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ИСТИНСКА И ЧОВЕШКА

и шест*! ноем- 
ври четиридесет и втора на Пър
вото заседание на АВНОЮ Тито 
говори за резултатите на дотога
вашната осемдадесетмесечна бо
рба, а след това за условията на 
организиране на политическия и 
стопанския ЖИВОТ:

„Ние нямаме възможности 
да създадем едно легално пра 
вителство, понеже това 
допускат международните от
ношения и обстоятелства. Но 
ние имаме правото на едно — 
а това е: в тези трудни обсто
ятелства да създадем едно по
литическо тяло, един полити
чески орган, който ще сплоти 
всички народни

„На Второто заседание на 
АВНОЮ, покрай приемането 
на редица твърде важни реше
ния, бе създаден Национален 
комитет на освобождението на 
Югославия, който получи ха
рактер на временно правител
ство, със задачата да предпри
еме всички мерки за по-ната
тъшно водене на войната, ук
репване на народната власт и 
нейното правилно функциони
ране за организиране на сто
панството на освободената те
ритория, за предприемането 
на мерки за отбраната на цци- 
добнвките на Народоосвобо- 
дителната война, за предприе
мане на мерки по смекчаване 
бедата в краищата, които ос
вободи Народоосвободителна- 
та войска за установяване на 
връзки с нашите големи съюз-

• ЙОСИП БРОЗ ТИТО в Четири свои речи — на Пър
вото, Второто и Третото заседание на АВНОЮ, както и на че- 
ствуването на 30-годишнината на нашата Република, изтъкна 
че Антифашисткото вече на народното освобождение на Юго
славия винаги е било онзи съдбовен фактор, който 
държава в процеса на нейното раждане, крепко и смело е тра
сирал пътищата на едно по-инакво и същевременно по-добро 
обществено устройство

на новата

Високият народен форум. Ан
тифашисткото вече «а народено
то освобождение на Югославия, 
бе централен политически ор
ган, истинска основа на братст
вото, оговорност и единство. То- 
в-а Тито отделно подчертава на 
Второто заседание в нощта на 
29 срещу 30 ноември 1943 го
дина:

не ни нито един малък народ не е 
така скъпо дошел дотам да 
убеди световната обществе
ност, че кръвта, която е про
лята в Югославия е неговата 
кръв, а не на онези срамни 
пнедатели, чиито главатари се 
наслаждават от гостоприемст
вото в съюзническите страни."маси. който 

Ще сплоти нашия народ и ще 
го поведе заедно с нашата ге
роична войска в по-нататъшни 
борби, които се намират преД 
нас. а които ще бъдат твърде 
тежки.

Второто заседание ш АВНОЮ 
представлява крупна, историче
ска крачка в създаването яа »е-

,,Създаването на Антифа
шисткото вече на народното 
освобождение на Югославия е 
една от най-големите придо
бивки на нашата Наоодоосво- 
Гтодителна борба до сегашния 
период. Положени са основи
те, въоху които се изгражда 
едно ново, по-справедливо ус
тройство в пределите на Юго- 

положени са основите,

ници и търсене на признание 
положе-говия изпълнителен орган — 

Националния комитет на освобо- 
на Югославия. В

съществуващото 
нне в Югославия, относно на- 
родоосвободителното 
ние и решенията на АВНОЮ 
на Второто заседание.”

на
Ние нямаме никаква ждението 

АВНОЮ са били застъпени вси
чки слоеве на обществото, и ка
кто Тито подчертава, за поъ® път

движе-власт на нашата територия, 
освен нашите народоосвобо-
дителни отбори, които самият 
народ създаде. Ние не призна
ваме различни фашистки ма- 
рионетни правителства."
Но Тито посочва и отговор

на то тежко бреме

А на двадесет и девети ноем-_
1943 въз оонова иа Декла- 

Конституционно-уч-
в историята .нашите народи имат 
представители, поникнали от 
говата среда, което ще даде въз
можност да се приемат правил- Република е

ври 
рацията нане-славия,

върху които се изгражда
братство и равнопра- 

народи на Юго
славия, основите на едно пра- 

демократично.

ис- редител-ната скупщина, нашата 
провъзгласена- за 

Федеративна народна република
тинско 
вие на всичкиносиите, които

падат да АВНОЮ. Понеже по 
това време не разполагахме,

нищо. Имахме

ни решения:
„Борбата на нашите наро- Югославия, яято съюзна народна

държава от републикански об- 
постигнаха на полесра- лик като общност на- равиоправ-

та- кои-ди и блестящите успехи.истински 
народно владичество."

В периода между двете засс- 
стават крупни военни про- 

само в Югославия,

во.
ка да се каже, с 
само оръжие, отнето от врага, и 
имахме непоколебима крепкост и

то те
жението с помощта на своята ни нщх>ди. които свободно изра- 

Народоосвободителна зяват своята боля да бъдат обе-славна
войска и партизанските отря- дииени в една държава.

Тъкмо решенията на Второто
дания 
мени, не 
и в света. През 1943 година на- 

НОВЮ осъществява круп- 
поб-сди. Те пс остават 

а особено

вяра в победата.
Изтъквайки тъкмо 

важен морален фактор.
и перспективата, която все 

откроява:

но
този най- 

Тито по
ди, създадоха ни в целия про- 
гоесивеи свят огромни симпа- заседание на АВНОЮ и с борба- 

създадоха всички условия та. за международно признание 
народи да осъществят 11а Нова Югославия са поставени

на нашата

шата тии.сочва 
по-ясно се

ни военни 
без отзвук в света,

съюзниците, с оглед на 
НОВЮ става равнопра-

антихитлсристка

нашите
свобода, основните принциписвоите стремежи —

демократична, феде- вг>ншна и вътрешна политика, за 
ративпа Югославия."

губехме вяра, 
съмняваме,

наша.
„Никога не 

най-малко
че победата ше час0ве,гггзь:»

„а

между истинска
което Тито по повод 30-годиш- 

1945 г. на пилата от провъзгласяването на 
Третото заседание ® освободен Републиката на 29 ноември 1973 
Белград което Тито визиомар- г. в Яйце каза:

щшдиидя две .одими по-ра- „И на днешните борци за
по, АВНОЮ е провъзгласено за самоуправително социалисти- 
Врсмсшщ народна скупщина. В 
скснозсто. изнесено на това- за'

Тито дава ретроспеасгива 
нд изминалите политически съ
бития, съдбовни за нашата стра

на вътрешен, така- и

това, че 
вен партньор в 
та коалиция;

„Трябваше да се 
скъпоценна 

трябваше десетки

а днес бъде
На о-сми август

пролеят 
народна 

хиля- 
наши-

потоци 
кръв,
ди най-добри синове
те народи да

течение

ски
па сегашнитевческо пазвитие 

условия, .необходими са рево- 
люционност.

разгром _яа
ве, ние смело, с гпеща на 
Да и вяра. вървим насреща ^
всички трудност , с обща
очакват убедени, ще
работа, с обща дълготрай
но дд п^к;'ЮЧстрадания ДО 
пата борба и ^ 
щастлив край.

положат животи- 
иа дългогоди- 

борба е
крепкост и вяра 

се борят, друте си в 
шната 
врага, 
поед 
истината за 
„ Югославия

ссдаииснеравноправна
за да си

в онова, за което 
гарство. взаимно доверие, ко- 

и себеотрица- 
П, Пейчич

пробие
световната общественост 

правото състояние 
Може би никога

път
мо- лективен дух 

ние!"на,, както
на 'външнополитически план:

ШЛЯ
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Незаменима е ролята на 
необвързаните страниПремахване на последните препятствия,
„Движението на необвързаните страни е дълбо- 

убелсио че мирът в света е неделим, че 1Я 
сто и просперитета са неотчуждимо пр»с. на всички 

тяхното осъществяване са необходими 
система в международни- 

отношения".

