти и собствено участие.
йе' и „Зеле Велкович"
от Лесковац, а „Електро- В този цех ще работят
босна" от Яйце пое екс около 300 работника и
плоатирането на кварцо се изучават -възможности
вите залежи. В тези це- те в приемането на рабохове сега работят към
500 работници. В открива
Покрай усилията
нето на обектите особе
за стопанско разви
но е значителна финансо
тие
на общината
вата помощ от страна на
търсят се възможно
Републиканския фонд за
сти и се постигат ре
насърчаване
развитието
зултати в областта
на икономически изоста
на инфраструктура
налите краища.
та и обществените
Обществено - политиче
дейности. Очаква се
ските организации. Общи
догодина да няма
нската скупщина и орга
село без ток. С по
низациите на сдружения
мощта на по-широ
труд в общината полагат
кото общество дого
усилия цехове да откри
дина ще започне и
ят и други организации.
доизграждането на
ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДА
Здравния дом в Бо
НЕТО НА НОВ ПРОМИ
силеград, изгражда
ШЛЕН ОБЕКТ
нето на детска гра
— На 22 декември ще
динка в с. Райчибъде открит цеха за про
ловци и Ще приклю
изводство на подвижни
чат подготовките за
ПВЦ кондензатори и на
изграждане на нов
електромеханически час
средношколски цен
ти за радио и ТВ апара
тър.
ти, които в Босилеград
— с финансова помош
на Фонда — построи ЕИ та( за една част от работ
От Ниш — казва Васил ните места) да се въведат
Такев, председател на ОС кредитни отношения, т.е.
в Босилеград. Такев пред така нареченото купуване
вестява още една новина на работно място.
— Икономическият или изтъква: — Приключи
ха подготовките и по слу терес в разширяването
чай Деня на ЮНА в Бо на дейността си още ведсилеград ще бъде поло наж ще потвърди „Елекжен основен камък на тробосна" — подчертава
цеха за конфекция кого- Такев. Тази организация
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА

догодина в Босилеград
Ще започне да строи цех
за производство на паста
за полиране на метали.
Понастоящем се готви
главният проект и според
него за изграждането му
са необходими 800 мили
она динара, които главно
ще обезпечи Фондът.
ИЗУЧАВАТ СЕ ВЪЗМО
ЖНОСТИТЕ ЗА СДРУ
ЖАВАНЕ С ВРАНСКОТО
И БЕЛГРАДСКОТО
СТОПАНСТВО
Бооилеградска
община е отворена за всички
организации, които иокат
тук да разширят дейно
стта си. Понастоящем се
изучават възможностите
стопански обекти в тази
община да открият орга
низации от Белград и
Враня. Всъщност само по
този начин и интеграция
на вече съществуващите
организации може по-ускорено да се развива об
щината и да догони по
разпитате среди. За това
икономическо свързване
Такев казва:
— Водим разговори и
изучаваме възможности
те как организации от
общината ни по-бързо да
се развиват. Съществуват
налични възможности Го
роката секция да се сдру
жи с Горското стопанст
во от Враня, а сетне да
се намери и в съста
ва на дървообработвателната промишленост в то
зи край. Това ще бъде
едно от условията и „Симпо" да разшири мощно
стите си в общината ни.
Икономическите закономерности показват, че и
Автотранспортната орга
низация трябва да се
одружи с икшюмичеоки
организация,
по-силна
Понастоящем се водят
разговори с „Единство"
от Враня, Считаме че та
ка обединени ще бъдем
по-силни.

ОК НА СК В БОСИЛЕ ГРАД

Недостатъчно действуват във фронта
Неотдавна Председател
ството, а през миналата
седмица и Общинокият
комитет на Съюза на комулистите в Босилслрад,
разисква за идейно-полидействуваяс
ти ческото
на комунистите в Социаяистическия съюз — въ
прос който повдигна Цен
на
тралният комитет
СКЖ. В разиокванията,
освен членовете на СК
- и
ръководителите на обаде
ствонолтолитическите ор
гализации в общината,

участвува и Чедомир Ма
ркдаич, изпълнителен сек
ретар «а Председателство
то в МОК на СКС в Лес
ковац.
Участвуващите в разискванията: Стамснко Пе
„св, Пенко Найденов,
Иван Василев, Михал Бо
жилов и Чедомир Маркович, бяха единодушни
че кому
в констатацията,
пистите ле само в Социалисти ческия съюз, во и в
останалите обществело-
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политически организации
и сдружения, вместо да
бъдат в челните редици
на всички общоствеиополитичооки акции и с
примера си да мобилизи
рат и насърчават и оста
налите трудещи се и гра
ждами, те .остават пасив
ни наблюдатели, или пък
недостатъчно действуват.
В повечето случаи те се
активизират по време на
изборите, или пък при
разрешаването на кому
нално-битовите пробле-

НАРЕД Е МИНАТА
В КАРАМАНИЦА!
Покрай животновъдст
вото — догодина ще за
почне изграждането на
още една обществена овцеферма — перспектива
в развитието е и минно
то дело. В общината съ
ществуват залежи на ло
венето руди и минерали.
Най-напред (и повторно)
ще започне експлоатира
нето на залежите на оло
во и цинк в Караманица.
Преди два месеца —
казва Такев — започна
прокарването на 35-киловолтсн далекопровод от
Босилеград към Карама
ница, което е едно от ус-

Васил Такев
ловията за откриване на
мината. Без оглед, че в
Републиканската СОИ за
пътища се чувствува лип
са на средства полагат
се усилия да се обезпечат
пари за изграждане на
пътя от Рибарци към Ка
раманица. След това ми
ната може да започне с
работа!
Васко БОЖИЛОВ

РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В СУРДУЛИЦА

ЯМ 31 ДРДМЩН

ИС препоръчи на „Електродистрибуция" да по
могне реконструкцията на електрическата мре
жа в това село с 1 милион динара
П:о шок на местната общност Драинци Из
пълнителният съвет на Общинската скупщина в
Сурдулица на заседанието си от 20 ноември
1986 година отпусна 500 000 динара за рекон
струкцията на електричеоката мрежа в това село.
Средствата ще бъдат „извадени" от резервите в
общинокия бюджет.
Изпълнителният съвет същевременно пре
поръчи на „Електродистрибуция" да помогне
акцията на драинчаям с 1 милион динара.
Доколкото трудещите се в електроразпреде
лителната организация откликнат на призива от
местното „правителство", трудолюбивите жители
на село Драинци ще получат ценна помощ за
окончателно разрешаване на най-жмзненотрейтя
щия им проблем. Разбира се, драинчани не се
дят със скръстени ръце. Извършили са пълна
мобилизация в собствените си редове, събрали
са значителна сума пари (всяко домакинство е
дало по 10 000 динара), готови са да внесат и
допълнителни суми, купуват електрически стъл
бове... За новата електрическа мрежа ще дадат
и померен труд. С една дума: „твърдо" са решили да изгонят от ежедневието си един голям
проблем.
К. Г.

ми в местните общности.
Поради това Общинокият
комитет на заседанието
си взе решение, въпросът
обстойно да се анализи
ра във всички първични
партийни организации в
общината. При това както подчерта Маркович,
ще се оцени активността
на всеки комунист, както
в местните общности та
ка и в организациите на
сдружения труд. Не мо
же, добави той, занапред
кому:I петите от местните
общности да не сс инте
ресуват за състоянието в
организациите на сдру-,

жония труд, или пък ко
мунистите от организаци
ите на сдружения труд,
да бъдат пасивни спрямо
акциите, които раздвиж
ват местните общности.
Според заключението
на Общинския комитет.
обсъждането трябва да
приключи до 10 декемв
ри, а след това въз осно
ва заключенията на пър
вичните партийни орга
низации щателен анализ
ще направи Председател
ството на едно от зассда
нията си като изготви
и съответен план за по
нататъшната активност.
М.я.
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Модерен обект с
висока ефективност
Днешната димитровградска ж.п. гара е по
строена през 1904 година по проект па австрий
ския архитект Вилнер. Оттогава до днес не е
вършена съществена реконструкция. Нарасна
лите потребности (от 1964 г. работи като съв
местна ж.п. гара на ЮЖ и БДЖ) възложиха да
се пристъпи към обстойна реконструкция и модернизация на гарата и съпътствуващите я
обекти.
Реконструкцията запо
чна през април и ще
приключи през декември
т.'Г. ЖТО Белград отпус
на към 100 милиона ди
нара за вътрешна рекон
струкция (въвеждане на
комплектно
електроотопление), асфалтиране на
подстъпите, комплектна
поправка на зданието на
жд. гарата и помощните
обекти. Изпълнител на
строителните работа е
строителната кооперация
„Еснаф" от Пирот, на въинсталация
грешната
„Стеван Оинджелич" от
Ниш и на инфраструктур
ните обекти „Нискоградня" от Пирот. От април
т.г. е въведен компютърен
терминал
за
товарни
транспорти, твърде важен
за осъвременяването на
железопътния транспорт.
— Основната цел на
реконструксегашната
ция е ло-качествено и
културно обслужване на
пътниците — сподели Ки
рил Спаоов, началник на
димитровградската гара,
инак инженер по железо
пътния транспорт. — Стре
мим се да съдадем необ;
ходимия уют и да подо
брим ефективността на
работата на обслужващия
та пероонал. Едновремен
но с това ще се разкраси
града и изобщо „източ
ните железопътни врата
На нашата страна", каасго
популярно нариачт гара
та, ще получат красив и
приветлив изглед.
Една от целите на ре
конструкцията е да ое
подобрят жизнените и
трудовите условия на зае
тате дук. За тях е по
строен работнически стол,
в канцелариите е въведе
но парно отопление и ра
ботните помещения полу
чиха необходимия уют.
Инак потребностите на
пътническия и товарния
транспорт в настоящия
момент са задоволени.^На
денонощието през дими
тровградската ж.п. гара
преминат 40 влака, а за
пътниците има 6 влака в
една посока — два бързи
и четири
пътнически.
Подета е инициатива от
1 юни 1987
ждане на ново разписа
ние) да се улеснят пъту-

ващите за Белград от Ди
митровградска, Пиротска
и Белопаяанашка общи
ни. Именно от тази дата
Оофия до
влакът от
Варшава на отсечката от
Димитровград до Белград
и обратно ще има по два
вагона допълнително. То
зи влак от Димитровград
ще тръгва в 23 часа и
20 минути и ще пристига
в Белград към 6 чаоа су
тринта. По същото вре-

ЖП гарата в
ме ще се движи друг
влак от Белград до Дими
Следователно
тровград.
ще бъдат премахнати до
сегашните престои в Ниш
и пътниците от тези три
общини ще имат много
но-големи удобства.
— В ход е изготвяне на
проект за реконструкция
на прюпуокватилната мо
щност на гарата (строеж
на още един коловоз за
товарен и един за пътни
чески транспорт), което
ще се реализира заедно
с електрификацията на
отсечката Ниш — Дими
изтъкна К.
тровград
Спасов. — Очаквам това
да стане в близко бъде
ще.
Почнататък той ни за
позна, че през миналата
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ
ЩИНА ПРИКЛЮЧИ
ТАЗГОДИШНОТО
УЧЕНИЕ „НИЩО НЕ
БИВА ДА НИ ИЗНЕ
НАДА"

Осъществява се

г (след въве концепцията
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и тази година е направен
ремонт на смцествуващите релси, така че же
лезопътната гара е оопособена за 20-тсннен натиск
9
по ос. Предстоящата ре
/Птекторът Трифуп Димитров обяснява новите
конструкция ще разшири
електропещи на работниците
мощностите, т?ка че гаИНТЕГРАЦИЯТА
НА ПРАКТИКА
напълно
Ще
бъде
рата
годна за превоз «а всички видове товари и път
ници и ще задоволи ну
ждите за предстоящите
няколко десетилетия.
За отбелязване е, че е
• ЗАЕДНО С „ЕЛКА'' (АРАНДЖЕЛОВАЦ) И
преуредона товарно-разЕЛИНД" (ВАЛЕВО) „ГРАДНЯ" ОТ
ДИМИТРОВ
товарната площадка, сто
чната гара, почивните по ГРАД УСВОЯВА ВИСОКОДОХОДНО И ПЕРСПЕКТИ
мещения за обслужващия ВНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ
бното проиаводство на
при
влаковете перооеал и дру
Металният Цех
гите помещения. При то- . строителната трудова ор още два 'прототипа . —
ва на построените още в ганизация „Градня" вече първия с вместимост 8 л
и втория с вместимост
началото на -века здания няколко меоеца полага
е запазен стилът, в който усилия да обогати прои 50 л. Според договора,
зводсшвената си програ- „Елка" дава високо опне
ма. След догрвор между упорни от глина части.
„Градня'' произвежда ме
„Елка" от Аранджедовац
и „Градня" от Димитров талната част, а „Елинд"
— електрооборудването.
град се пристъпи към
Този общ цех на „Елка"
производството на проб
ни образци на промишле и „Градня'' занапред с
Тези
няколко прототипа ще
ни електропещи.
у
пещи имат широко при завладява пазарите
ложение в промишлено нас и ще пести на обще
стта, а особено ценни са ството значителни сред
ства.
съоръжения в лаборато
Инак в първия етап
риите към различни ви
(все още пробно произ
дове промишленост, в
които .се топят разни ма водство) на работа са при
териали,- относно минера ети двадесетина работни
ка. Засега пет—шестмина
ли. на температура до
Димитровград
1200° С. Интерес към те са работили върху изгот
са строени и техният из зи електропещи проявя вянето на първия прото
тип, а съвкупният им бр
глед наистина представ ват работилниците за
лява истинско украшение изработка на украсни пре ой ще започне с работа
на града. За разлика от дмети (напр. златарските
от началото на декември
много здания, които в гра работилници), зъботехнит.г. В настоящия момент
да ое реконструират и се ката и други.
в димитровградския цех фасадите
Досега са изработени
унищожават
се привежда към края
им, на железопътната га 5—6 бройки прототип
строителството на проти
ра старата фасада напъл е вместимост до Юли вопожарна, водопровод
но _ е запазена.
те са на пробно произво на и електромрежа. Щом
.— След приключване дство в различни проми приключи тяхното строи
на реконструкцията ще шлени лаборатории. Още телство -ще се пристъпи
уредим парка и зелените в началото тези изделия
към маоово производство
площи, ще засадим деко се показват като твърде
на промишлените електро
ративни храсталаци и цве добри, па затуй нщцо не пещи.
тя, така че Димитровград е обикновено, де различ
Установените делови
'оката гара наистина ще ни промишлености търс
връзки и коопериращо съ
бъде приятна гледка и ят да им се доставят още трудничество е още един
кътче не само с мното- •към 1000 бройки, което
хубав пример как интег
бройни удобства за път ще рече, че за това коли рацията може да дейст
ниците, но и за приятна чество пазари са осигуре вува успешно на практи
почивка между два влака ни.
ка, когато се намери общ
—■ заяви накрая Кирил
В коопериращо сътруд доходен интерес.
Спасов.
Ст. Николов ничество ще започне про
Ст. Н.