Американският държа- 
Джордж ко

вен секретар 
Щулц и съветският мини
стър на външните работи 
Едуард Шеварнадзе ос 
срещнаха ца 23 ноември 
в Женева и водиха раз
говори върху текста- на 
споразумението за према
хване на ракетите на сре
дно разстояние от Евро-

пароди и за
промени в съществуващата 
те политически |и икономически зимбабве- 

иа:|Х>л за своб-ода 
Кру-

Ю по-слави и наТона оповести предоода
телят на Председателство
то па ЦК на СЮК Бош- и 
ко Крунич в интервю 

зимбабвеанокия в-к 
„Хоралд" когато ОГЛавЯ- 
ВПМКИ
СЮК през миналата ссд- 
мпца посети Зимбабве.

Председателят: на Пре 
дседатслстаото па- ЦК на 
СЮК Бошко Крунич и 

домакин, прът* 
Африканска

анемия
независимост.

1.шч од-ад-с признание 
Мугаб-с, ко-йто с предсе
дател ствуваш на движе
нието на 
за динамичността и а.-к- 
тишюстта на ддижедис-

на ,

ИЛ

па и подготовката на сре
щата- Р-ейгън — Горба
чов, която на 7 декември 
трябва да започне във- 
Вашингтон.

Двамата министри не , синя залив и проблемите 
дадоха никаювм изявите- на Централна Америка, 
ния в навечерието на сре- Двамата министри имат 

на зя цел, да направят опит 
да обезпечат успех на 
предстоящата среща на. 
Рейгън и Горбачов.

Настоящите преговори 
ще ре съсредоточат в-ърху 
редактирането на текста 
.на междудържавното спо

необвързанитеделегацията на

Шеварнадзе и Шулц: Споразумението е почти готово то след Осмия са-мит в 
Хараре.г.азумснис за и рем ах каре

то па ракети на- сродно 
разстояние. Ние в Жене
ва виаедме последните де 
таили на споразумението 
със Съветския министър 
на външните работи Шс- 
гарналзе. — заяви Шулг}, 
като п-одчерта, че спора
зумението ПОЧТИ С Г-ОТО

Нашата партийна де- 
Замбиянеговият легация посети 

където Крунич и генррая 
11а пият секретар на Обеди

секретар на 
щ национална уния 
Зимбабве (ЗАНУ) Роберт

щата-' в четири очи. 
която трябва ла се уточ
ни дневният ред на за
седанието.

Очаква се в разговори
те да бъдат засегнати по
ложението в Авганистан, 
стълкновението в Персий

йената партия на нацио
налната независимост на 
Замбия (УНИП) Грей Зу- 
лу подписаха лоз дого
вор за 
между .двете, партии. Кру
нич .води разговори и с 

на Замбия 
Каун-

да и останалите държав
ни и партийни ръководи 
т-ели на тази страна отда 
д-с-ха признание на Юго 
славия в борбата за мир. 
разоръжаване и за съз
даване на по-изгодни ико 
нс-мически отношения в 
света.

Мугабс подписаха нов пр 
отокол за сътрудничество 
между СЮК и ЗАНУ. Му 
габе заблагодари на при-, 
знанието и помощта

сътрудничество
во.

ЮГОСЛАВСКО-ЕТИОПСКИ ОТНОШЕНИЯ председателя 
д-р Кенет Каунда.

Менгисту п©<се*™ Югославия
• МОЙСОВ И МИКУЛИЧ РАЗГОВАРЯХА С МЕ 

НГИСТУ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
ТО МЕЖДУ- ДВЕТЕ СТРАНИ И ЗА МЕЖДУНАРОД 
НИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Президентът на ДР на Председателството на 
Етиопия. Ме-нгисту Хаиле Югс-славия Лазар М-ойоою 
Мариам направи четири и етиопският президент 
дневно официално и при разговаряха за възможно 
ятелско посещение на стите за развитие на 
СФРЮ и води разговори двустранното сьтрудни- 
с наши най-високи ръко- чество и по актуалните 
водители. Председателят международни въпроси.

водители също води раз
говори. Тук той посети 
УНИС и „Енергоинвест" 
и „Фамос". „Енерголнве- 
ст" същ-о участвува в ст
роителството на капитал
ни обекти в тази страна.

Посещението и разго
ворите бяха оценени ка
то плодотворни, взаимно- 
пртезни и насърчаващи 
двустранните отношения.

Етиопският президент ра 
зговаря с Бранно Мику- 
лич. Гостът от Етиопия 
посети фабрика ,',3май”, 
к-с-ято от 1960 година с 
изнесла 250 комбайни и 
други селскостопански съ 
чръж-ения в тази страна.

Етиопокцят президент 
посети и Б-о-сна и Херце
говина, където с -най-в-иоо 
ки републикански ръко-

След посещевГието на 
Замбия -делегацията на 
СЮК на 24 т,м. замина 
за Дар ес Салам в някол
кодневно п оеещение на 
Танзания.

50 години от идването на Иосип Броз Тито начело на ЮКП (СЮК)
ДОКЛАД НА БОШКО 
КРУНИЧ НА ТЪРЖЕСТ
ВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ЦК НА СЮК (8)

ОСТЪ»Р СЛУХ ЗА СОЦИАЛНИТЕ И 

НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ
Тмтовити марксически анализи на об

ществените процеси, становищата и поръ
ките, и днес имат актуална стойност. Те 
съдържат и множество дълго-срочни пъте
показатели и задачи, преди всичко, твор
чески, демократичен и хуманистичен под
ход, изострен ллух' за социалните и нацио
налните проблеми и за прогресивните теж-

за, високата инфлация, -разпиляването на 
общественото имущество, явленията на- 
обогатяване без труд, делбите и апорошет-е 
—■ всичко това -гаред,извиква -оправдано не
доволство сред трудещите сс и граждани
те. Т-е търсят по -енергична акция на о,рга-

витие на обществото и -по-бърз изход от 
кризата. Промените в областта на стопан
ската система и в доизграждането на Кон
ституцията трябва решително и без коле
бание последователно 
Във всичко- тоза трябва

да осъществяваме.
да- имаме титов- 

ски подход, тоест да меним всичко, което 
не се

низ-ираките социалистически сили,, начело 
със СЮК -и последователно- провеждане на 

нен.ия на народните маси .пример и опит утвърдената политика, зачитане иа за-кони-
как обществото-, да се развива и -променя, те и закономерностите и укрепване на от-
та животът да бъде по-плодов-ит -и по-хума- гов-орността «ь. воичаси рав-нища Обаче в
нен достоен за човека. Изхождайки от осъществяване на утвърдената политика
това, трябва отговорно да се изправяме мно-го се закъсияа, а приетите ме-рки не
пред действителността и собствената огго- се про-в-еждат единствено- -и, ефикасно Яс-
ворност, ефикасно да решаваме проблеми- тю- е чЬ' състоянието не може да'се п.ро-
те и да развиваме нашето общество към м-етги чрез -описване иди умн-ожаване
лсьв-исши и хуманни облици на човешки- критиката -и диагнозите: Зато-ва е п-отреб-
те отношения и демократическите сво-б-б- - но, без колебание и отлагаме, да ое раз- 
ди, основаващите се върху социалист-ичес- вйва широка и.организирана -крия -на зем
ното самоуправление в процеса на упори- чки сили и шгетитущги. върху поол-едша-
та борба за освобождение на работгач-ес- т-елно -осъществяване на дългосрочната

потвърди в обществената практика 
и което ограничава развитието на обще
ството. Това са работи, задължения 
роторно-сти които- :не би-ва- да о-тлагаме и 
нито да -ги пренасяме на другиго-. Сам-о с 
революционна акция и резултати 
жда и п-ази .дове-р-ието, авто-ритетът 
та на Съюза на комунистите.

Бр-емето п-ред нас е в знак на отговор
ността на всички и всеки, о-ообено 
телите на -самоулравител.нмт-е, поогитически- 

стопацслсите и обществените функции! 
Нашето време трябва да- бъде'изпълнено с 
решителни и крупни промени, 
към истинска

и от-

ое -изгра- 
и р-ояя-

на
носи-

п-ро- ■
грама за -иконс-мич-еока стабилизация и ре
шенията на ХШ: конгрес и' на тази основа 
да,се пости-пне' всестранно и стабк.тлк)

ката класа и човека.
Нашето общество днес се намира 

голедти затруднения. Цк-о-номическата кр.и-

К-ОИТО1 водят 
власт на работническата кла-' 

- ,са и по-нататъшното. развитие на самоуп
равлението. 3-а

в
раз- о-съ-щ-е ств я в п:н ето на тези
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Цк°НАДске в*нишЕВИ'1' председател
НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
РЕНЦИЯ НА 
ТИИНФЛАЦИОННАТА ПРОГРАМА

НА СЪЮЗНАТА КОНФЕ- 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗНАРОДЪТ МЕНИ КОНСТИТУЦИЯТА

Едно от условията за '
излизане от кризата. „ 
ято се намира цялото 
щество днес 
те в

ЗА АН-

опаеността, 
ното 
Родната

международ- 
.сътрудниче ство, 

отбрана, г
в-ията -юо-гато тя беше 
шена от тези 
ции.

Бремето 

да се раздели 

по равно

викамев ко още по-тюл ям 
гняв на онид. които- оа 
ни из боа ли н са ни 
рили ла ое борим 
лпостите, преч които об
ществото е изправено. За
туй _се наложи

на-об-
|В усло- 

.• ли,- 
комп-ептен-

са лромени- 
Кон ституцията. Те 

вървят по по
сока на създавано 
стеми-и условия 
шно

дове- 
с тру-'грябва да

На 01-1-
Н якои

черта Милош евич —
уттоекват, чек ЦК на СКС 
на Осмото

за успс- на дневен 
.и сами 
нас <уг- 
да по-

отстрани — поди коном ич-еоко ред да поставим 
себе ои.п-аиско развктие. Проме^ 

»ите в Конституцията на 
СР Сърбия

ни между
крито и публично 
разискваме и за това кой 
в това тежко време 
жи да .носи неговото бре
ме и да води битка за 
по-добри дни, а кой не 
мож.р да прави това. Тък
мо това заседание, дълго 
и публично, и

заседание се 
е занимавал със себе си, 
Р не с развойните п.роб- 

ко неспокойствие в. обгц-е- -теми, стопанската 
ствеността. Дотолкова е 
по-голяма

в-ь» фаза 
крито 

-п-олищчес-

са
на оазиокванця. 
предизвикват

м-о-

В периода от 12 
мври то 12 ноември 
страната е имало 
200 случаи 
ва.не на работа, в които 
са участвували 50 000 ду-. 
ши и затова ое налага да 
се поведе сериозна смет
ка за недоволството на 
народа, което , се изразя
ва с тях — беше изтък
нато между другото на 
заседанието ва Пре.цседа 
гелстаото на - Съюзната 
конференция на Социа
листическия съюз. на 23 
ноември предоедателству- 
вано от М-илойко Дру- 
л-ович.

септе- -по-емат. В последните 18. 
години само една година' 
инфлацията беше 
Ю0/о. а обикновено 
20°/».

криза, 
е, че 
ваете, 

кооо-вююдте

Неоспорим Факт [В
къмотго-з-ор ността, 

може стопанската криза 
че са трудни

под
над.

на -првкретя-колкото п-оскенр-о 
да ое стигне до решения. 
крито да бъдат израз на 
потребите и

демокра
тично. показа истинското 
лице на В предстоящите шест 

месеца, както изтъкна в 
заключителната си 
Милойко Д-руло-вич 
трябва да ое поведе бор
ба за непрекъснато нама
ляване на инфлацията. 
ССТН трябва напълно да 
ое включи в тази акция и 
да бъде инициатор за 
пестене и икономии на 
всички равнища-.

Трябва също така да 
ое позабави ,и с въпроса 
занапред да не стават 
стачки.

Социалистическият съ
юз. също така. трябва да 
се включи и в разисква
нията за Резолюцията за 
обществено .- икономиче
ското развитие на страна
та за идната гадеща. ка
то съдействува ла ое вне
сат -реални и осъществи-, 
ми задачи.

интересите 
на народа. Захцсупо Кон
ституцията =

■нашата, ух-из-а

Не бяхме сплотени — 
подчерта Милош-ев-ич. До 
осъществяване на заклю-

народе-н въп 
рос, а не на зъководство- 
то.

реч

Това между другото из
тъкна Слобо-дан Милоше-

чеиията не се стигаше. 
Някои между нас. имаха 
намерение и по-нататък 
да продължи ..демократи
ческия диалог" . . По та
къв начин битката не ое 
печели

вич. председател на Пре
дседателството на ЦК на 
СКС на 23 ноември в раз
говор с представителите 
.на стопанските, политиче 
ските и самоуправнтелни- 
те органи в Машинната 
индустрия в Ниш. Изтък
вайки, че. право на хора
та е да живеят от соб
ствения си труд добре и проблеми и че бурно се 
в мир, не експлоатирайки, развиват дискусиите и

подготовката за промени
те в Конституцията-. Но 
СК в Сърбия, ЦК на 
СКС постоянно има на 
дневен ред тези -пробле
ми. Т-ова всички знаем, а 
знаем и това. че не ш 
разрешаваме, или г.и раз
решаваме бавно и пред-из

-каза -между 
другото М,илошев.ич.

Изтъкнато беше също 
така, че в настоящия мо
мент не може много да 
се каже за- Анти-инфлаци- 
о-тжата пр-ограма. Реаги- 
ранията са бурии поради 
удара на цените, 
сериозно засегнаха- жиз
неното равнище на хо-ра-

Говорей-ки за мер-ките 
на Съюзния изпългаите- 
лен съвет М-ило-шевич ме
жду другото изтъкна, че 
с тези мерки СИС и Ску
пщината- на Югославия 
са поели върху себе ои 
голяма отговорност. Хо
рата .се отказват в -името 
,на по-добри д-ни и тези 
дай в скоро в-реме щ-е до
йдат — -изтъкна Милоше- 
вич.

Слободан Мплошевич

лс-ути народи и други хо
ра, М-ил-ошевич подчерта, 
че само политическата 
слепоота. или лошото на
мерение могат да откло
нят някого да види, че 
в Сърбия като 
в. една- нейна част, 
наха издевателства с без-

които

та.
Народът е готов на се

беотрицание. но бремето 
трябва ед-накво всички да

държава 
ста-

безкомпр-омисна борба- — това е гаран-о-бщоствсната саморащита, незавиаи-мо-стта 
и необвързаната външна -политика и. спло
теността на 
пости. Без разлика -на определени слабости 

-състояние да -намерят пра
на -по-нататъшното -развитие 

социалистическо общество.