„ГРАДНЯ" ПРОИЗВЕЖДА
ЕЛЕКТРОПЕЩИ

Тазгодишната акция „Нищо не
бив,а да 'Ни изненада'' в Босилеградака
община влиза в заключителен етап.
Именно, вече започнаха заключителни
те учения в местните общности и в
някои трудови организации. През ми
налата седмица акцията приключи в
Центъра за култура и местната общ
ност в село Райчиловци. И едната и
другата бяха успешно проведени.
Безсъмнение, това е още. едно по-

твърждение, че акцията ежегодно ук
репва :И всички отговорно и дисци
плинирано изпълняват задълженията
си, което е крачка напред в укрепва
нето на концепцията по всенародна
отбрана и обществена самозащита,
В течение на седмицата и в намалото
на идната подобни учения ще се про
ведат и в останадоте трудови органи
зации и местни общности.
М. Я.
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ДНИрд СТОПАНСКО СЪЖИВЯВАНЕ
Така би могло да се ка
же за стопанското
ПОЛОжение в Бабушнишка об
Щина в настоящия момент. А само до преди няколко мвоеца то беше око
вано от хронично безпари
чие. Фабриката за глине.
ни изделия и „Църни връх" затъваха, а химическата промишленост Лужиица" поради износено
ст на машините и лошо
организационно устройс
тво отчиташе загуби (впрочем и по деветмесечие
то три основни организации имат загуба от об
що 44 800 000 динара.
Преди години, когато ус
ловията на стопанисване
бяха по-други, се вложи
ха значителни средства
в изграждането на повечето от посочените обек
ти. Но излезе, че при за
труднени условия на сто
панисване,
чувствителна
инфлация. а в някои слу
чай, и лоша организация на работата — някои от обектите ие мо
гат да се оттглащат. И
така се получи, че ново
построеният хотел в Зво
нока баня, още и не отворен, донесе на община
та дългове от 110 000 000
динара, фабриката за гли
нени изделия, струваща
300 000 000, също не.мо
жа да работи доходно и
ОВЦЕФЕРМАТА НА
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.
ое наложи да бъде закзон хотелът ще отвори
Ш
рита. Единствено мелница вратата на гостите
СИ ---та в Любераджа, която
казва Петър Спасич, пред
на Бабушница изгради
седател на Изпълнител
„Наисус" от Ниш: за смет
ния съвет при Общинска
чт
ка «а отстъпване на част та скупщина в Бабушни
Ч
от водите на Комарица
ца.
за регионалния гводопро
Мелницата в Люберад
во4
днес работи (от
жа вече работи с пълна
стъпен е на кооперацията пара и ако бъдат отстра
Щ.Щ8
В Любераджа).
йени някои дефекти и
В цеха на „Лисна" в Бабушница
ВРЕМЕ ПРЕДЕЛНО
подобрено качеството на
меоечието е „Лужница"
И настъпи време преде брашното, с нея всичко
че иа 320 заети пет осООСТ „Тъкачен цех — новни организации са
лно за бабушнишкото сто е в ред.
22
000
000,
„Полиестер"
— Все още много гла
панство. Покрай текстил
м»ош, защото досега вме
ната промишленост („Ли- воболим ни създава бив — 16 000 000 и Метакри сто да сътрудничат, чес
лах
—
6
800
000
динара)
сца", Текстилколор и „Пъ шата фабрика за глинени
то си пречеха в работата!
рви май”, работещи уопе изделия. Тъй като пора — сочи П. Спасич. Маши Вече се търси решение и
ните в тази трудова ор за трудовата единица на
шно) се наложи ,<а се по ди редица технически,
„Тигър" — вътрешна автърси изход от затрудне пък и субективни слабос ганизация са изнесени
нията.
ти не можа да заработи над 90"/», пък има неуплъ - тогума, защото ‘след прои
— За хотела в Звонска успешно (даваше много тняване на работното вре звюдството «а „тюблес”—
ме и редица др. субекти гуми се яви сериозен про
баня единствено решение брак, а имаше и други
недостатъци: некачестве вни причини. Тези дни об бле—. На равнището на
беше да се намери посложната организация
сериозен стопански парт на суровина и пр. (нало съждахме положението в
ньор. С цената на много жи се да бъде ликвидира „Лужница". Стигнахме до „Тигър" в Пирот вече се
на. На вече два обявени извода, че там трябва да обсъжда възможността в
усилия успяхме „Църнн
никой не се се извърши коренно преу Бабушница да се реали
връх" да приобщим към търга
пиротската гостилничар- ■ обади. Има желаещи да стройство: да се потърси зира програма, която ще
я купят на части, но пък сдружаване на „Лужни има бъдеще. Във всеки
ска трудова
организа
ние сме на мнение да т^р ца" с някоя по-силна ор
ция „Сърбия". В ход е
сим друг изход: керемид ганизация в региона, Еле случай, няма място за
вече акция по саниране
на положението с хотела. жийницата да работи пр ктронната промишленост, тревога, а този колектив
инак успешно стопанисва
От републикански изто ез лятото, а останалата
например като се извър
чници са обезпечени сре част на обекта да прина- ши модернизиране на про — изтъква Спасич.
дства от 200 милиона ди годим за други цели — ка
Прави се всичко възмо
изводството.
зва Спасич.
нара, с конто ще бъдат
жно да се надделеят тру
махнати „тесните мес
Вместо пет основни ор дностите и да се тръгне
ИМА ИЗХОД И ЗА
та": поправка на покри
ва, обезпечаването на во „ЛУЖНИЦА" и „ТИГЪР" ганизации ще се създадат по път на по-стабилно сто
— Единствена органи трудови единици и трудо панисване.
да и др., така че за след
М. Андонов
Оценихме,
ващия туристически се- зация със загуба по девет ва общност.
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„НАПРЕ ДЪК" — ДЕЛО НА ПО-ШИРОКАТА ОБЩНОСТ

ПОДТИК НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В ОБЩИНАТА
След една година когато в овцефермата ще се премахваме — казва ди
отглежда заплануваният брой овце и кози — 3500 ректорът на ООСТ „На
овце и 500 кози — на пазара годишно ще се доста предък" Раде Алексан
вят към 100 тона първокачествено агнешко месо. дров. Сега главната ни
Очаква се да се мени и расовият състав на овцете задача е да напълним фе
необходимия
рмата с
в общината
Овцефермата на селско едно друго отношение — брой овце и кози и да
стопанската организация очаква се да повлияе вър започнем да произвежда
Босиле- ху мснянсто на расовия ме собствена храна за
„Напредък" в
тях. Разбира се, и да мо
.град, която бе открита състав на овцете в общи дернизираме производст
преди няколко месеца е ната, с което ще даде. си вото на сирене, което не
дело на по-широката об лен импулс в развитието отдавна започнахме.
щност. За изграждане на на животновъдството в
Когато се касае за хра
модерните десетина обек този край.
ти в местността „Върта- С ПЪЛЕН КАПАЦИТЕТ ната трябва да се подчер
та е, че тя и сега не е
ча" край Радичевци и на — ДОГОДИНА
— Имайки предвид че под въпрос. В организа
два летни обора на Църизразходвани скоро започнахме, че в то цията предприеха мерки
но ок са
254 милиона динара, от ва отношение сме, така да и от частни селско стол а н
оки производители наба
които към 60 на сто от- се каже, безопитни същсно виха сено. Храна има, но
Републикакският
ствуват
и
трудности,
пусна
фонд за насърчаване раз полагаме усилия да ги няма овце. — С обезпеча
витието на икономически
Ж '■
изостаналите краища. На
Iт
пролет ще никне и летен
обор на Лисиниса пла
нина.
В тази ферма понастоящем има 750 овце и 540
агнета, Когато се попълнят мощностите й
«3*
3500 овце щ 500 кози'
покрай другото годишно
на пазара ще се доставят
към 100 тона първокаче
малко са овце
ствено агнешко меоо. Тя В един от модерните обекти: Все още
и
в
ще бъде значителна
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нането ца породисти ов
це имаме трудности, под
Александров.
чертава
Преди някоя година на
„Власина-продукт" от Сур
дулица заплатихме 40 ми
лиона динара за две хи
ляди овце. Досега ни до
ставиха само 550. Достав
ката на останалите 1450
е под въпрос. По-точно,
противно договора сега
ни търсят още 40 мили
она динара!
По всичко личи, че
между двете организации
възникне съдебен
ще
спор. Без оглед това тук
подчертават, че капаците
тите ще попълнят догоди
на. Догодина ще започне
и собственото производен
во на храна. Сега прик
лючват подготовките за
изкупуване на 200 ха пло
щи, «а които ще се създадат изкуствени ливади
и ниви за производство
на фураж.
За изкупуване на тези
площи от частни селско
стопанска производите
ли са необходими над 93
милиона динара, от кои
то 73 ще отпусне „Агробамка" — 70 на сто от
тях безвъзвратно, а оста-

налите с лихва от 30 на
сто ще се върнат в срок
от осем години. За целта
20 милиона динара кре
дит ще оптуане Републи
канският фонд. И тези
средства ще бъдат върна
ти в срок от осем годи
ни, но лихвата е по-мал
ка —12 на сто.
ГОТВЯТ СЕ ДА СТРОЯТ
НОВА ОВЦЕФЕРМА
В Босилеградския „На
предък" имат предвид се
гашните трудности, но не
ое „предават". Казват че
имат и сили и възмож
ности да ги премахват.
Най-кратко казано те
смело гледат напред.
Изхождайки от общест
вените определения и при
родните ни условия за
развитие на животновъд
ството започнахме под
готовка за изграждане на
още една овцеферма, в
която да отглеждаме още
3 хиляди овце — каВ
зва
Александров,
подготовката участвува и
Институтът за животно
въдство в Земун. Новата
овцеферма ще ое строи в
пределите на Горна Ръжапа. Този обект, който
също така ще бъде дело
па по-пгароката общност
животновъдството в об
щината ще тласне още
повече напред.
В. БОЖИЛОВ
СТРАНИЦА 7

„ТИГЬР-ДИМИТРОВГРАД" ПРЕД ГОЛЕМИ ИЗНО
СНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕЗ 1987 ГОДИНА_________

Износ за СССР
• Югославските производители през 1987 годи
на на Съветския съюз трябва да доставят 2 милиона
гумени и ПВЦ обувки • „Тигрово", относно задъл
жение на ТО „Димитровград" е над 200 хиляди чифта
Към края на октомври
в Москва ,се е състояла
среща между представи
тели на най-известните
югославски производите
ли на гумени и ПВЦ обу
вки с ръководителите на
голямата експорт-импорт
„Разноекспорт".
къща
На срещата са водени
разговори за износ на юго
славските производители
на гумени и ПВЦ обувки
на пазарите в Съветския
съюз през 1987 година.
Както е договорено, из
вестните югославски фир
ми, между които „Боро
во", „Югопластика", „Ти
гър" и др. през ид.ната го
дина на съветските парт
ньори трябва да се до
ставят около 2 милиона

на тези твърде търсени
артикули. Като произво
дител 'със солидно рено
ме сред чуждестранните
партньори ..Тигър", отно
сно ТО „Димитровград",
е приел задължението да
достави около 250 000 чи
фта на стойност от над
един милион клирингови
долари. Планирано е пър
вата доставка да бъде
през януари, а през пър
вото тримесечие ще се
доставят около 45 000 чи
фта. Както в предишни
те, така и през идущата
година, този голям изно
сен ангажимент ще се ре
ализира чрез белградски
„ Центр отекстил''.
П. Димитров

Проникване на
холандския пазар
След СССР, тези дни
представители на ТО „Ди
митровград" са посетили
Холандия, където със за
интересовани фирми са
водени разговори за раз
ширяване на сътрудниче
ството в' областта на из
носа. Това е пръв кон
такт, който е бил твърде
резултатен.
Именно е представите
ли на търговски къщи е
договорена доставката на
30 000 чифта „Степс" обу
вки. Чуждестранният по
требител от Холандия оба
че е проявил интерес за
пласирането на най-мал
ко 300 000 чифта годиш
но този вид обувки.
Онова, което заслужа
ва особено внимание е
изявлението на холанд
ският представител, че то
зи артикул от Югославия
е първият от люзи вид,
който задоволява всички
изисквания на качестве
ните нормативи и отго
варя на световните стан
дарти. Изказани са твър
де похвални думи за креацията на моделите, ди
зайна, разцветката.
След Холандия посеще
ние е направено и на за
падно германските
пазари. а представители на
партньорите от ГФР съ

що са изразили задовол
ство от качеството на из
делията и сроковете на
доставката. Тук особен
интерес е
проявен за
упълнителни
плочи .и
профили със специално
качество, които намират
добър прием в при купу
вачите.
От казаното личи, че
износът, на ТО „Дими
тровград" и занапред ще
диктува производството.
Ст. Н.

ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ НА ДЕТСКАТА ЗАЩИТА

В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Няма криза за децата
ф „Грижата за най-малките е грижа за бъдеще^
го" — това с девиз в дейността на общинската СОИ
за детска защита 9
_ Голяма финансова помощ от
Републиката • Наскоро образователно-възпитателна
подготовка за всички 6-годишни момичета и момчета
през
Осъществените
1986 година резултати в
областта на детската за
щита заемат едно от чел
ните места оред тазгоди
шните постижения на Сур
дулишка община. В Йелашница и Бело поле „из
раотнаха" модерни дет
ски градини за 90 деца.
Разшири се дейността на
детската градина в Сурдулица, като се създадо
ха условия за полудневен
и целодневен престой на
252 малки оурдуличанчета. В Маюурица, Сувайница, Алакинце и Биновце
работят подведомствени
отделения за образовате
лно-възпитателна подго
товка на деца от предучи
лищна възраст. Не е до
веден под въпрос нито
един вид задължителна
детска защита.

за бъдещето. Това е де
виз в дейността на наша
та СОИ. В това отношегюлучаваме пълна

Детската градинка в Йелашница
подкрепа от трудещите и
гражданите в общината.
Но високите ни резулта
ти в тази област преди
всичко са дело на истин
ска социалистическа соли
дарност в нашата Репуб
лика, защото от Републ и

Една от „тайните" на успеха на сурдуличани в областта на детската защита е в съзнател
ното отношение към обществените средства и
в ефикасното им ползуване. Те са намерили на
истина добър начин за обезсилване на инфла
цията: преди да започне строежът на даден
обект, те заплащат 80 на сто от строителните
работи. Така „убиват два заека с един куршум".
Инфлацията няма шанс да „лапне" част от
средствата, а строителите нямат сметка да „раз
теглят" срока, понеже при горното условие при
стават на гарантирани цени.
Значи, за децата няма
криза? — питаме Любен
Величков, секретар на об
щииската СОИ за детска
защита.
— Няма и не трябва
да има — отговаря Вели
чков — защото грижата
за най-малките е грижа

възраст. До
училищна
средата на 1987 година
трябва да 6'ьще извърше
на реконструкция на дет
ската градина в Сурдули
ца, за да се създадат ус
ловия За пълноценен колективея живот на още
5 възпитателни грудй де-

канската СОИ за детска
защита получаваме голя
ма финансова помощ.
Сурдуличани трябва да
направят още „половин
крачка" до пълния успех
в организираната образо
вателно-възпитателна под
готовка на децата от пред

ца. Тогава всички 6-тодиЩни момчета и момичета
в общината ще имат ор
ганизирана предучилищ
на подготовка. Изключе
ние ше бъдат децата от
селата, в които броят им
наистина е много малък.
Любен Величков изтък
ва, че до края на настоя
щия планов период, зна
чи до 1990 година, е за
планувано да бъде по
строена детска градина в
Клисура,
Реализацията
на тази задача пряко е
'свързана с просперитета
на тъкачния цех на ТИГ
от Гърделица, който вече
работи в това село. До
колкото цехът значително
спре миграцията на мла
дежта, след няколко годийи в Клисура ще има
деца, следователно и детока градина.
К. Георгиев

НА 4 ДЕКЕМВРИ В БОЖИЦА

Разширено партийно
събрание
Тема за обсъждане: действуване на членовете
на СК в ССТН
На 4 декември в Бо
жица ще се проведе раз
ширено събрание на пър
«ичната партийна орга
низация, на което ще бъ
де обсъдено действуваяето на членовете на СК
във фронта на организи
раните социалистически
сили в местната общно
ст в светлината на Проек
тостановищата от Трето
то заседание на ЦК на
СЮК.
Освен членовете на пър
вичната организация на
СК, на събранието ще при
състзуват и представители

на местната конференция
на ССТН, Скупщината
на местната общност и
младежката организация
в Божица, представители
на Общинския комитет
на СК и на Общивоката
конференция на ССТН в
Сурдулица и представите
ли на Междуобщинеката
конференция на СКС в
Лесковац. Съществува въз
можност в работата на
събранието да вземе уча
стие и представител на
Централния комитет на
Съюза на комунистите в
СР Сърбия.
К. Г.
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общо. Колко е овална тачи
° И дъРжаш1^ге орга-нм изто, което настъпва „п
™
Я ЩС покаже раз®иРа сс »Ремесигурни причини й ги'нова1Нт.аа ™ъря^Ш1е и сега съществуват
ките и оценките на
°Ва **езсъмнсние са разработпровеждат
„
Щата от това заседание, които сс
маилгЬппмзттат/ч
’ И В д,ругс>Т|:> председателство, както и
меташн на „„т-шч"1 съЩчте становища в конкретни облици и
поставянето, както на Съюза на комунистите
^ ективни сили, така и -на държавните органи, среР тшшпците на политиката и идеологията на СЮК и на сауправителния характер на нашето общество, и за премахване
на последиците от това действуване.
.ма, именно и по-инакви рефлекси от това заседание и
съоощението от него, което бе обнародвано, обаче, без разлика
колко са противни на основната поръка на това заседание, те не
представляват оариера за разгръщане иа всеобщата активност
на СК и обществото изобщо. Напротив. Това, което понастоящем, все пак тряова да имаме предвид, е фактът, че акциите,
които ще последват в СК и обществото шгкога и нито на едно
място не тряова да се разберат като кампания против който и
да е обществен слой или професия, или пък .място и локация,
а най-малко протггв интелигенцията и журналистите. Точно е,
че когато се водят разискванията във връзка -с действуването на
буржоазната десница и другите антисамоуправитслни сили, някои
комунисти ще бъдат на разпит. Утвърждаването на тяхната оттоворност не би трябвало да носи белега на кампания или „случай", но това трябва да бъде и остане -в рамките на ретуля-рността в действуването на СК и всяка негова организация.
Във връзка с това трябва да се има предвид и фактът, че
у -нас съществува висока степен на политизация на обществото,
И че това е причина за относително голямо ангажиране на хо
рата в разрешаването на обществените проблеми и въпроси, в
което не участвуват само комунистите, но и останалите труде
щи се и граждани. Ще бъде вредно и безполезно, ако точни те
почувствуват, че се касае за някаква кампания -или чистка. Напротив, трябва да ги повикаме, че както и досега, да работят и
разрешават актуалиите проблеми заедно с комунистите. Също
така желателно би било още в началото да сс види, че проблеммте във връзка с действуването на буржоазната десница идругите противопоставящи се на политиката и идеологията на
СЮК сили не се явяват и рефлектират еднакво и същевременно
във всички краища на страната и че нямат винаги едни и същи
координати и поръки, следователно и характеристики. Въпреки
това касае се за антикомунистически, антиооциадантгичеоки и ан-гм/^гиттанителни явления, а те всички заедно не засягат само
„ „постои или една структура, но целокупното наше -абщеотао и всеки строител на социализма и самоуправлението. Затова
КппК-гя поптив тях с нужна във фронтови размери. В този
И
И негата задачите на комунистите и на СК са -съвсем ясни.
ред аиз™жлайки от това а имайки предвид сегашното състоя-нис „« стшшшето готовността и оснособеностга, Съюзът на

по-нататъшното развитие иа социалистическите самоуправителни
отношения и икономическа стабилизация, за преодоляване на
множеството трудности и тежести, които се явяват и повтарят в
стопанския, обществения и политическия живот, за преодоляване
-на последиците, явленията и действуването на буржоазната деснища, националистите, догматично-бюрократичните сили и т.н.
В по-нататъшния ход «а акциите и действуването, разбира
се, трябва да се ангажират най-слособните и най-авторитетгаите
хора от научния, културния, политическия и обществения живот,
които са върху позициите на Програмата на СКЖ и- които .и
досега се потвърждаваха в много наши битки. Тяхната помощ,
разбира се, не трябва да се сведе само на просто откриване на
явленията и тенденциите, но трябва въз основата на анализи, да
предложат обяснения, както във връзка с рецидивите, така и
във връзка с предстоящите мероприятия и акции. Ето защо тези
комунисти трябва да се организират по активи, които биха дей
(дщували при централните и покрай-н-иноките комитети, при градските „ -общинските комитети на СК.
Следващата крачка, според нас, е включването в акциите
на първичните организации на СК, чиято задача, от една страна,
е да се информират за действуването на буржоазната десница
другите антисамоулравителни сили и, от друга страна, конкрет,ю_ на самото място да направят анализ колко тези явления и
рецидиви съществуват сред тях, следователно вътре в първичните
партийни организации. При това първичните партийни организации би трябвало във воички обстоятелства да съблюдават и
своите по-широки задачи, преди всичко да мобилизират трудещ(Ш; .сс, а не само комунстите, и да ги насочат към действуване
в местшцге общности, трудовите организации, училищата, в събранията на избирателите и т.-н. По този начин, битката против
тези сили ще бъде обща, еднакво значима и за комунистите и
за всички останали трудещи се и граждани.
В този смисъл ЦК на СК в републиките и ПК на СК в
покрайнините, със своите програми и плановете за акция би
трябвало да мотивират първичните партийни организации и ръководствата на СК и да ги ориентират към оценяване «а поведеКИето и отговорността на комунистите на отговорни длъжности
а ония издателски трудови организации, вестници и други културни и художествени учреждения, в които се забелязва действушанс иа буржоазната дешца, на националистическите и бюрократично-догматичиите сили. Там. където се утвърди, че не
са се достатъчно грижили, да не се стигне до такива явления
щш дори са им одобрявали и подържали, трябва да се измери
отговорността на всеки отделен човек, без разлика на неговото
име и презиме или звание и функция. Също така, в този смисъд трябва да се -направи поглед и на сферата на действуването
„а отделни вестници, трибуни, кръгли маси, на които са се явявали или все още се явяват такива тенденции или се изявяв*
«поменатите вражески сили и да се предприемат мерки за осуетяванс на деструктивната им дейност. Това може да се пос™гае
„о повече начина, а кой начин ще се приложи трябва да се репи,

комунистите трябва да влезе в тези ™ ™“0^П^и
Това преди всичко подразбира правене на_ план
Р
би
във -всички републики и п-огерашм
ъд
изградил,,
правили собствени оцс1'™^я!:™™чки „11,1 всички техни
акциите, които сетне ще следят вси
ск
0бщш,скиорганизации - от първичната
те и градските комитета, а
важ,ю изглежда това
тематичните конференции на СК. Много с
. 'м-,,гелшята"или
да нс бъде някакво моментаоХ^ГтрХа
пък всичко да завърши само в СК Напро
ц .
‘ат и
да сс води по-широко, във всички срсди;
^ ^
мотдаи.

“ ““ТдГнеб^еТостане всичко това кампания и само ед,,0К1)атна акция трябва в бъдеще все повече и всеобхватно да
сс оспособяват комунистите и организациите на СК за благовремедна и редов.,а борба против такива негативни явлшиж Влея
повече отколкото досега, трябва да се включат марксистките
™ трове и политическите школи, по-пост,едовател-но да се обети
сля «дейно-политическата работа по ослособяване и свикване на
комунистите редовно -и всекидневно да сс борят против всички
и тенденции, а специално п= вражеското
дейсгвуваие. Повече отколкото се прави сега тря®ва ^ « насочат комунистите и техните организации към по-активно осъ

2 Комунист
СК СЛЕД КОНГРЕСИТЕ
БОЛШИНСТВО ЧЛЕНОТЕ ^ ТВЪРДЕ^^НтаРЕОТВАНИ

ЗАЩО СЕ МЪЛЧИ?