цели имаме достатъчно сили, мощ -и налич
ни потенциали, за което всестранно говор
ят постигнатите резултати, начело с Гито. 
Това еа ония сили, които така ясно и вну
шително означи Тито на XI конгрес 
СЮК. Това са преди всичко единството на 
СКЖ социалистическото самоуправление и 

работническата класа, братетво- 
о-бшо-народната- отбрана и

ция за успеха.
Оставайки верни на Т-ито и на негово- 

исполинско революционно де- 
-му за интересите на ра- 

пот-ребите на чове- 
обществото, ние всъщност оставаме 

на себе

всички наши народи и наро-д-
то -велико и
ло, на чувството 
ботмиче оката класа итези сили, са в 

вия път 
нашето

на на
ка- и
най-вече верни -и отговорил 
на своята борба и революцията, на неини 
тс -придобивки -и цели — да ■ бъдем и оста- 

св-ободни, братски единни и

си.
ОСТАОСТАВАЙКИ ВЕРНИ НА ТИТО —

ВАМЕ ВЕРНИ НА СЕБЕ СИ
Укрепване .на и-дей-но-нолитиче-окото -и 

способносота за а|к-
■после  довДтешата

властта на 
то и единството

нем винаги 
независими. И това, -както и всяко друго 
ощр-сделенис честно се потвърждава само 

ум-ела работа, със смело из
правяне при новите, предизвикателства и с 
отговорността в --изнамиоането на 
по-сфикасии пътища на развитието, които 

допринесат на нашата революция пос- 
таяйно да върви напред и -да постига но» 
победи, -поето,ян,н-о- да завз-има «ом «Рос 
траяства на-прогреса, -на още 
чадото, чавс1шюто -и 'хуманното. Те311 ;®°‘ 
грам-и-и оп-реиешення трасирахме с Тито 

Това изложение щ-с завърша с ДУ* 
тс на Тито: „Непрекъсната борба с про
блемите -и противоречията, които ъинаш 
отаОюо-възникват и непрекъснатото дииж - 
ние -към нови решения, -плюс укрепването 
на мокези-ята и единството ла 
че ските сили и преди векч-ко па Съюза на 
югославск-ите комунист — това с.-рсволю- 
щеднност”. К1АИ

акциомно единство и
е възможно сам-о »

осъществят поставените зада- 
|д.ксципл-ина '®
ПОЛИТИКИ, яс- 

н-сеа-моупр а-

ци я
бо-рба да ое

Работа и отговорност, 
провеждане -па утвърдената 
па -демаркациониа линия жъм

с творческа и
■нови.ч и.

тен ден ще'аштлоои Щс\ листи че оки гсV
даи&'остра, дифе-р-еи-циаци я в- Съюза ца ко 
му-иистите л това ошошеиие, -из-държли-во-
стта ппеш трудаостетс. гоич-сш пример «
иравстеш. ка-чеета-а, еиер-гичяо преодом- 

иа с|зрамцион-е-рстпото м де-апрукя-шп
__ тава са -иокатияга ла вре

т а *реафирмац'ия
всичко. В този

* ла1неЦ/
■ то п-о-вод-сни-е 

м-ето, това са пътища

«“ ХГ—"»»Съюза на -ко-муниста- 
Самото он-о-мйяие за 

сегашното съ
рът па-

-114ШШм
33

нел1И1К
нам€ истината-, ч-с в 
тс попадахме » «рида.
Фито, -няма д-а пи изтърве

я юсл едиамс. яс-гаи-ия

-
Щ ОТ

стожние, но да 
б езостагьчна р-сллимос г,подписва Декларацията 

ФНРЮ
ПРИИЦМТ1И0СТ иЙосип Броз Тито 

за провъзгласяване па СТРАНИЦА ?
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СЕКРЕТАР НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО 
СЪЮЗА ПА КОМУНИСТИТЕ В ДИ-РАЗГОВОР С НИКОЛА СТОЯНОВ, 

ТО НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА 
МИТРОВГРАД

РЕГИОН: „ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ’' ЗАНИШКИ 
1988 г.

Комунистите трябва да 

се потвърждават с дела
Амбициозни цели

На 18 ноември Скупщината на 
Регионалната общност в Ниш прие 

за обществено-Проектоирограмп 
икономическото развитие на регио
на през 1988 година. Тозн документ 
е вече на публично обсъждане в 
15-те общини, което ще приключи 
до средата на декември, когато ще 
бъде окончателно приет на сесията 
иа Скупщината

Съюза на комунистите. 
От обм.дая брой новолри- 

— 80“/» са млади хо-

тров1град", „Свобода" и 
до. съществуват условия 
за приемаме на .млади ко
ра в редовете иа Съюза 
на комунистите. Това оба 
че изисква непрекъсната 
и програмирана 
пост в първичните орга
низации прели всичко в 
подготовката за приемане 
ма ниви членове в СК, а 
сетне и за понпъдцото им 
включваше в работата.

Постоянна задача на ■ 
Съюза иа комунистите 
днес е да ос бори „за по
добрение иа клаооюо-оо- 
имали ата структура 
СК. По този повод бессд- 

Никола Стоянов,

сти
ра. За това най-много до
принесе първичната орга- 

възтштател-на
низания вър 
но-образ'0'вателната орга
низация, но то е и резул
тат на организирана ра
бота в тази среда. Освен 
приемането на нови. чле-

актида-вахме с 
секретар на Председател
ството иа Общинския ко
митет на Съюза ма кому
нистите в Димитровград, 
като то попитахме кои са •

вото, дъх закриване на шг 
сштуции, без които сс 
може, с намаляваме па 
чиновнишкия апарат й 
изобщо с по-голяма ефи
касност в. стопанисването 
и в градивните промени 
в системата. Всичко това 
подразбира активно, и от
говорно отношение на ко 
мунистцте във кгкиднев- 

7, ната им работа.
В заключителната си 

реч предоедателят на Ску 
пщината на Мсждуобщн- 
ноката регионална общ
ност Божидар Йоцич под 
черта между другото, че 
Нипгки регион трябва по- 
енергично ца постави въ
прос за пътищата, водно
то стопанство, развитие
то на ПТТ съобщенията. 
В Републиката ъеябва по- 

При изготвянето на го- широко да се разгледат 
дишните развойни цлано въпросите за развитието 
,ве трябва да се води сме- на електронната, машин- 
тка за оживотворяваяе на ната и гумарокаучукова- 
становищата та Съюза на та промишленост, дакто 
кочмуяистите в тези доку- и ролята, мястото и за.ца- 
менти — подчерта в ра- чите на фондовете за на- 
зйокванижга Властимир съочавачс развитието на 
Потйч, председател на- изостаналите и крайгра- 
Председателствого 
МОК на СКС. Особено за преобла дават в Нишки ре 
това как да ое облекчава гион. 
състоянието на стопанст-

Ооновните индикатори 
на развитието на региона 
в 1988 година предвиж
дат увеличение на обще
ствения продукт с 5,5 на 
сто (при което в проми
шлеността с 4,3. селско
то стопанство — 15, в го
рското дело — 5, водно
то стопанство — 2. стро
ителството —-Ю, съобще
нията и връзките 
търговията — 6. в туриз
ма — 10, занаятчийство
то — 8 и жилищно-кому
налната дейност със 7 на 
сто. Числото на новозае- 
тите ще ое увеличи с 3,5 
на сто. при което в сто
панството с 4 на сто, до- 
като не ое предвижда 
увеличение в извънсто- 
паноките дейности.

повс, върху социалния съ 
став па СК влияе и изли
зането от редовете му, В 

януари-сетттем-
основнцтс характе риели - 
ки на клаоопо-социалшдта 
структура па членовете 
на Съюза на комунистите 
в общината?

От практика знаем, че 
л ония първични органи
зации па Съюза на кому
нистите. които нсдостатъ 
чно идейно и акциоино 
са подготвени и къдсто 
няма съответни резулта
ти. там и влщцисто и ав
торитета на Смоза па ко
мунистите с недостатъч
но и те не могат да при
влекат хората в своите ре
дици. Сигурно е, че за от
слабването на интереса 
на работниците за влиза-

п ори ода 
ври 11 членове са отиш
ли от саковете на СК. от 
които 4 са изключени, 6 
са отчислени, и 1 се е— Изхождайки от зна

чението ма въпроса — 
посвещаваме му оеризно 
внимание. Но и покрай 
това, не можем да ка
жем, че сме съвсем дово
лни от класово-социал
ния състав на партийна
та организация в общи
ната. Най-новите данни 
показват, че все още ня
маме осъществено мнози 
нство на работлици-непо- 
средствени производите
ли, а също машък е и 
броят на селскостопан
ските производители в 
нея. Няма ни достатъчно 
жени и млади хора. Така 
например, в Съюза яд ко
мунистите в общината 
имаме 40"/» работници, 
7°/» селскостопански про
изводителя. На жените 
отпадат 23“/с .макар че в 
общия брой на населени
ето те правят 50"/».