зГп^ГнеТа
ЗАЩО ?ОВА еТаКА - п6#^Ах|е' ПАРТИЙНИ АКТИВИ-

ПО ВРЕМЕ НА РАЗИСКВАНЕТО ВЪРХУ ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА 13-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК, А И
ПО ВРЕМЕ НА МИНАЛОГОДИШНАТА ИЗБОРНА ДЕЙНОСТ

Неизвестна цел
Все по-често се случва дейността на пър
вична партийна организация да заглъхне
точно там, където нейното действуване мо
же положително да влияе върху преодолеяване на трудностите
В „Невена" в Лесковац има повече
проблеми: намалява производството, фивалсовите показатели също така, а ..средният личен доход едва надминава 50 хиляди динара; нови програми не се предлагат
— поне работниците не знаят за тях, а
съществуващите не вървят в крак с времето. Би било логично партийните организации на дневен ред да поставят някои от тези проблеми. Те обаче дълго време мълчат.
В колкетива с над 700 работници, всред
които са и 227 членове на Съюза на комуиистите, Акционната конференция не
устрои пито едно събрание след учредява
нето си. Комунистите в ООСТ „Козметика"
последното си събрание проведоха през
януари, първичната организация на СК в
трудовата общност на общите служби по
следно събрание проведе на 15 май — и
това за да избере нов секретар — а пър
вичните организации в ООСТ „Сапунени
изделия" и „Бои и лакове" събрания имаха през юли.
Според мнението на Олга Ристич, председателствуващ Акционната конферен
ция на СК, членовете са бездейни и неза
интересовани тъкмо поради факта, че пре
дишните заключения на първичните орга
низации изобщо не са реализирани. Сега,
след конгресите, .организациите като че ли
се намират в етап на изчакване. Просто им
липсват точни информации: на работници
те дори не е известно какво ще стане с те
хните колективи след йяколко дни. Онези,
които най-добре са .^формирани — хора
та в деловите структури — и не идват на
събрания на първичните си организации.
— С години вече. нищо не ,се мени,
организацията на труда е лоша, без оглед

че така вече |це бива — казва Джордже
Васич, секретар на първичната организа
ция на СК в трудовата общност. — Може

1ШШШ

Изчакване

*

Жизнени“ теми

Една среща на младежта от
Белград и Любляна бе отказана,
Жалко — всеки бе казал — знаейки, че орещите и разговорите
сближават хората, оообено младежта. А срещи и по-добро взаимно разбирателството понастоящем много повече са ни погребни отколкото когато и да било.
По-хубаво бихме се разбирали и
споразумявали, ако повече знаем едни за други, ако се заиознаем кой в какви условия живее, кои проблеми го измъчват,
От това становище трябва да
гледаме и отказването на Деня
на „Младина" (словенски младежки вестник) в Белград от техпите млади колеги от редакцията
на младежкия вестник на Сърбия
НОН. В Белград, впрочем, заедно със своето младежко ръкюводство оценили, че нямат никакъв

Активите по-ефикасни

известна целта, Убеден съм, че „Невенц ,,,_ Гаю«^>аи^
^ рационализира рабоима потенциали и.че със същите,оредства .
/ пъ.рвмВДите организации на СК —
кадри и машини може да постигне далеч
Р
п Глици на акционното
по-добри резултати.
•.Апа Бугарчич, председател
На събранията., всички мълчат, казва
оргашзиране Ац
У Р
да съЗДадем
Славица Симонович, секретар да първична;.,«а 0|яЙа СК д_
^Р
^
на
та организация на СК в „Козметика . —
увйория, та пър
~-*2!,пггга ги само
Понеже съм работник, известно ми е мне.-.. СК да не опранигчт■а
.
н0
а_
' нието на работниците’ И очаквам, бфицйал;
върху еви^ентираиге
^^ ^
но да гичуя йа партийно събрание... 'Но ’ ’ визираш 'Да действуват
и да се
никой не говори. Хората оа. незайнТбребоват последиците и ефектите на д
ув
вани, очевидно за това' има прцчийа’. Но,
мето си.
тъй като мълчат коя е тя не.ни е известно.
Във връзка е това Бугарчич подчер аНие по три пъти насрочваме ‘събрание, 1 за
''ва' трудовата общност на Фабриката за
да го проведем. Поради йеактивност изклюалати, която досега е имала две първични
пихме и двама Членове на СК, наложихме "
партийни организации и Акционна кояфетри последни предупреждения й четири
' ренция на СК, която досега почти не дейпредаупреждения — критиките да оставим
ствува. Чувствува се необходимост Съюзът
настрана — но положението не се' йодо' на комунистите в трудовата общност, коябри,
то е от интерес за цялата трудова органи
зация и представлява организационна и
• трудова Цялост да действува единно. По
неже често бе нужно воички да разискват
за проблемите главно се провеждаха съв• местни събрания. Но, когато се търсеше
— Вое пак съм убеден, че наскоро яо:
отговорност винаги се намираше оправдаинак ще разговаряме и- че поведението ни
ние, в смисъла, че се касае за „сектор",
ще бъде по-добро. Защото,- Басейнът —
който-„не е обхванат" е тази партийна орБор, както се чуе, има огромни залежали
ганизаЦия: Затова е решено двете първичстоки, напълно е неплатежоспособен, нама- ‘ • ни организации да се обединят в една, а
лява производството, а .това значи • днес - да действуват чрез активи,
или утре ще имаме загуба. Кой това на
■Подобно организиране е приложено в
плещите ой ще изнесе, освен - Съюзът на : СОСТ „Свобода" където от няколко първикомунистите? Затова очаквам по-силно-раз- ■ чни партийни организации е формирана
граничаване,- н,о не както дооега, -предим■ една, в която действуват активи на Съюза
но всред комунистите работници. ' Трябва
на- комунистите. Този нов организационен
откровено да се каже — за множество про- ■. облик засега' дава добри резултати и в обпусни и 1слабасти най-отговорни са-ръково ■ щинбката организация на СК се надяват.
дителите, ,а често и незаинтересованите и
че такива активи ще има повече.
неспособни кадри — казва Милан Бъркич,
Секретарят на първична партийна ор
работник в мината „Велики Кривел".
ганизация им,а особено значение за.дейст-
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СТИ В НИШ, ЧАЧАК, БОР И ЛЕСКОВАЦ.

интерес за двете теми, за които
другарите от „Младина" искали
да водят дебата около кръглата
маса. А това са: (а) Предложението за цивилно служейе на войоката и (б) Разисквания върху
член 133 (вербален деликт) от
Наказателния закон.

толкова повече, чс идва от страна, от която сме се учили на демократчни маниери. .Защо някому да.,се натрапва „тема". ако
.той няма интерес, . нито .потреба
'!?° ~‘л няма връзка с
л - та' Как ■ ■ изглеждало, ако
лградоките мдадежи, не, зачитамки ®°ЛЛ1а
озоите връстнш
л1 от — Ляна, .биха търоили
,
да се 9'Рг?низ№а .разговор
. Рфъгла,. или някоя друга маса),
също. . .така . на ,дае теми; да ка,.,ем 1а) ^а настаняването на ра-0Та н.а младежта и (б) За проолема по изоелването на сърбии черпого;)ците от Косово,
-|есстга‘ хиляди млади хора от
ел1фЗД с,Години чакат работа.

Колегите бт любляеско „Дело" (на 11 ноември 1986) на бърза ръка прекориха -белградските
младежи за постъпката им. В
коментара под заглавие „Бягане
0т проблемите" критикуваха „ед
ностраганюто отказване" на Деня менют к
пя
° „
в
на „Младина” в Белград с коа- б
кгж да се лойпе лп Дхпяб?
статацията, че това — както ка- '_ т"в^ ** тях?дтес и
б?
38311 ~ За жал- не могат по-инак проблем и тема, а ' водбалният
да РазбвРат, но като „затваряне деликт" ги йнтеребуйа колкото и
«а очите, пред нещо. което ве?
^
отдавна е излезнало на, видело \ така> 0т
( прбзорци позге
Една. такава, критика учудва 'веднъж в месеца наблюдават ко-

лони ;на отчайкици от сръбска и
. черногорска
народност, които
пристигат от Косово в Скуищината да търсят помощ и зашита
орещу терора, който ое върши
над тях. Как всичко това се вълнув'а в душите на младите хора
и кой би бил техният принос да
спрат тези колони — това е жизнен въпрос и същинска тема за
белградските младежи, които раз
бира се, може да се. интересуват
и .за „цивилното служене на вой
никлъка", но засега само нещо
като хоби, без действителен-жизнен интерес.
Ко,и са тези общи младежки
проблеми (и теми) има ли таки
ва и ако няма — защо? Това е
един от въпросите и темите, вър
ху който би могло да се разис
ква и на младежка трибуна. От
говорът на този въпрос може би
ще помотае да се избегнат недо
разуменията, какв ото е отказва °Т
Р
'
блянаСаво Кържавац

Комуни» 3
ната

промищизтъква, че .в този голям
колектив — в
ве на СК ™ К0ИТ° действУват 3400 членоганизации -ТТ** ‘в 61 пъР»ични -ор^ и
има все повече организации
реш^ат°в№опДОбЪР НаТ" Р*3®*-1*®» й
■солозаслуга имат секретарите и секретариатите.

Разпределение
без резултати
Стопанството в Прибойска община не__
отдавна зае средства от самоуправителните
общности на интересите
В шестмесечната следконгреона парти
йна дебата във всички п-рибойски колекти
ви бе оценено, че досегашната оисгема на
разпределение не е -нито справедлива, нито реална, а такова бе и заключението на
Общинския комитет на СК, прието на за
седание към края на миналия месец.
При това Комитетът оцени, че и този
път са повтаря старата приказка: най-акти
вни са комунистите от непосредственото
производство, докато някои първични орга
низации от тукашните села месеци наред
■не са провели нито едно събрание.
През лятото, а особено през есента,
основна тема на разисквания сред комуни
стите на ФАП бяха стопанските въпроси,
по-точно създаването и разпределението
на дохода. Около 7000 заети в най-големия
п-рибойеки колектив са осъзнали, че про
блемът не е в разпределението на дохода,
а е в създаването му. _В разговорите на та
зи тема тук посочват и някои абсурди.
— Работниците от материалното про
изводство решават само за 30 ,на сто от
дохода си, а нямат контрол над останала
та, по-голяма част — изтъкна на заседа
нието на ОК на СК в Прибой Медиха Агич,
ръководител на финансовата служба във
_ ФАП. — Абсурдно е онова, което неотдав
на се случи в нашата община, когато сто
панството бе принудено да вземе заем от
самоуправителните общности на интереси
те и банките. А средствата за лихви през
първите шест месеца се увеличиха с над
18 на сто.

И тук неизбежна тема е облекчаване
положението на стопанството. Обща е оце
нката, че по този въпрос се говори много,
а ое прави малко. Как инак да се обясни
фактът, че във ФАП почти цяла година не
са увеличавани заработите на работници
те, а деловите резултати са доста добри.
Изет Вържалица, председател на ОК на
ОК в Прибой, г
на неотдавнашното заседание заяви, че основна: причина за това са
обществените и законни задължения, както и задълженията към коопераитите и
цените им. А техният брой не е малък —
ФАП ги има над 150 навред по страната.
ДРАГИ ЙОКИЧ

Винаги отговорни
Макар че в началото на есента може
ше да се получи впечатление, че Съюзът
на комунистите не тръгна веднага след
компресите в провеждане на резолюциите
и становищата, струва ми се, че такова
впечатление е донякъде погрешно. За тово
спосо-бствува фактът, че веднага след кон
гресите настъпиха годишните почивки, а в
селскостопанските краища, какъвто е на
шият Подринско-колубароки регион, тряб
ваше да се свършат много полски работи,
така че активността в Съюза на комунис
тите чувствително ое засили едва в нача
лото на есента, а сега от месец в месец,
се забелязва все по-голяма оживеност, кре
ди всичко при въвеждането на нови обли
ци на акционно организиране и действуване — казва Драгич Йокич, председател на
Комисията за развитие на СК при ЦК на
СКС и председател на Междуобщин-ската
конференция на СКС в Шабац.
— Факт е обаче, че -известно число
първични организации на СК се пасивни.
като че ли се намират в някаква си „междуфаза". Във връзка с това е интереоно
явлението, че първичните организации оби
кновено -сд писани докато не възникнат про
блеми, а когато настъпи криза, още повече
„затъват". Но такива, за щастие, са много
малко. Тук преди всичко става въпрос за
организации, които нямат достатъчно сили
ни способности за справяне с проблемите,
в които не всички дори и челни хора не
ое оправят със задачите.
Причините за неа-ктивн-остта -на пар
тийните организации трябва да търсим пре
д-и всичко в нашите икономически затруд
нения. Известен брой членове на СК много

трудно се снамира в икономическите затру
днения. Не е достатъчно само да ое носят
всички икономичеоии трудности, но трябва
да ги разяснявате на. другите. Малък е броят на комунистите, който може да разбере
и инфлацията, и ниските лични доходи и
голямата незаетост в нашата страна, а при
това да не ое разколебае. Мнозина се колебаят и в тази светлина трябва да се
наблюдава повишеният отлив от Съюза на
комунистите.
Върху активността на първичните орга
низации влияят и политическите проблеми,
с които всекидневно се срещаме. преди
всичко, събитията в Косово, калето и рази
скванията за единството в СР Сърбия. През
последния месец посетих всички общински
комитети в нашия регион и навред се под
чертава, че проблемите в Косово значител
но влияят върху политическото настроение
в Съюза на комунистите. Касае се, просто
казано, за ооновни определения на наше
то общество — Югославия, като -самоуправителна социалистическа общност на рав
ноправни народи и народности. Актуалйна
та криза тежко пада, преди всичко на повъзрастните членове на Съюза на комуни
стите, които разочаровани стават бездейни.
Трябва най-после да изтъкнем още ед
на голяма наша грешка в Съюза на кому
нистите. Ние естествено винаги сме огговарни, когато се стигне до криза в обще
ството, когато проблемите се натрупат, но
много грешим дето допускаме всички про
блеми на обществото да .се стоварват върху
Съюза на комунистите. Защото, в крайна
сметка, всички проблеми засягат и Съюза
на комунистите, но не всички се отнасят
пряко До него. Обикновено се отнасят до
деловите структури, или самоуправителните
органи, или до отношението на работници
те спрямо труда, някои системни решения,
закони или скупщмни, изпълнителни съве
ти, самоулравителни общности на интере
сите и т.н. Допускаме на всички тези рав
нища проблемите да дойдат в задънена ули
ца, комунистите в тези органи довеждаме
в положение да не са в състояние да из
лезнат на край с тях, а тогава те губят
глава, и естествено, се пасивизират. Ако Съ
юзът на комунистите на всички тези места
действуваше редовно и нормално преди
кризата, вероятно до тези проблеми няма
ше и да се стигне.
Р. Меворах, В. Филипович, М. Момчилович,
М. Бйелополяц, Д. Таич — Тлишич,
Б. Филипович

МАРКСИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Дебатата за издигане на марксическото образование па пишкия Университет, водена неотдавна на разширеното заседание
на У«ив™етокия комитет на СК, бс повод мнозина комунисти
ля говорят по-обширно и за съвкупните идсиии процеси в наше

-Чкяггжг:
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■
чя нас защото тези сили ос явяват винаги коне са нищ» нова за нас, щ
мтпулнсния а редовно след -нар
кратко да попречи на договорегато нашето общество п
тайните конгреси с цел, макар и за
Оообсло им помага и отниге на конгресите прогресивни акции
комуниститс, научните
пуонатостта и незаинтересоваността на
открити научни полемики.
работници - “®Р™ИшХеГдУМите на д-р Любиша Митро-вич,
особеи^сГ з^мя^Г^угещ ^фйемането

ва на утопията, а ^лу***™ решилТ всички проблем™, опозиц-иунсса на убеждението, че с
Р
д кулТура имаме цели въпята работрше. В сферата «а /У^
ВЪЛни мнозина, особено

~"Яи —- яьгвг

сили прона югославсцсои за изневеря

ваието на нейните
(д^ “ пр°я™ на
" националистите, сло
Все по-гласиитс и дръзки
*

ред Душан Илич — член на Председателството на ЦК на СК в
Сърбия — -не може покече да се окачествяват като стремеж да се
спира развитието на нашето общество, но като желание да вземе „юздата в ръцете си”. Така нареченият меморандум на група
академици -не е вече никаква детока -игра, но платформа около
която трябва да се обединят всички националисти и цялата бур
жоазна десница. На това нвазинаучно и квазиакадемично п-редизвикатеи-ство иетюнската марксистка наука трябва да даде свой
отговор.
Още повече, бе казано на заседанието. „Меморандумът"
трябва публично да се обнародва, така както през 1948 направих
ме -с Резолюцията «а ИБ, за да види народът какви учени и академ-ици има. А той ще знае да различава прогреса -от ретроградиото съзнание.
'— Никой в нашето общество не е против автономията на
(науката и научните учреждения — бе един от акцентите — обаче,
ние -оме за явна марксистка критика на всяка, наука и всяко нау
чно заведение... Ето защо не м-о-ж-с и дума да става за някакъв кон
фликт между СК и Сръбската академия на науките, което на пар
тията подмятат оп-озиционерите.
По времето когато напират разните „изми" не е достатъчно
да -им се противопоставяме с фрази и цитати ,от книгите на Маркс,
но с наука и дело, заяви д-рМиливос Амдрссвич. На авторите -на
„Меморандума", които ни предлагат своята алтернатива за разви
тието която нито науката, нито разумът не могат да приемат,
трябва яшо да се каже, че това -което правят е злоупотреба на
науката.
В. Ф.

Комунист Л
ВЪЗГЛЕДИ

КРИТИКА В ИМЕТО
НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО

ОБЩЕСТВЕНИЯТ КОНТРОЛ И ССТН

Социалистическият съюз и
неговите форуми нямат политиче
оми монопол над обществения

да получи самостоятелност, като отделна политическа организация

к==
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върху вземането на решения и организация, Социалистическият
контрол за тяхното осъществява- съюз и конституционните импъл
Председателството на СК на но и не сме напълно пощадени не хози делегатски инструмента ном-ощия са инструменти в техССТН разисква тези дни за осъ- от него. Също така, може. би в рия яие ше го ползували недо- ните ръце.Социалистическият
ществяването на
контролната по-шляма степен, не сме поща- статъчно, а и днес не го ползу- СЪюз трябва всъщност да изпълфункция на Социалистическия дени от тенденцията отделни ор ваЛ1е да кажем, имаме делегати няваобобществяцьне на общестсъюз. Това разиокване е част от ганизации на Социалистическия във всички издателски и лрогра- вения контрол, зрщото го дава в
критичната оценка за работата съюз да се отъждествят не само мни съвети на печата и РТВ, а ^компетенция" на всички членона Социалистическия съюз, коя- със системата, но понякога и с все пак не сме разговаряли за ве. Всички наши опити показват,
то е открита по повод Проекго- някои деформации в тази оисте- тяхната работа, за тяхната роля че гражданите редовно
вършат
заключенията от Тринадесетото ма. Недостатъчното критично
в обобществяването на явното контрол 'само, ако този контрол
заседание на ЦК на СЮК. За да отношение от страна на Социали информиране, не сме подложили е ефикасен, ако променя полосе отбегне какаото и да е недо- етическият съюз към функцио- яа критична оценка тяхната и жението, ако подтиква отговорна
разумение, веднага трябва „да из- нирането на политическата сис- нашата работа, те и днес се дър- работа. Критиката н контролът,
тъкна> чеактивността на Социа- тема говори за неговатанепълна
* овдеян -лица; „редо- шито не допринасят' за ефикаслистическият съюз,като
основа осъществена роля в нашия
поли- ^авещТ сами "йа себе си в обще- ното функциониране яа оистемана политическата система, оообе тичеюки живот.
ствеяиуе и програмните" съвети, та и нейните учреждения бързо
но като политическа основа на
По-,точно казано, трябва да
Изключително е значението губят подкрепа и се превръщат
делегатската система, главно оп- имаме предвид, че в системата на обществения контрол, който в критикарство и политически
ределя и. функцията на обществе на социалистическото самоуправтрябва да върши Социалйстисш- манипулации,
ния контрол, който върши или ление множество органи и оргачеокият съюз в някои области от
Досега в Социалистическия
трябва да върши Социалистичес- низации и отделни лица вършат
непосредствен интерес за трудо- съюз не развивахме достатъчно
кият съюз.
явни пълномощия и отговарят вите хора и граждани: в здраве- обществената критика, която да
за функционирането на политиче
опазването, социалната политика, укрепва конституционността и заДВОЙНА РОЛЯ
окат,а власт и_самоуправлението,,
В това се състои и дво- Голямо число колективни и де- образОваниетр, културата, физи- конността, да изгражда етически
йната, и в известен смисъл, легатски тела, от работническия ческата култура и т.н. Обществе- норми, присъщи на ооциалистипоне на пръв поглед, противоре- контрол до Съюзната скупщина, ният контрол в тези области днес чеокото самоуправление и която
нивата роля на Социалистичес- има също така задължението на е второстепенна,
. .
,а когато го да допринася за по-отговорно
кия съюз. Тя от една страна вър- обществен контрол за изпълня- тла" ™ърде е неефикасен, стъл- поведение на ръководителите. Та
ши обществен контрол на рабо- ване На явните пълномощия. По- кновява 55 със затвореността на зи критика, от позициите на оосамоуправлетата на органите и организации- някога се смята, че такава раз- организациите «а тези дейности, циалистичеокото
те на властта и самоуправление- воднеиост на явните пълномо- Особен° е Неефикасен обществе- ние трябва да внедрим в Социа
то като вътрешна сила, като по- щия и контроли на тези пълно- НИЯт КМ1ТРрлен- па и онзи, кои- листическия съюз. Разбира се
литическа оонова на тази систе- мо.щия допринасят за изтървава- то Бърши Социалистическият съ- критиката подтикват и често но
ма, но от друга страна, той не не иа отговорността. Това твър- ю3, При '0Нези дейности, имащи сят отделни хора, понякога пре
може да се отъждестви напълно дение не може лесно да се от- монопол и където груповоооб- доставени сами на себе си. Со
с тази система. Именно, функ- хвърли без по-внимателна пре- °™еническите поведения имат циалистическият съюз трябва да
цмята на общественият контрол ценка.
.
силни последствие върху положе се бори хората в организацията
и вършенето на тази функция даниетб и настроението на гражда- да се чувствуват сигурни и защи
ват възможност Социалистичес- НИТО, НАД, НИТО ОТВЪН
ните, ползуващи техните услуги тени, когато критикуват от пози
кият съюз е контролната си фунПо" този повод обаче трябва *ПТТ- електродистрибуцията, ко- циите яа социалистическото са
кция да прави системата по-ефи Да ое каже_ че Социалистически- мУ1налните служби, явните пътни моуправление. Без такава’ под
каона в действуването, но и към Ят съюз не е над и извън тези ^общения); Върху тези области крепа няма и не може да има
тази система постоянно да има органи, а трябва да бъде органи- непооРеЯстввното влияние на гра достатъчно инициативи оред чле
критично отношение. Разбира зация, която ще подтиква и овър- жДа.ните е минимално, а контро- новете на Социалистическия съсе, критично отношение от по- зва тяхната активност, да раздви ЛЪт БЪрхУ работата им е рядък юз не може да подкрепя крити
зициите на поннататъшното раз- жва тяхната работа, да посочва и ^ез 10С0бе«)и ефекти. Пред вси- ката от неоамоуправителни и невитие на социалистическото са- необходимостта от редовно из- чки организации гражданите че ооциалистически позиции и тук
моуправление.
пълняване на обществения кон- сто пъти се чувствуват като без организацията трябва да има неТова единство на подкрепа и троп л отделно сам ще върши помощни единици.
двуомелени становища.
творческата роля в политическа- контрол. Общественият контрол.
Директно и във връзка с то
Има и още дълго ще има раз
та система на социалистическото който върши Социалистическият ва ние не'успяхме да осъщастсамоуправление и критичното съюз, трябва да обхване еъвкуп- вяваме обществения контрол в рив, някога и противоречие, ме
отношение към функциониране- ната област на обществено-поли- разполагането с общественото жду нормативното и действител
то на тази система е нужно ус- тическата система и контролът имущество, контролът върху пол ното. Липсата на обществен кон
ловие_ Социалистическият съюз на всички институции на тази зуването на природните техниче трол в такива обстоятелства би
да действува в съзвучие със сво- система. Но. от значение е да оките: и обществените условия на била знак на неоснователна поята конституционна роля.
ое има предвид, че Ооциалисти- производството. Явният общест- литическа самоувереноет и неоПогрешно би било, ако Соци- чеокият съюз това трябва да. вър- вен контрол на Социалистичеоки- правдана вяра в автоматичното
алистичеежият съюз върши обще- ши в рамките на делегатската ят съюз До известна степен би действувате и ©понтонно разви
ствед контрол като извънсистем- система. Ние именно имаме де- допринесла за премахването на тие на системата на социалисти
ческото самоуправление. На тана политическа сила, която да по легати в скупщиноките съвети, в прупотогобств епическите
отнолучи самостоятелност, като от- самоугаравителните тела, съвети- шения и монополът .в разполага- кава самоуверенсот нямаме правю.
делна политическа организация, те, отборите, в множеството само нето с общественото
имущество
Тава днес не е широко явление, управителни органи. Следовател- в много колективи.
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СРЕЩИ

В Бабушница
го по
злават. И децата воичяои
ще ви кажат
попитате За него:
А/ това е Авдия пчеларокият инструктор! __ и ще ви кажат къде живее.
Срещнахме
търговскит. работник, в пчелина
им в с. Извор. На „дело", дето
се казва.
— Отбихме се само да видим
тук нещо около•' тях, инак не ги
пипаме без да сме се подготвиДи — започна Авдия Красничи.
Считам, че са добре подготвени
за зимата, само ,на места тряб
ва да се поправи оградата.
Питаме Авдия, откъде му тая
любов към пчелите?
Още като дете заобичах
печлите. Те са много интересни,
Вижте, тези кошници тук, сега
мълчат. А вътре работят към
80 000 пчели. Разбира се, не всичките. Търтеите, които са по-мал
ко, не работят. Те не берат мед.
Мед донасят само пъргавите и
трудолюбиви работнички. При
„пчеларска'' година — набират и
до 60 кг мед. Тази година има
ше само по 40—50 кг от кошер.
Продължителната суша им по
пречи . .. Пчелата не търси мно
го, а много дава. Медът е и ле
карство. Прополисът също. За
това ®секи стопанин трябва да
има поне две пчелни семейства.
— Ако не беше Авдия -— за
почна Боро Адамович — и аз
нямаше да стана пчелар. С него
се запознахме още през 1963 го
дина и той ми вдъхна любов към
пчелите. Днес имам тридесетина
кошери и пчеларството ми доставя истинско удоволствие. Ця
лото си свободно време прекар
вам в грижа около тях. Но ни
кога не идвам сам. Само с Авдия
Краоничи. Той ми откри тайните
в пчеларството, пък и на всички

Когато хората са

други пчелари в Бабушница винали е готов Да помогне. Било
Да е при изкуствено рояване на
пчелите, било при подхранването
им . За услугите не иска нищо.
Това го прави любов към пче
лите и към хората.
ЖИВЕЕМ КАТО ИСТИНСКИ
БРАТЯ

Авдия Краоничи е
. родом от
Озрим край Печ. Потича от многолюдио албанско семейство. Ка
то станал милиционер, по служ
ба дошъл в Бабушнишка община.
— Работех в повече места:
известно време в Ракита, сетне в
Зв-онци, Стрелъц, а от 1963. го
дина — оз Бабушница. Мога да
кажа за тукашните хора воичко
най-хубаво. С всички се разбира
ме добре, като братя, дето се
казва без проблеми — споделя
Авдия.
. Семейството на Авдия Красвичи е многонационално. Дъще
ря си омъжил са сърбин в Д.
Стрижевац, а снаха му е от
българската народност от Звонци. Живеят ои сгаворно и спло
тено. Къщата на Авдия Красни
чи е отворена за всички, както
и нему що са отворени вратата
на всеки дом в Бабушница и об
щината изобщо. Истина, с мно
голюдното си семейство живее в
малко жилище, синът му още не
е трудоустроен, но се надява, че
в скоро време и тези проблеми
да се разрешат. Авдия вярва на
хората.
ТОВА Е ГОЛЯМО ПЕТНО!
Отбихме след посещението на
пчелина в къщата на Боро Ада
мович. Макар че той имаше мно
го работа (синът му въвеждаше
парно отопление) но когато видя
ха, че идем с Авдия Красничи,