самоотлъчил.

С оглед на положение
то в някои първични пар
тийни организации, про
цесът на идейно-полити
ческо разграничаване не 
върви с нужния интензи
тет. за което говори и 
тенденцията на отчисля
ване от евиденция, вмес
то по-решително да се 
утвърждава идейно-поли 
тическа отговорност за
рад безотговорно отноше 
кие към статутарни за
дължения.

— Дали становищата 
на Осмото заседание на 
ЦК на Съюза на комунис 
тите в Сърбия ще окажат 
влияние върху подобре
нието на класово-социал
ната структура на члено
вете на СК?

на нмчиите общини, които

Ст. Ст.

Ф Осмото заседание на 
ЦК на СКС по начина на 
работата си оказа силно 
влияние въоху създаване
то на климат на доверие 
в Съюза на комунистите.

ф Какви процеси се 
• забелязват в класово-со
циалната структура в Съ
юза на комунистите през 
изтеклата година?

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК 
НА СКС В ЛЕСКОВАЦ Никола Стоянов

Кризата ще си отиде, когато я изгоним не в СК влияе и обще
ствено-икономическото и 
политическо' положение в 
обществото. През деветте 
меоеца на .настоящата го
дина, от общо 21 ново
приети членове 10°/» са 
селскостопански 
водители. Този

От Осмия пленум 
ЦК на СКС трябва да държаха изпита си. еоие- 
почерпим голямо насън- же предложената „Опе- 
чение за изкореняване на ративиа програма" изоб- 
леяния масов навик: та що не беше оперативна, 
думи всички сме за про- Затова предоедателят на 
мени, а на практика из- МОК на СКС М.илое Сто- 
чакваме друг да ги из- (шич „се почувствува длъ- 
върши, надявайки ое, че жен" да предложи Ц из-

всъщност да 
предложи истинска опера 
тивна програма от И кон 
кретци задължения. Въз 

.'Сюнова на това пседложе-

СКС и този път не из-на
— Организацията на 

Съюза та комунистите в 
общината в «рая на сеп
тември наброяваше 1675 
членове, действуващи в 
70 първични 
ции. В сравнение със еъ-

В цялата община се да 
ва^ пълна подкрепа на 
Становищата от Осмото 
заседание не само на ду
ми, но с конкретни дела. 
По много еъп.роси в пър
вичните организации 
разговаря по-конкретно и

оргашиза- произ-
процент 

е малък, но трябва да 
•Имаме в предвид* обектив 
ните фактори

щия период на изтеклата 
година се утигна дб уве
личени е на общия брой 
членове на СК, не само в 
резултат на приемаше на 
повече нови членове, 
и в

ое
кризата ще си замине менения 
скоро. А тя ще ои отиде 
само тогава, когато я из
гоним.

Това бе изтъкнато на
състоялото се на 24 но- ние и разискванията, но
ември т.г. заседание на ито този път бяха динаг 
Председателството на Ме минни, на моменти и по- 
ждуобщиноката конфе- лемични. ще бъде изра- 
ренцмя на СКС в Леско- ботено ново .предлооке- 
вац, на което за .втори 
път бе обсъден въпросът

по-отговорно при 
гЬтовцост за

в приема
нето на оелок<>стапан1(дси 
производител^ в СК в об-

пълна
разплата с

носителите на отрицател
ни прояви. Сигурно е. че 
създадената

но шината, които преди вси
чко с\е изявяват в нама
ляването броя на
стопанските
тели и във факта, 
ва сд предимно хора 
напреднала^ възраст, и не 
НЕ в състояние ло-сщце- 
егвево да менят .положе
нието.

резултат на повече 
пращоилли. членове. В

атмсЧфера 
използува за поите ое 

нататъшно 
ално укрепване на парти
йната .организация. В ,ре-

пър 
на го- селсковите девет месеца 

дината са приети 21
класово-соци-

производо- 
че то-

ДУ-
ши, с което не можем да 
бъдем доволни, а 
Факт говори.

ние на Оперативната про 
шама за осъществяване

давете на СК ще ооегъп- 
ват ония, които на дело 
ое потвръждават с резул
тати и кои^о ще ое дифе
ренцират от ония. на ко
ито не им е място в ре
довете на Съюза на ко
мунистите.

втози
на становищата от Осмо
то заседание на ЦК на 
СКС, кюято ще бъде об
съдена на предстоящото 
заседание на Междуоб- 

конференция

за практическата реали
зация ца становищата от 
Осмия пленум на Цен- 
тралнид комитет на СК ® 
Сърбия в ЮжнОморавски 
регион. Щатните функци 
онепи и професионална
та служба на МОК на

че с този въ
прос в Съюзама комунис
тите вое още не ое занима 
ваме на правия начин в 
първичните организации 
на СК, макар че в отдел
ни среди като в

Положителна 
чия в този период е прие 

- на млади хора в

щинската 
на СКС.

тенден-

к г. „Дими- мането М. А.
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ОБЩИНА СЛЕД

ОТ ОК НА СК В СУРДУЛИЦАПодкрепа с. конкретно действуване
™™а°ГсГдГии

на СКС вдъхват над„ СилИ Г Нието в среДите 
премахване на пппК 33 Рв ®ърдйт задачи

на проблемите. „ретно действуване 
йно-политическот.о 
траничаванс да стане 
делима 

-Застой

Приета е програма
гг, 11т!НЕ ""
Цз, 'проведено 
та на

Иван Василе На
в кри- 

положе 
си, да ут- 
за кон

оп е-р а-
тиени (цро-грами за дейст
вуване, които да- 'Приемат 
най-късно

заседание на ЦК 
шително и през среда 

месеца когато бе ра 
зисквано за ияейнонполм- 
тичеоките

енергично
до свелата на 

КомуниститеВ първичните 
зации на СК в

декември.и иде 
раз-

орган и - 
Босиле- 

градажа. община приключ 
ват 'разискванията 
информацията н.а

сите за
вотновъдството . .. Оце
няваме. че въз основана 
тези богатства трябва да 
.се насочват

въпроси в об
ществено-икономическо
то развитие на общината 
през идващата година бе 
подчертано, ч-е .не се осъ
ществяват

развитие в трудовите 
трябва отговорно 
емат задачата в стабили
зирането

на жи- кголе-ктиви 
■ да поне-

част в работата.върху 
Пред

седателството на ЦК на 
СК на Сърбия за идейно- 
политическите

в осъществява на делово-про
изводствения процес: чр- 
сз увеличено и каче.стве- 

производство. 
лно натоварване 
носиите.

нето на отделни 
идв-а и поради недостатъ
чно число кадри, 
Василе». Този

„ Развойните
планове на общината. А 
тя е открита' за 
които тук желаят 
строят

платове утвърдените
определения за 
НОТО развитие. Не 
ществява

таз год иш н о
се осъказва 

проблем 
Ще се решава и чрез сти- 
пе'нд|ира;це. Фондът за 
сърчаваие развитието 
икюном и че оки

всички. по-цъв-ъпрпоси, 
раздвижени и тях взе
ти становища на Осмото 
заседание на ЦК на СКС. 
За тези

на мощ 
намаляване, на 

разходите, както 
съгласуване на 

утвър- д ството' 
дената политика в обла 
•стта на

да по- 
производствени це

изтъква Василев.
Още повече 

осъществяването 
новете на стопанските ор
ганизации в общината. 
П рез тази

-плануваният из
нос. штошавагг ое иконо
мичността и рентабилно
стта. н-е • се. спазва

хове и чрезна-
прризво 

с нуждите на 
и чуждестран

надразни йе
на лла-

становища и за 
задачите на членовете на 
.СК стана дума и на Об
щинския комитет 
когато бяха обсъдени и 
п-риети актуалните въпро
си за обществено-иконо
мическото 
общината поез

изостана-
дсмашния 
ните папзапри.