15 ГОДИНИ ПРЕДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК ПО ВЪЛНИТЕ НА РАДИО НИШ

В талвега на живота
Преди 15 години, по-точно «а 29 ноем
ври 1971 година, българската народност у нас
получи свое радиопредаване на майчин език.
А когато през 1977 година започна излъчване
и на ТВ журнал, системата на цялостно инфор
и
"
миране
на
народността напълно бе закръглена:
вестник, радио и ТВ предаване.
През петнадесетте години Предаването на
Ниш напълно изпълни
български език ма Радио
информация (в продълежедневна
ролята СИ: с
30 минути) иажение на 15 минути, а в неделя
народност в Димитот
българската
селението
и Бабуровградока, Босилсградока, Сурдулишка
-осведомяват
за
наи'”а>“™и!
швишка общини се
по-специално
събития тю света, у нас и
ните.
Данните е»
“е
во за това. Годишно с , ,
и статии,
над пет хиляди новини,
и репортажи
и
интервюта, коме“^ГиЧСскиРвидове. Предаване
радиожуртшлисг^сски вд ^ учаяву
други
три у елокостопаноки
то с станало същинска
480 работници, сел
тшер„
450 до
ват
от
производители шециалис ^ ^ изтеклите 15
участници ма ПО
- сгдаювища „ предложения
години свои МИСИИ и,
БРАТСТВО • 28 ноември

1986

всички ни посрещнаха радушно.
— С Авдия и негови
те ние сме много близки
— каза съпругата на Боро. Мира, поднасяйки ни
кафе и ракия. Често ое
посещаваме, а пък с Боро и техните другари-пче
лари постоянно са заедно.
Всички го обичат и
уважават — добави БукаДин Тодрович, агроном и
завеждащ селско стопан
ство
при . Общинската
окушцина в Бабушница,
който се приобщи към
нашата компания. Мога
да кажа, че развитието на
пчеларството в този край
много дължи на Авдия
Краоничи.
От дума на дума, разговорът
неизбежио засегна и актуалн-и
дневни въпроси. Докоснахме и
събитията в Кооово.
— Много ми е тежко като
на човек за онова, което става
там. Най-остро осъждам лошите
прояви. Албанските, националис
ти и иредента хвърлят петно и
върху честните албанци! Това е
позорно! Трябва да се направи
всичко необходимо в Косово на
ново да се възвърне доверието
между хората, а нарушителите
на братството и единството да
бъдат обезвредени! — казва ав
дия и добавя:
■— За толкова години прове
дени тук в тези краища, никога
не съм почувствувал по-друго от
ношение по„национална линия”.
— И хората трябва да бъдат
като пчелите
малко на шега
сгаворни. и
добавя Тодорович
работливи,
ВИНАГИ ГОТОВ ДА ПОМОГНЕ
Не оамо пчеларството е „ца-

■ ■ ■

Авдия и Боро в пчелина
рството'' на Авдия Краоничи.
И като човек винаги е готов
Да помогне в неволя.
Преди 23 години например
в село Звонци била избегната се
мекна трагедия само благодаре
ние на неговото самообладание и
смелост.
В надошлата Блатъшница па
днал-о 6-годишно момче. Авдия
Краоничи се хвърлил в реката и
успял да спаси живота му. Отка
зал да приеме награда:
— Това е дълг на всеки гра
жданин — казал Авдия. И се по
братими с това семейство.
И в Ракита, и в Звонци, и в
Стрелъц, и в Бабушница — Ав
дия навред се ползува с добро
име.
На доброто
отговаря с
'добро.

са дали (по вълните на Радио Ниш) за майчин
език над 6000 души,
Оавен информативна, Радиопредаването
твърде успешно изпълнява културна и други
видове функция и непрестанно е в талвега на
живота, като обективно, качествено и навреме
информира за обществено-политическия, сто
пански, културен и друг живот не само в общнните, в конто живее българската народност, но
и от регионите, Републиката и страната, както и за събития в света'!
Ст. Н.
ОТ ПРОГРАМАТА ПО
НА РЕПУБЛИКАТА В
ЩИНА

Матея АНДОНОВ
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ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ
БОСИЛЕГРАДСКА ОБ

В Дукат двоен празник
По случай празника на
Републиката в Восилегра
дека община ще бъдат от
четени -редица трудови по
беди. От миналогодишния празяик досега пон
ти във асяно босилеград
ско село се чувствува напредък. Най-ща-стливи
обаче ще бъдат жителите на село Дукат. Тук п-о
случай празника, п-о тържеста он начии ще бъде
пуснат далекопровод и

трафопост' в центъра на
селото. Весело и тържес
твено ще бъде и в сел-о
Райчиловци, където по тъ
ржествен начин ще бъ
дат предадени на употре
ба доизградените учили
щни помещения. Горно
любатчани празника на
Републиката ще отчетат
с -редица изградени мах
ленски пътища. С подоб
ни трудови победи тазго
дишния празник на Ре-

публиката посрещат и жи
телите на село Груинци,
а в Назърския район уси
лено се работи върху до
вършването на далекопро
вода. Вършат ре подго
товки, а в някои махали
вече е в ход и прокарва
нето ,на мрежата с низко
напрежение.
По случай Деня на Ре
публиката не ще изоста
нат и редица местни тру
дови акции, където ще
участвуват младежи и во
йници—граничари от гра
ничните застави.
В навечерието на пра
знмка в Босилеград е запланувано тържествено
събрание, на което освен
доклада за значението на
празника и развитието
на страната ни и Босиле
градска община, ще бъ
де ^изпълнена подбрана
културно-забавна програ
ма. Подобни културно-за.
бавни програми ще бъдат
устроени и в повечето се
ла в общината.
М. Янев
СТРАНИЦА 9

ЗА КНИГАТА И ОЩЕ НЕЩО...

С КНИГАТА всекидневно общуваме, другаруваме и живеем.
Със своята миоия и знание тя
служи за прогреса и мирното
съзиднание. И да не говорим за
функциите и значението на книгата, защото всички много добре
знаем нейната роля на съкровищ
ница на „мъдрото слово”! Поклонниците на писаната реч не
са малко. За това свидетелствуват бройните панаири на книгата, изложби, литературни вечери, орещи и много други мани
фестации и акции.
Не може да се каже, че в
нашите среди такива културни
манифестации -ням-а. Има ги —
кога повеч-е, кога по-малко. В
Месеца на книгата (15 октомври
— 15 ноември), според възможностите ое устройват литературни
вечери, четения, срещи. И са почести. Разширява се кръгът на
СРЕДНОШКОЛЦИТЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

Съкровищница на духовното богатство
поклонниците «а писаната реч
— стари и ио.в,и автори, сътрудницм, ученици, културни работници и др. и включват нови любители :на .художественото слово,
Този път Центърът за култура „25 май'1 организира няколко
успешни акции по този повод.
До неотдавна в хола бе открита
изложба на книгата. Бяха изложени книги с различна старост
и от различни жанрове, всичките
с голяма стойност. Интересна
акция, защото -страниците на
старите пожълтели книги с дебела подвързия постоянно .се прелистваха от ръцете на мн-ого-бройни -посетители и почитатели на
книгата. От по-нова дата бяха из
ложени книгите на Лалич, Андрич, Мирослав Антич, Весна
Па-рун. Тук бяха и течения на
оп. „М-ост”, книги на автори от
на-рдността. Един вид колаж бе-

НАЙ-СЕТНЕ В НОВИ

Според изискванията на
съвременното образование
От 19 ноември тази го
дина, след тържественото
открива-не, Димитровград
ските -средношколци найсетне ое преселиха в ново
изградената сграда.
На площ От .2750 квад
ратни метри са поместе
ни десет специализирани
учебни стаи и шест ка
бинета — за машинна
шецйалност, биология,
химия, физика, мате-мати
ка и всенародна отбрана.
Освен това са създадени
много по-добри условия
за подготовка на препо
давателите, понеже към
всяка учебна -стая или ка
бинет е нанраве-на и спе
циална стая за провежда
не на подготовки на пре
подавателите.
Новият средношколс
ки център разполага със
■съвременна библиотека с
читалня, така наречената
„медиатека" и помеще
ния за работа на учени
ческите дружества и мла
дежката организация в
училището. С една дума,
средн-ото -насочено обра
зование е Димитровград
КРАЙГРАНИЧНО

най-после получи учебно
заведение, сп-оред изиск
ванията на съв_оеменното
насочено -образование.
Наистина завършена е
от
само първата фаза
предвидян-ото^ тх. учеб
ните стаи и кабинети, ра
ботилница, нова котлар-ниц-а -и опортни игрища
за хандбал и баскетбол.
За изграждането на всич
ко това са изразходвани
150 милиона динара. Със
средствата за оборудва
не (22 милиона) съвкупни
те влагания възлизат на
172 милиона динара. П-р-о
ектоом-етката при започва
не на строежа е била 85
милиона динара, но поскъпванията са били -не
минуеми.
През -втория етап на
строителството е предви
дено да се построи физ
културна зала с около 400
м-е-ста и помощни поме
щения, какго и. две -рабо
тилници за машинна и
текстилна шециално-ст.
А. Т.

летристика, история, поезия, който рядко се вижда в нашия
град.
Друга акция на Центъра бе
литературната вечер, посветена
на видния -словенски реформатар и просветител При-мож Грубар. В Клуба на самодейците ое
озоваха младите любители на писаната реч, художественото слово
и книгата. Ще се помни топлият
ам-биент и приятната атмосфера,
интересът към този словенски
будител на национално съзнание.
Изводът е :интерес има, само
трябва да има и инициативи.
Трета-та акция, която е запланувана в съдействие -със сп.
„Мост”, е литературна среща с
поети от българската народност.
Тя ще се състои през* следващите седмици. Значи -Месецът на
книгата продължава, което -св-иде
телствува, че Центърът за култу-

Зденка ТОДОРОВА

Среща на музикални самодейци
—инструменталисти
На 19 ноември тази
година в голямата зала
на Културния дом в Бо
силеград се състоя тазго
дишната -среща На музи
кални изпълнители на
народни инструменти. В
срещата, която според
пла-на и програмата на
самодейното културно-ху
дожествено дружество
„Младост”
организатор на срещата, занап
ред трябва да бъде об
щинска традиционна ку
лтурна маиифестация, уч
аствуваха 15 души. Учас
твуваха музикални само
дейци—-инструменталис
ти от Белут, Райчиловци,
Дукат, Радичевци, Гру■инци, Гл-ожйе, Дснищ Ли
-сина и Горна Любата, на
гъдулка, кемеяе, тамбу
ра, гайда, дудук, кавал,
земя-нка и други на-родни
музикални инструменти.
В срещата взеха учас
тие и изпълнители на би
тови песни от Босилеград
ежия край — жетварски
и метен ски.
Целта на срещите
е
да се -види колко са ое
за-пазили и какъв е инте

Лукавчани в Габер
митровградска община и
-оело Габер, Драгоманско. Тези дни лукавчани
посетиха село Габер, като
се представиха -със сме
сена програма от народ
ни песни, игри и хумори
етични точки. Изявата на
лукавчани и оркестърът
„Тигър", публиката в Га
бер е наградила с бурни
аплодисменти. Самодей
ците от Габер в съседна

Като девиз остава да звучи
казаното дотук: елате, приятели
на книгата! Да ое множат срещите между поклонниците и обо
жителите на писаното -слово и
между веичош, които умеят да
- ■
художествената стойуважа-ват
ност на книгата. Общуването х
доброто четиво трябва да бъде
достъпно -на всички — и на уче
ника, и на работника, м на селя
нина. Н-о при споменаването на
книгата не трябва да губим от
предвид и онази другата страна.
Това „още нещо” е въпросът: до
статъчно ли се вод-и сметка за
книгата!

В БОСИЛЕГРАД

СЪТРУДНИЧЕСТВО

В рамките на крайграничн-ото сътрудничество
между Димитровградска
община и общините Дра
гоман и Годеч от НРБ,
всяка година се органи
зират срещи на местни
общности от двете стра
ни. Според утвърдения
договор през тази годи«а взаимни посещения
провеждат местните обЩности на Лукавица, Ди-

ра, и библиотеката при нея по
специално, сс стремят да пр-ивлекат много повече любители «а
художественото слово.

България, ще се предста
вят пред публиката в_ Лу
ка-вица в началото на сле
дващата година.
В рамките на крайгра
ничното сътрудничество в
областта на културата ос
тава да се реализира го
стуването на Драгоман в
Димитровград, за да се
реализира цялостно дого
ворената програма.
А. Т.

ре-сът -на младите за изпълнени-е на битови пес
ни и музикални ин
струменти, които -в Босиле-прадокия край имат дъ
лга и богата традиция.
Ръководителят на среща
та Асен Михайлов каза
че някои музикални ин
струменти: гайда и земянка почти -са на . изчез
ване и надали има 5—6
души, които умеят да сви
*

рят на тези инструменти.
А фактът че все още ра
душно се слушат най-доб
ре потвърдиха отзивът и
аплодисментите на посе
тителите,
особено при
изпълнението на Радко
Стоянчов на земянка —
еди-н от -най-старите музи
кални инструменти в К-ра
шцето.

м. я.
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НИКОЛА АНТОВ

ГЛАВА

Печалбар

С торба на рамо
п-рекрачи прага
и жарта «а него
подир е жена му плисна
гпряона ©ода
за добър път
на пе-чалба-ря.
Между -далечината
и родината стряха
бяха варта. цимента...
и грижите
за семейството и добитъка
На Митровден
съ-с събратята ад
вл-езн-е в механата
да заплати
-отсъств-ието ад.
Радко СТОЯНЧОВ
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ВМЕСТО ПОРТРЕТ

шрата бригада на добрия бригадир

една произволствена бригада в основната
организация на сдиуже«ия труд „Младост"6В
конфекция „Свобода" постоякно е най-добра или
между най-добрите, тогава дали това за<виои само от заетите в тази бри
гада или и от бригади
ра? Този въпрос възникна от разговора с ВЕКОСЛАВ МИЛОШЕВ, един
от бригадирите в конфек
ция „Свобода" в Дими
тровград.
От 1960 година, след
като. „изпекъл" шивашкия занаят при майстор
Мила Стоянов от Звонци,
Векослав е зает в конфе
кцията — цели 26 годи
ни. Минал е всички рабо
тни места, а вече 15 го
дини е бригадир. Негова
та бригада, съставена от
36 работнички, винаги е
или най-добра или меж
ду най-добрите. Дали то
ва се дължи на подбора
на работничките или на
нещо друго?
— Не, аз нямам никак
во влияние при съставяне
на бригадата. За петна
десет години често пъти
съм
сменявал бригади.
Според мен успехът се
дължи само на един ос
новен факт. А това е,
че не правя абсолютно
никаква разлика между

■
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Векослав Милошев
работничките. С това се
постига добра трудова
дисциплина, от която про
излиза и добро качество,
изпълняване на нормата,
добър личен доход идру
гото. В моята бригада ли
чните доходи са от 35 до
58 хиляди динара. За де
вет месеца аз средно съм
получил по 60 хиляди ди
нара. А имаше сега и мал
ко разлика плюс. Но ли
чният доход зависи от
много неща — от опера
цията, която работникът
работи, от нормата, но
преди воичко от самия
него- как ползува работ
ното време, колко е опи
тен, колко познава рабо
тата, която работи. Все
пак и това «е е кой знае
какъв висок личен доход.

БОСИЛЕГРАД

Започна изграждането на
жилищна сграда
След няколкогодишно
разтакане, тези дни в Бо
силеград започна изгра
ждането на нова обществена жилищна сграда.
Сградата се строи в квар
тал Карапин—дол и за
ема около 477 квадратни
метра ползваема ПЛОЩ,
с 8 апартамента, от които 4 двустайни и 4 гарсионери. За отбелязване
е, че ‘апартаментите са
предназначени за дефицитни кадри в стопански
те организации и проми
шлените цехове в 0бщи■ ната, а два апартамента
ще останат на Самоупра
Средства за изгра
ждаие на сградата
сдружиха и ЕИ от
Ниш, „Зеле Велкович" и „Здравйе от
Лссковац, Автотранспортната организа
ция, „Напредък" и
Службата на вътреш
ните работи.

вителната общност на
интереоите за жилищна
и комунална дейност.
Според проекта строежът възлиза на 82 мили
она динара от които 60
милиона е обезпечил Ре
публиканокият фонд за
развитие на недостатъчно
развитите краища (60 ма
сто кредит а останалите
безвъзратно) а 22 милио
на динара Общинската
СОИ за жилищна и кому
нална дейност чрез сДРУ
жаване иа заинтсрссовани стопамоки организации.
Изпълнителят на работата е строителната орга
низация „Изградня" от
Босилеград, а според до
говора сградата трябва
да бъде готова до началото на септември . идиата година, когато по по
оовюбождсии
вод Деня на
Босилеградока об
ето на
8
щина рТ фашизма —
септември, ще бъде предадена иа употреба.
М. Я.

Считам, че има място
личните доходи да се уве
личат с още 25 на сто и
Да няма по-малки от 50
хиляди динара. Наистина
трябва да има и за фон
довете, за новия цех за
лека конфекция.
— Някои казват, че
новият цех е могло да бъ
де и по-малък?
— Той ще
предстаплява допълнение на на
шия асортимент и проб
леми няма
да . има.
Защото търговската мре
жа може да поеме наши
те стоките, които в новия цех ще се произвеж
дат.
— Недостигат квалифи
цирани майстори, способ
ни да работят на всяко
работно мя-сто. Насочено
то образование може би
е добре замислено, но
му недостига практика,
поне в нашата среда. От
друга страна считам, че
много повече внимание
трябва да се обърне на
моделите, на съставните
части на дамско палто на
пример.
— Казват, че шивач за
работи толкова, колкото
е сянката на иглата. Ис
тина ли е това?
— Може би по-рано е
било така, но днес все
пак от игла може и до
бре да се живее, ако се
работи ефективно. А и
в къщи може да се за
работи някоя пара.
И да -отговорим на въ
проса в началото: успехът на бригадата на Ве
кослаш «е ое дължи само
«а работливите ръце на
работничките от бригада
та, ио и на самия него.
Впрочем това и самите
работнички
потвържда
ват, а и бройните призна
ния, които Векослав е
получил, между тях и
Първомайоката награда.
А. Т.

ДИМИТРОВГРАДСКИ
НИЯ

МЛАДЕЖКИ

НАЧИНА

Инициативи, претворени в цена
Своевременно (црез април т.г.) новото общиноко ръководство на младежката организация в
Димитровград бе решило: вместо широка препра
ма за дейност — целокупната активност да се съ
средоточи на три—четири въпроса и докато те не
се решат друго да не се предприема. С това бе
преустановена предишната практика: хубава всеоб
хващаща програма, но без конкретна реализация.
Младите този път тръгнаха по нов път: всеки кон
кретен проблем конкретно да се решава! И бяха
си набелязали няколко измъчващи младите от
Димитровград парливи въпроса.
Първият и може би най-същественият: на
младите са необходими помещения, в които орга
низирано да провеждат младежкия живот. Пред
ложеното решение Клубът на самодейците да ста
не младежки кът, след многостранни разговори и
договори най-сетне бе прието. Сега тук се органи
зират различни младежки дейности: джжовечери,
процрами с различно съдържание. Всеки петък и
събота има специално подготвена програма. Нас
коро трябва да се проведе (за пръв път) „ромска
вечер". Клубът обаче далеч по-пълноценно ще ра
боти след седмица—две, когато си купят видео,
ДЕК, телевизор, музикални касети и други съоръ
жения, за които ще се изразходват общо 1,7 мили
она динара. Засега са обезпечени 900 хиляди и
най-необходимите музикални апарати вече са по
ръчани.
Вторият въпрос бе да се създаде младежка
кооперация и по тоя начин на незаетите младежи
и девойки да се осигури временна работа. Такава
кооперация вече е формирана (като клон на мла
дежката кооперация от Пирот), а десетина мла
дежи и девойки вече работят в някои стопански
организации: например в „Балкан” и пр. Коопера
цията обаче тепърва ще разширява дейността си
и много незаети от младите ще могат да си изкарат някой и друг динар.
Третият въпрос бе: да се съживи общест
вено-политическата дейност. Един от начините бе
да се формира клуб на делегатите—младежи. Този
клуб вече действува и младежите—делегати в Об
щинската скупщина обсъдиха материалите за по
следната -сесия, като изградиха общи становища
по въпросите оу дневния ред. Наскоро трябва да
се състоят и срещи на делегатите в самоуттравителните общности на интересите. Едновременно с това
бс раздвижена инициатива за издаване на „Кри
тически бюлетин" и формирана редакция. Досега
са излезли два броя, а понастоящем се готви и
третият. В този бюлетин младите критично разглеждат всички въпроси, които ги интересува не
само от младежкия живот, но изобщо от живота
на Димитровградска община.
От казаното личи, че младите в Димитров
град са решили да бъдат активен субект в оредата,
в която живеят. Досегашните инициативи вече са
претворени в дела и няма съмнение, че и занапред
ще бъде така.
Ст. Н.
На снимката е 69-годишният
Стоян Чирич от Д. Стрижевац в
Бабушмишка община. Скарал е
сивото си стадо от склоновете
на Сува планина в полето, защото в планината вече няма
паша.
— В оемейното разпределе
ние «а задълженията — на мене
останаха овцете. Единият ми оин
е военен, вторият на работа в Бе
лград, а третият в кооперацията
в Бабушница. Така да се каже,
той е „останал при нас". Имам
60 овце и още толкова паса чуж
ди, а считам, че тук в нятия
край мнозина биха могли да отглеждат много повече добитък,
защото имаме всички необходиМ. А.
ми условия.
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ТО „БОСИЛЕГРАД"
СТРОИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
в Босилеград

[“ра^еЬинар

с основните -ой организации на сдружения труд:
„СЛОГА"— за търговия и гостилничарство,
„НАПРедЪК" — за селско -стопанство,

ро. босилеград

„ИЗГРАДНЯ" ■— за строителство,
„УСЛУГА" — за услужна дейност и

1В БОСИЛЕГРАД

ОБЩИ СЛУЖБИ
на всички пионери, младежи, войници; бойци от НОБ, работ

на гражданите -и трудовите кора
в общината и страната
и .н-а клиентите си.

ници —граждани в общината и страната
ЧЕСТИТИ
Ч

Празника на Републиката
-ти ноември

Е

С

ТИХИ

29 ноември - Деня на
републиката
КАТСУ,ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ЛИЧНИ УСПЕХИ

и -имп-ожелава нови трудови победи занапред и
всестранни завоевания в -изграждането на самоуправителното ни социалистическо и необвързано
-общество.

ЗАНАПРЕД И НОВИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА САМОУПРАВИТЕЛНОТО НИ
И НЕОБВЪРЗАНО ОБЩЕСТВО.

ПОЛЗУВАЙТЕ УСЛУГИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НИ; ТРУДЕЩИТЕ СЕ В ТЯХ ПОЛАГАТ УСИЛИЯ ДА БЪДЕТЕ ДОВО

„ГРАДЖЕВИНАР" строи бързо, качествено и «евтино, С тези

ЛНИ ОТ ТЯХ!

качества си проби път в строителната дейност в страната.

Ш КОМ РАЗ
,Ше051.АУиА

ООСТ „БАЛКАН" — ДИМИТРОВГРАД
В»
На всички гости и туристи,
на гражданите от общината ,и -страната
ЧЕСТИТИ

I

I

Деня на републиката
- 29 ноември

ЧЕСТИТИ

29 ноември—Деня на
републиката
„ТИГЪР” ПРОИЗВЕЖДА:
• Автогумм (външни и вътрешни)
• радиални видове гумени обувку (работнически,
за ловци и 'риболовци).

„КОМПАС" — „БАЛКАН"

Посетете хо-тел „Балкан", заведението на гра
нично лропу-сквателния пункт „Градини" и
воички останали кафенета и кръчми! Там ще
бъдете -културно обслужени с -всички видове
алкохолни и безалкохолни напитки, ястия от
домашната кухня!

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „ДИМИТРОВГРАД"
На всички граждани -от общината и страната

С пожелания за още по-виаоки завоевания и разцвет на нашата социалистическа, с амюупр авителна
родина.

Като им пожелава високи успехи в изграждането
на социалистическото самоуправление у нас

предлага на своите клиенти в собствените за-ведения приятни часове за отдих и раз-влечение.

80ГЩ ГЧБ118Т1ША СБМЕМН РК012У0БА

1
I
I
♦
♦
♦

!

• работнически ботуши със специално предназначение: за рудар-и, горски работници и др
• лачени дамски и детски ботуши в различни разцветки
• 'гумени опинци и балерини
• различни видове гумено-технически стоки със
и без метали
• тьрби и профили -с -различно предназначение
гумени фолии (различно качество) гумени
таиШки
• машини за “
нуждите на гумароката промишленост, алати и- калъпи, различна метална галантерия.
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^ЛвАрл3зЖА„е. к°,Сл
ГгАп«И,ВД КУЛТУРА
и СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

НГОНОЕЬЕНТНА^

В
ВВ-ООЗ

СУРДУЛИЦА

•

ТЕСех 1втв4 •

ТЕ1ЕОЯАМ: Е1Е К ТЯО УЬ А11М А

В СУРДУЛИЦА
ЧЕСТ

И

Т

Я

т

ЧЕСТИТЯТ

Лена на
оепублнката

29 НОЕМВРИ
на всички
трудещи се
й граждани
в Сурдулишка община
и страната
пожелавайки им по-нататъшно внедряване на социалистическа
та самоуправителна демокрация и високи лични и семейни потижения.

ноември

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ И
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ

на трудовите хора и гражда
ните в Сурдулишка община и
страната, като им пожелават
разцвет на социалистическото
самоуправление и редица ли
чни и колективни завоевания

-

СУРДУЛИЦА
на всички трудещи се
и граждани
в общината
-и страната

В

„ЕЛЕКТРОБОСНА" — ЯЙЦЕ
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КВАРЦ —
БОСИЛЕГРАД
ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ ИА РЕПУБЛИКАТА
29-ти НОЕМВРИ
НА ТРУДОВИТЕ ХОРА И ГРАЖДАНИТЕ В
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И ЦЯЛАТА СТРАНА
като им пожелава нови трудови победи в изграждането на общината и самоуправителното ни общество.

С& ЬЕN1КА
Е

С X и т И

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
29 НОЕМВРИ
на деловите си приятели,
на трудещите се и гражда!
в Сурдулишка община * ^"ия В борбата за социали
пожелава нови крупни за»>о
като им
зъм и яЛжароден прогрес и яисоки л
сурдулишкия ицех
МИНЕРАЛНАТА ПШ*.
на „Галеника" етапа незам ^ ог„еупорен изолатор,
жс е отличен топлинен, звуков___________ ________________
БРАТСТВО • 28 ноември

ДЕНЯ НА
РЕПУБЛИКАТА
с пожелания за всестранен просперитет на социалистическа самоуправителна и необвързана Югославия и за многобройяи лии и колективни успехи.