лите краища е запдаиу- 
Еал да отпусне 20.стипен
дии. Но. плановите

разп ределението.
за акумулация
вое понмалко средства,, а Сигурно 
според деветмесечните най-трудните
баланси загубите възли- маляване
зат около 214 милиона етите в
динара.. Всичко това вли- те служби, с
яе върху обедняване на сто до средата 
материалната страна на щата година Тази
сдружения труд, а това ое ча. както бе подчертано 
отразява и върху матор-й- трябва да 
алнотп пележение на об
ществените Г11еЙН*0'СТИ, ос 
обеко

остават .■на ОК зада
чи често не ое осъщест
вяват и когато са създа
дени възможности. При
мер за това е дребното 
стопанство, като едно от 
условията

година те бя
ха запланували да реали
зират няколко програми, 
но освен в областта

е- че една от 
задачи е на 

числото на за 
администр ативни 

десет на
«аразвитие на 

-идващата
селското., стопанство, 
ето е обременено1 и с до
ста субективни слабости, 
други капиталовложения 
няма. Имайки 
теза, на проведеното не
отдавна заседание ща ОК 
на СК е подчертано, че

ко
па идва-година.

— Не само членовете 
на СК, но и всички тру
дещи се и граждани в 
общината дават пълна 
подкрепа на становищата 
на Осмото заседание. На 
проведените досега събра 
ния в първичните органи
зации на СК се чувствува 
мобилизаторската роля 
на заседанието, което бе

за ускорено 
стопанско развитие и за 
намаляване числото на 
н етп уд-су стро-е н ите. Още 
през • миналата 
ОК на СК б-е в-зел реше-

зада-
предвид ое реализира 

с пълна отговорност.
В приетата Програма 

на ОК на СК
година

в здравното дело 
и образованието.

Вее още
е подчерта- 

Изпълнителниятние компетентните общи 
нски органи да изготвят 
лро«грами за развитие на 
това 'стопапнство. но ста- 
невцтщто вее още не е 

•лея^пиз-ирано. За сметка 
на това- пребно^о стопан
ство повече ое развива 
стихийно!

За разтоварването на 
стопанството, което е ед
но от условията за увели
чаване на акумулацията 
и за задачите на кому
нистите в обществените 
дейности и СОИ, ЦК на 
СКС има ясни станови
ща. Едно всред тях е: до 
средата ща идната годи
на да ое намали числото 
гса административните ра
ботници. По пов-од осъще
ствяването на тази зада
ча Василев казва: 
условията когато имаме

но, че 
съвет «а ОС дрябва да 
изготви

са недо-статъ 
чки активността и акци
ите на СК и на останали 
те сбществено-политиче

анализ за износа 
ориентация, 

а П р едоедател ството на
и износната

ски сили в осъществява- ОК ла ССТН 
не па акшкжшгте ■ л р-ст- 
сами. -об-сен-о-вак-и 
идейно-политическите 
дачи па Третото 
ние. «а ЦК на СК в Сър
бия. Това

ше изготви 
анализ за функционира
не на СОИ и службите 
тях като предложи 
те да се 'рационализират, 
а и да преизучи органи
зираността на

значително по демократи 
чността, по решителната 
борба срещу опортюниз- 
ма и злоупотребата на 
псетсве и по постигнато
то партийно единство. На 
събранията се чувствува, 
че становищата вдъхват 
нови сили за решително 
и енергично

върху в
за как

заседа

потвърждава местните
и слечнцят Факт: методи общности в общината, 
те и опитите за разтовар В работата на заседа

нието. на което бе подчедано на стопанството не 
дадоха резултати, а иско 
вете зя. увеличаване 
сбгС'0'ТО и еъжмест.но 
требление са вое по-голе

отано че не мооке да има 
отстъпки и колебание в 
осъществяването на стд-

ИВАН ВАСИЛЕВ: Зада
чите да изпълняваме без 

отсрочване

премахване
на всички слабости, на 
проблемите които обре
меняват и обществото ка
то цяло и икономически 

община

на
по

ковищата участвуваха и 
ДУШАН ЧАТОВИЧ,, чл- 

След тези оценки бе ут сн на Председателството 
върдаена Програма за ре 

становищата

ми.на стопапнекото развитие 
на общината, трябва яа 
сс обърне далеч поголя- 
мо внимание, т.е. да се 

отрицателни
те тенденции. Всъщност, 

с единственото усло 
за осъществяване ма

на ЦК на СКС. МИЛОЕ 
СТОШИЧ. 
на МОК на СК в Лес- 
кезац и БОЖА СТОЯНО 
ВИЧ. секретар на Пред-

изостаналата ни
— казва Иван 
председател на 
е Босилеград.

Развойната 
на Босилепрадока 
на не се

председателВасилев-, 
ОК на СК

ализигаме 
от Осмото заседание на 
ПК на СК в Сърбия 
общинската партийна ор 

К>01му.нис-|1те

Впг. смахнат в
голямо число нструдоус- 

(оиооло 1300), низ-
политика

обхци-
това 
вие
Дългосрочната програма 
за икономическа стабили 
запия И на становищата 

Осмото заседание. Във 
Василе»

седател ството на тази 
МОК.

гд низания, 
във всички среди в общи

троени 
ко жизнено равнище и 
възможните неблагопри
ятни иоепледици (ако за
дачата се реализира кам
панийно). необходима е

С. М.осъществява пя- 
хората осн-овД- 

Наисти-
ИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ В СУБНОР В БОСИЛЕ- 
ГРАДСКА ОБЩИНА

лостно и
т-елно негодуват.

последните ня- 
обхцина-

та мощностите си р-азши- 
Зеле Велконич" и

Лссковац и

ПРОВЕЖДАТ СЕ ПРЕДИЗБОРНИ 
СЪБРАНИЯ

■нана. през 
колко години в> тава

Повече от за-
кръжа с. 
казв-а: —
плануваните програми не 

тъкмо по

кер амна отговорност, орта- 
а1Р1'Уме,пта1р-^дизи-раиост, 

мост и бсзкомтфомшсност.риха .
..Здравйе" от 
Е И от Ниш, а ,,Електро- 
беся а" по*е експлоатация- 

ГГонастоя-

са реализирани 
радк без.исйствуването и 
безотговорността иа иаи- 
отговорните ръкоцодни и 
професионални 
Тъй като 
и икономически 
от СК търсят конкретни 

тези лица Щ®

борците събра-ния в мест
ните сдружения ще се

И местните сдружения 
на СУБНОР в Босилегра- 
дака община са в ход 
л ре до1зобр1н ите събран ия. 
На тях, както подчерта 
председателят-на ОО иа 
СУБНОР » Босилеград, 
Ц>0!Н-е Тодоров, са 
ждат отчетите за двуго
дишната дейност и пред
лагат кандидати за ръкю- 
Г1С1Я1Ште функции » сдру-

Аш-умсмтирагюстта'. де- 
мюлсратичпостта :и безком 
промшп-юсф повече ще 
залепнат » пействув-ането 

■общниската партийна 
само-

пг.101В'Сдат до края на ш- 
коитовашия месец, на 

освен избиране иа нови 
ще бъдат

та на кварца. кадри.цех за спо- 
Това да-шем се строи 

ртна конфекция.
импулс, но вои- 

вое още 
..Еле

наполитическият
момент

ръководства, 
приети и акционни прог
рами за -работа за през 

двугодишен

•организация и на 
управителните 
с-оещу дидерелвото, 
формалните групи, кари- 
егизмд, 1ЮС1СИ вид мацио- 

На 1обице- 
стасмата сцена трябва да 

самоуправител- 
живот. Всъщност, 

налагат иообходими- 
излизаис

органи иде силен 
чки възмолоности 
не са използувани, 
ктробоска" на примес не 

задам ата си 
в Босилеград ДЛ открие 
тгех за паста за тголира- 

■ие на метали. Други Про
грами п областта на 
м.ишлйността залага, ням

ползуваме природ- 
фосватите,

обсъ-пе- сле дващи я 
изборен период. Годиш- 

отчетно-изборно съ

задачи, от
отговорност.пятърсим 

Стана съвсем ясно, че те- 
отсрочват према 

проблемите и

мето
брание -в ОО на СУБНОР, 
щс се л-говод-е до края 
на януари идната година.

а«1С'То ше бъде избран 
нов Председател и секре
тар. за сп-едваадня двуго
дишен период.

осъществ-два нализъм и пр.
зи които 
хването на 
които не се

.жени-ята: председател, ое- 
както мукрепва 

ШИЯ !М1И 
това 
т-с промени за 
■от кризата.

застъпват за кретаи и касиер, 
кандидати за председател 
•и секретар иа Общин
ския отбор -на СУБНОР. 

Инак,- според утвърде- 
изборна дейност, из

папрогресивно
могат да оста-

по-сигурно и 
бъдеше не 
пат пито 
то и 
гтамс

на постовете, ии- 
СК. Затова сс застъ-

—• Не
ните ресурси: 
оловото, цинка, графита, 
волфрама, горите

М, Я.
В, Божилов пата

комунистите в пър-
реср- СТРАНИЦА 5
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По случай Деня на Републиката
ПУКОИ ЮБИЛЕЙКЪМ 200-ГОДИШНИЯ

Продължител на буковото дело ДИМИТРОВГРАД

Димитровград: Тържествени 

събрания и програми
съчувст-вуна. му: 

страданията
(1983). „Таня" (1984) и съдба, 
особено с последните си страда със

му, споделя мъките му -и 
ос радва с радостите му. 
С други думи: той ос е

МаничДраго елпв 
Форгкп вече е утвърдено 

в Луж- два, издадени миналата 
„На огнище-лг.гтературно име 

нишкия край. Първите 
му изяви започват пре
ди петнадесетина години 
— през 1974 година, ко- 
гато публикува д.ве кни
ги-. „Антология на лужнм 
чки народни песни" и 
„Печалбарн". Още тога
ва ясно прошгчава инте
ресът на този влюбеник 
в своя край: неизчедшае-

годкна 
то" и „Самудааие", ще го

слял напълно е лщкнмчв 
шина, затуй напълно _раз 
бира светоусещането му.

В сравнително бога
тата- си творческа дейно 
ст (о-сом отпечатани кни
ги) Форогаи ие винаги е 
срещал разбиг-чтсиство 
па св-о-ята среда. Особ-смо 
когато с-с касае за- мате
риална подкрепа в изда
ването ид някои книга. 
Така например поелчд- 
нитс две книги са печата 
ни -с подкрепа на конфе
кция „Първи, май" от Пи
рот -и „:Ми1КрОИИЖ1Щ1ерИ- 
нг" от Белград. Все пак 
това не .убива желанието 
му да съхрани за днеш-

утвъР'Д8Т като ненювтор- 
им следовник на 
кин Вук. Народната мъд 

съдба

проведат събрания, 
К-2ИТО ще бъдат изяе- 

-по сд у чай

вели- П'о повои Деня на Ре
публиката — 29 ноември 
— в Димитровград на 27 
ксем-ври ос проведе тър
жествено събрание. Прог
рама ще подготви Цен
търът за култура, а ' за 
зиачсии-сто па празника 
ще говори председателят 
па Общинската конфе
ренция па Социалистиче
ския съюз М.илорад Зла
танов.

На.същия леи въи вси
чки трудови организации

ще се
на
седи доклади 
43-та годишнина от съз
наването ла Републиката. 
За значението на истори
ческите решения на Вто- 

заоея-ание

рост и народната 
на лужмичанина сс пре- 

негова ообстде-връщат в 
на съдба и цел-окупжитс 
он творчески залежи от
дава в разкриването на 
многостранната незавид
на. но едновременно, до
стойна, изпълнена с. гор
чивка. но и с радостни 
спомени. съдба на лужни-

нар-ото
АВНОЮ в двете училищамото народно творчест

во и съдбата на лужнича 
кина — печалба-р.. лужнм 
чанина—горянин... Пле
нник на своя край, Фор 
ски живее със спомените 
за- неотдавнашно мина
ло. бо-гат патриархален, 
живот, когато край огни
щето нарея с буйния ог
ън избуяла богатия наро 
ден дух. Това обаче вече 
е минало-, огнището е уга 
снало, лужничани са ое 
пръснали навред из стра
ната. Форски упорито 
обаче -подклажда огъня 
на народното творчест
во, събира го зърно по 
зърно, за д* създаде уха 
ещия сомун. чиито хап
ки ще поддържат и ще 
пазят от забравата лужнм 
шкото народно бегатет- 
ство.

ш-е бъдат 
първите часове. Тържест
вено шс бъде и ,на- всич
ки гранични застави

използувани

чанина.
А. Т.Драгосла-в Манич Фор- 

мздалски е написал и 
етилите си на говоримия 

„език" (вари- Босилеград: ТЪРЖЕСТВА И 

МЕСТНИ АКЦИИ
лужнички 
;\нт на по-широкия шоп 
ски диалект), като но то
зи нач-нл запазва- -от заб
рава едно езиково .богат 
ство, което под ударите

нита и идните поколения 
огромното д-гар-оди-о бога 
тств-о което таи в себе 
си населението от тоя 
край.нд съвременните средст 

вя за масова комуника
ция и ..литеоа-туризираяе 
то” му в училищата е на 
изчезване. Форски насто
ява и чрез събиране на 
народни атеони, народни 
мъдрости, а още повече 
чгез -собствената литера
турна обработка на жиз 
нен-о-достов-ерни мотиви— 
„Есен на живухга"'. „На 
огнището''. П-ечалбари" 
и „Самуван-е" — да- осъв 
осмени този диалект, от 
носно па по издигне на 
литературно равнище., В 
тези настолния до голя
ма степе.н успява.

Онова, което обаче 
раята е, че Форски упо
рито и занапред работи 
върху „преселването" на 
лужн-ичкото народно, бо
гатство и ое готви за но

Чснирдссст и четвърти
ят рожден лен на Социа- 

федеративна

торическа дадш в новата- 
история на народите и 
народностите в Югосла
вия, както и за видимия 
обществено - иконо-мичес 
ки и стопански развоен 
подем през изтеклия пе
риод на Босилгградска 
община, ще изнесе пред
седателят на Общинския 
комитет на Съюза на ко
мунистите. Иван Василев. 
След тържественото съб
рание. щ-е бъде изпълне
на съзмест-на кулгурно-за 
бавна прпогра-ма. в която 
ще участвуват ученици 
от Средношколския обра 
з свате лен .център. Основ
ното училище, 
на СКХД 
войници от граничното 
повеление в Босилеград.

По случай Деня на Ре
публиката, подобни 
тур но-забавни тържества 
ще бъдат устроени и в 
районните центрове -в. об
щината В местните общ
ности: Долна Лисина, До 
лно Тлъмино. Рдйчилов- 
ни, Ярешник и др. 
ое проведат различни ви
дове местни комунално- 
битови акции.