ГОРСКАТА СЕКЦИЯ
в БОСИЛЕГРАД
на гражданите в общината и
страната
ЧЕСТИТИ

СУРДУЛИЦА
Ч

ЧЕСТИТЯТ

1986

йена
на
републиката
с пожелания за нови лични и
обществени успехи занапред
СТРАНИЦА 13

ОБЩЙНСКАТА СКУПЩИНА в
Б а б у ш н и ц а
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЬ
ЧЕСТИТЯТ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ
СЪЮЗ,
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ,
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИ

Празника на Рейубликаша
29 ноемЬри

СТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ,
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ,
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА1 НА

с пожелания за още по-хубави успехи в социалистическото изграждане на страната

БОЙЦИТЕ и

ЗДРАВНИЯТ ДОМ —
ДИМИТРОВГРАД

ИАСКАТ1СА
I

1ч»н1с>бЕик>-«1|11Ричсд

1

Тс1есгат: МаСкаПса — 8иг<1и11са * Те1еГоп1: 8шч1и11са 017- 85-201, 15-104 * Те1ех 14775 * Хс1. Жийсл У1а4Шп Нан *

НА ТРУДОВИЯ НАРОД
И НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ
НА ДЕЛОВИТЕ СИ ПРИЯТЕЛИ

на всички трудещи се и лраж
дани от Димитровградска община и страната
ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

Рождения Ден на Републиката
с най-искрени пожелания за всестранен възход на социалисти
ческата самоуправителна демокрация и високи лични, семейни
и колективни успехи.
Висококачествените СТОМАНЕНИ ЛАГЕРИ на „МАЧКАТИЦА"
намират все по-широко приложение в минното дело и цимен
товата промишленост.

Деня на
Републиката —
29 ноември
като им пожелава крепко
здраве и високи завоева
ния в изграждането на
социалистическа, самоуп
равителна и необвързана
Югославия

1ЧДНЛ МГЛНВЗАИМ* КОНФИЦНЦЛ

№ ':

-У-

пюпяюю: ком-чш ксем чдмсвтлз 1 згоктяке /лвдукечоке
диштмимд - н. тит* т
На всички граждани и трудещи се
от Димитровградска община и страната
ЧЕСТИТИ

на трудещите се и гражданите
от страната и Димитровградска община
ЧЕСТИТИ

29 ноември —
Деня на Републиката

ноември —
Деня на Републиката

с пожелания за високи завоевания в изграждането
на социалистическата ни самоуправителна родина.
„СВОБОДА произвежда: мъжка, дамска и детска
конфекция .високо качество.
Произведенията на „СВОБОДА" се отличават ,с модерна и съвременна кройка.
Търоете произведенията на конфекция „СВОБОДА"!

ГраУ)евинска РО
Строителна ТО

1Г 1РА\ А\_ИЬ А\
1Г1РА\ДУ1Н1Я1

Димитровград

на всички строителни работници, яа трудещите се и гражданите
ЧЕСТИТИ

29 ноември
Деня на Републиката

като им пожелава всестранни успехи |В изграждане
то ща нашето социалистичеоко, само-управително
отечество.
„ВАСИЛ ИВАНОВ — ЦИЛЕ" произвежда: всички
видове мебели за обществено и обзавеждане на
частни домове. Мебелите на „ЦИЛЕ" са качестве
ни, модерни и задоволяват вкуоовете на всички
потребители.

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
?Й^ИНСКАТА К°НФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ
СЪЮЗ
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР
ЧЕСТИТЯТ

/

с пожела/ния за високи постижения в строителство
то на социалистическото самоуправление и раз
цвет на нашата самоуправителна, социалистическа
родина.
„ГРАДНЯ" СТРОИ ЕВТИНО ГИ КАЧЕСТВЕНО:
производствени халета, обществени здаиия, жилищни апартаменти
както и комунално-битови
обекти — мостове, водопроводи, улици. „ГРАДНЯ"
поема агажименти и за строителство на частни
домове.

на ©сички граждани и трудещи се
'от Димитровградска община и страната

29 ноември —
Деня на Републиката
като им пожелават високи завоевания
в изграждапето на Нова социалистическа
самоуправителна и
необвързана Югославия.
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29 ноември—Деня на
републиката
с ооношшге си

„ПЕКАРА", „Ко"лаЦ-Г,,8МаТИЯ
ЧЕСТИ

Т

И

на всички граждани и потребители

мИНЕКС

с пожелания за преуспяване в строителството на
нашата ■социалистическа и самоуправителна родина
„УСЛУГА" оказва <на населението различни видове
комунално-битови услуги, снабдява населението с
хляб и хлебни изделия и със стоки за широко потребление.

т

„УСЛУГА" произвежда качествени битови покривки за легла.

СТОЧАР”

в, ДИМИТРОВГРАД
със своите организации на сдружения труд;
■ -НИШАВА
* ТЪРГОКООП
■ КООПЕРАНТ
на всцчки селскостопански производители, граждани и трудещи се от Димитровградска община и страната
ЧЕСТИТЯТ

29 ноември—Деня на републиката
като им пожелават високи завоевания в изгражда
нето на социалистическата ни, с^имоуправитслна
родина.
„НИШАВА" организира селскостопанско произво
дство на обществения сектор и предлага качествена
селскостопанска продукция.
„КООПЕРАНТ" организира селскостопанско про
изводство на частния сектор и изкупува всички ви
дове селскостопанска продукция.
„ТЪРГОКООП" снабдява населението с всички ви
дове индустриални и стоки за широко потребление.
„ЗДРАВЙЕ" — ЛЕСКОВАЦ
ТРУДОВА ЕДИНИЦА за пре
работка на свощия и зелен
чуци — БОСИЛЕГРАД
ЧЕСТИТИ
ПРАЗНИКА НА
РЕПУБЛИКАТА
на всички граждани в Босилеградска община и цялата
страна
И ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ
ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ
УСПЕХИ ЗАНАПРЕД
„ЗЕЛЕ ВЕЛКОВИЧ" — Лесковац
ТРУДОВА ЕДИНИЦА за производство
на чорапи — Босилеград
ЧЕСТИТИ
29-ти НОЕМВРИ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

ТРУДОВА ОРГТНИЗАЦИЯ ЗА
ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ
„БРАТСТВО" — ДИМИТРОВ
ГРАД
На всички работници и граж
дани от общината и страната
ЧЕСТИТИ
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА —
29 НОЕМВРИ
като им пожелава високи
завоевания в изграждане
то на нашата самоуправи
телна, социалистическа
Родина
„БРАТСТВО" преработва
всички видове кожи и из
работва полуфабрикати
и готови изделия от кожа
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК
ОБЩИНСКАТ4 КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН
ОО НА СУБНОР
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ и
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
в БОСИЛЕГРАД
на гражданите и трудещи се
в общината
и страната
ЧЕСТИТЯТ

29 ноември—Деня на републиката
пожелавайки им лично щастие и нови завоевания
•ъв всестранното изграждане на социалистическата
ни самоуправителна и необвързана^общност.

ЗДРАВНИЯТ ДОМ
в БОСИЛЕГРАД
«а гражданите и трудовите
кора в общината и страната
ЧЕСТИТИ
29-тн НОЕМВРИ — ДЕНЯ
НА РЕПУБЛИКАТА
И ИМ ПОЖЕЛАВА КРЕПКО
ЗДРАВЕ И НОВИ ПОБЕДИ
ЗАНАПРЕД

и им пожелава нови трудови победи занапред.
СДРУЖЕНАТА ТРУДОВА ОР
ГАНИЗАЦИЯ „СЪРБИЯ" —
ПИРОТ
трудова единица

„Църин върх"
— Бабушница
На всички нраждан-и и трудеЩи се честитят

29 ноември
Деня м републншв
Заведенията на „Църниаръ
Бабушница, Засити, Ниш и
в
Бела паланка ви предлагат пър
тоокладаи яртия и питиета

КУЛТУРНИЯТ ЦЕНТЪР „25
МАЙ" — ДИМИТРОВГРАД
на всички глраждани и труде
щи се
на младежта, пионерите и
числящите ое към ЮНА
ЧЕСТИТИ
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА —
29 НОЕМВРИ
като им пожелава високи
завоевания в изграждане
то на социалистическата
ни и самоуправителна ро
дина.

ТО „АВТОТРАНСПОРТ"
в БОСИЛЕГРАД
на пътниците, трудещи се
и гражданите в общината и
страната
ЧЕСТИТИ
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА —
29 НОЕМВРИ
като им пожелава виоокн за
воевания в изграждането на
самоупрашителното ни социа
листическо и необвързано об
щество.
СТРАНИЦА 15
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хучфр

• сатира • забава
8Г

доктор п
„нашенски"

НА ЗЛОБОДНЕВНИ ТЕМИ

Тайна
„Има дълга кариера —
хвалеха го в този край —
за него няма бариера,
на юоичко знае колай."
Затуй на един колектив
директор—спасител става.
И ето директорокия му актив:
„ни мищка котката не хвана!"
Но пак кресло п-олуч-и
в друга среда болникава.
Полза за себе си улучи
и остави временна управа.
„Не бил м-иропомазан!" —
съгласиха се учен и п-р-ост,
но наскоро бива избран
на виоок общиноки пост.
Базата дворите |СИ оре
за такива да намери лек.
Хора, тайната е „горе":
„Той е —- наш човек!"
Кирил Георгиев

Един нашенец отишъл
при лекар, нещо ,,-не^ го
служело здравето най-до
бре". Лекарят го послу.шал..„-надве—натри". и .му.
написал рецепта за лекар
отва. С рецептата нашене
цът отишъл в аптеката и
взел лекарствата. Щом из
лезнал от аптеката хвър
лил лекарствата в едно
кошче на улицата.
Видял го един и го по
питал Защо хвърля лекар
ствата.
— Докторът, казал на
шенецът, ме прегледа и
аз му платих, защото и
той трябва от нещо да
живее. На аптеката пла
тих лекарствата, защото
и тя трябва от нещо да
живее. А лекарствата хвъ
рлих защото и аз трябва
да живея! —
Записал А. Т.

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Панталоните на попа
Досега в историйките описвах чу
жди случки, а сега дойде и моят ред.
Ще ви разкажа как изядох бой за
рад панталоните на попа.
И стана,
това стана много отдавна, когато бях
дете, но и днес помня, В моето родно
оело Ясенов дел през 1940 година сре
щу Гмитровден беше дошъл поп да
„ръси". Тъй като сред нас децата се
носеше мълва, че уж попът изпод ра
сото не носел панталони, роших и сам
да се уверя. След като попът завърши
мисията -ои, на тръгване сестра ми му
сложи в дисагите деоетина яйца и ня
колко шушеници, а баща ми държеше
коня. В този миг аз се навъртах око-,
ло дръвника и ое опитвах да видя да
ли носи (или не носи панталони). И в
тоз Час паднах върху клоните. Те изпраящаха; сепна се коня, а попа тресна на земята. За беда яйцата се из
почупиха -и от-бял, конят стана жълт.

1

А попът като се трусна на земята,
д-ооре видях, че си носи панталони.
След като се диша и се качи на
коня аи и ри замина, баща ми добре
ме натупа. Едва се изтървах от ръцете
му и хванах гората. Не слизах оттам
до вечерта. Щом падна мрак, аз се
догьтрих до -похлупени канти до са
мия прозорец на стаята, в която на
шите се готвеха да вечерят. Баща ми
още сърдит за станалото с попа, изо
бщо и -не ме споменаваше, но по едно
време чух строгия глас на баба:
— Къде е детето? Викайте го да
вечеряме?
— Оти-шъл е да види пантал-оните на попа! — сърдито отвърна ба
ща ми.
...След като обещаха, ч-е -няма по
вече да ме бият, влязох в къщи.
Й. Миланов

Немаю време...
Орето овия дни ьднога ветеринара у град:
заузвърнул якуту, уватил се с приятели;, ич абър■си нема, Д-ека по селата човеци муку муче с до
бичетата. Пита га знае ли дека по Висок и Невлю липсал-и на човеци крава и -свиня, а он рече:
— Т-ова не е моя работа! Има ои шеф.
Ако он рече — че идем.
— А бе «ели си плачаю човеци?
— Знам, знам...
— Защо тегая си не отодите?
!?
Видел ме бая Аралампия оди Одоровци,
. дека затрачкуйе-м човека, па ме окну:
— Йела си баин тука у кавенуту да изпийемо по едну греяну и че ти кажем куде йе
муката що не иду ветеринарите по далечната
села.
— Не знае да ми каже ветеринарат, а ти
че ми кажеш?!
— Видим дека огръткуе...
— И?
— Па нече да ти каже, дека нече да иду
п-о селата ещо малко им оста-н-уе добитак оди
услужете. Ещо, тува ли йе Каменица, яли Куса
врана... А ка би окну у Градише, Лукавицу, Желюшу или Го.индол — тегай тръкну и зачас за-върше -работу, па им-аю време и на друго место
да отиду. За йедън дън могу ако требе и десет
добичета да погледаш, а ако иду у далечната
села — требе млого да издънгубе — а малко
че им остане...
— Ти ко кажеш бае Аралампийо, по твоему -сви требе да слезнемо тука у град или у
околните села. Па ка дойдемо тука — тегая ве
теринар нема да ни требе. Кой чува добиче —
и сам може да га доведе до ветеринарнуту
стани цу.
Мука йе на село. Ама ние тамо омо си
научили: нейе само зор кига требе ветеринар,
нело и доктур... Ретко д-ооде и агрономи и друЬи специалисти. Требе млого да молим-о и испаДа — дека нисмо -ние заради тъй, нело они за
ради -нас. Изн-осимо това и на събрания — ама
изгледа млозина -нема-ю -време.
....„дщ
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