лиютичсска 
-република Югославия — 
29 ноември, в Босилеград 
ска община ще. бъде от
белязан с редица култур
но-забавни и спортни ма
нифестации. В навечерие
то на празника в голяма-

в-и издателски начинания. 
Станал веднаж пленник 
на-даот-а богатства, по соб 
ст;ено признание, 
никога не ще 
да издирва, 
обработва богатия 
чки фолклор.

Стефан НИКОЛОВ

Следващите му книги: 
„Из ученическите днев
ници" (1976). „Лужниш- 
ко народно наследство” 
(1980), . Есен на живота"

той 
прекъсне 

-проучва -и
ЛУЖНИ

та зала на- културния дом 
в Босилеград, ще бъде 
устроено тържествено съ
брание на което доклад
за значението на тази -ис-

Сурдулица: ТЪРЖЕСТВЕНО Н ДЕЛОВО
Денят на Републиката 

в Сур-дулишка- община 
ще бъде ознаменуван тъ 
-ржественр -и делово. На 
27 ноември щс 
то-и тържествено събра
ние, ;на -което -калето се 
очаква за значението н-а 
Деня на Републиката ще 
говори председателят на 
общинския СУ-БНОР Лю 
б-змир Трай-кович. К-улту 
рно-худо-жествен а

В най-голямата трудо 
ва ■ организация „Мачка 
т1>-а" ще бдде пусната в 
действи-е нова електролъ- 
чна пеш. която ще даде 
възможност да се увели
чи -производството с 30 
на сто по отношение на 
сегашното производство 
от 10 хиляди тона -стома
нени отливки.

Тържества ще се състо
ят и в местните общнос
ти на територията на 
-общината.

На въпроса- откъде то
ците р-ес членове 

..Младост." и
зи подчертан 
към 'царедното творчест 
во. Ф-о-роки споделя, че 
народният гений е неиз- се със-
тгрпаем че „кристализа 
цията" на народните мъ
дрости е претърпяла п-ро 
в-ерката- на десетия и ве
кове, че самият живот съ 
здава неповторими ситу 
ад-ии, образи, характери.

кул-

лтоог-
рама ще изпълнят само
дейците п-ри културния 
център и войниците 
местния гарнизон.

„До-статъчто е само в-н 
имателно да се вслушаш 
в лужничкат-а реч, да над 
никнеш и с иск-рено жела 
ние и чувство да се отне 
сеш към видяното, чуто
то. доживяното —т и ще 
видиш, че тук -н-ай-пълнб 
ценно пулсира народния 
жи-в-от. Д-о-статьч-но е да 
пг.-еоееш -и да отделиш пл . 
-евела от зъвн-ото и ще за 
беле?киш, че .зърната., са 
едри, здрави плодород
ни".

Дпагослав Манич — 
Форски е роден през 
1936 година в с Радо- 
шевац, край Бабушни 
да. Завършил е Виеше 
го педагогическо учи 
дигне — група сърбо
хърватски език и лите 
ратуоа, в Ниш през 
1960 година. Оттогава 
службува и учителству 
ва в Пирот. Кална, Бе 
лград, Николичево (кр 

ГупЗр^ац 
(кпай Свърлиг), а от 
1964 година е в Бабу- 
[нница. Понастоящем 
работи като преподава 
гел по сърбохърватски 
език с основното учи
лите ,Иво Лола Ри
бар".

ще
от

Ст. Н.

Бабушннца: ТРАДИЦИОННА ПРОГРАМА П-о -п-о-вод тазгодишния 
празник на Републиката, 
оенрвио-то училище „Гео 
рги Димитров" ще 
ни отделна ' културно-за
бавна- програма 
на на партийния юбилей 

50-го-дищнината от 
идването н:а 
Тйто-

Както- в предишните, 
така. и тазгодишният пра 
зник на Републиката ще 
бъде ознаменуван 
лишио-нно 
събрание -на 27 т.-м. и на. 
к-оет-о ще бъд-е поднесен 
доклад за 'значението на 
Деня на Републиката. Ед 
повременно културно-ху 
*Соке ствтеото

ка-. Същият -реферат щ-е 
бъде прочетен-и в- местни 
те общности.' изпъл-

а в о-нези, 
-където- и.ма основни учи
лища и подходяща

с тра- 
търж-ест.вено посвете-

жул-
Хугощ програма.

Извидничеокият отряд 
на 27 ноември щ-е оршн-и 
зиоа лагеруване на „Це- СЮ-К, 200-та 
ричй-е" с лагерни огньо-

ай Зайчап) другаря
■ на чело на

-Не вбдким-у обаче 
удава тота. Свободно мо 

.ж-е да кажем, че Форски 
има изтънчен усет,' при-

от -рождени
ето на Вук Караджич и 

в-е -м исторически час пр- 45-годищвдвдата 
сд -паметника на Драгана 
Жар-корич.. Исторически 
чашв-е ще се е-ров-едат; и 

останалите 
На обшитата.

се
дружество 

младост и основното учи 
ли-щ-е ще изпълнят музи 
калщ>-художествегаа .про
грама, а учениците 
средното училище — ре 
цитал в чест на -П-разни-

от създа
ването на Съюза на пио
нерите на КЗяг-славия. По 
този щщ-од първолачета
та щс бъдат

тежа-ва онова „в-уковско" 
.чувство -и разбиране за 
на-родната ва в училищадуша, -напип
ва живеца на .неговата

приети в 
вед-о-веле на Пионерската

М. Я.Ст. Н. организация.
СТРАНИЦА 6
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Колкото 

толкова ще се 

простираш...

ТО „ДИМИТРОВГРАД"

изтъчеш, Добри резултати
• Погасена загубата от шестмесечието

В първите 
на настоящата 
1400

девет месеца 
година

заети в трудовата 
организация „Димитров,' град"Снежана Станкова,

годишна шботичка 
качния цех на „Свобода" 
не е от ония ■работнички, 
за конто би м-огло да 
кажг :

•отчетоха добри 
л-ош резултати, 
отвей е общ 
72 600 390,00

35- де-ши условия за работа. Т-е 
и сега не са много добри: 
силният шум от 
на- становете много- ^пре
чи. но

Осъще-в тъ-
. ДОХОД ОТ
динара, из- 

■са средства от
тъченето

разходвани 
52 013 210,00се свикнала» сме.., 

— Доволни
динара, а 

доходът възлиза 20 857 
180,00

„изтъка си платно
то и ритна кросното!" Не 
тя. макар че 16

ли сте от
възнагоаждаването?

— Ние
динара. Осъщест- 

е чистгодини венсе възнагражда 
Еаме -оп-оред трудова ре
зултати. Колкото изтечеш 

толкова ще получиш! 
Аз .винаги

доход от 
16 525 070,00 динара. Във 
Фонд арезерви 
ни 114 390.00 динара.

доходи възли
зат на 116 446,00 динара, 
докато В1 същия 
миналата година те са 
възлизали на 44 550,00 
динара.

— Общо взето, макар 
че стопанисвахме добре 
и успяхме да погасим на
правеното по шестмесе
чието ^згуба -от 230 000 
000 динара, не можем 
съвсем. да бъдем доволни 
от постигнатото. Но не

непрекъснато работи 
този цех, почти от

в.
създа

ването му, винаги е сред 
най-добрите работнички. 
Може би и затова, кога- 
то попитахме по телефо- 

Бина

са внесс-

Л и-чиитеси изпълнявам 
поду-н-о-рмата и средно 

чавам • към 90 000 
нара на месеца.

периодна техноложката 
Ставрова може ли 
ворим с най-добрата ра- 
ботичка ни каза: „Ела#е 
след обед. тя работи във

ИС НА ОС В БОСИЛЕГРАД И ИЗПЪЛНИТЕЛ 
НИЯТ ОТБОР НА СКУПЩИНАТА НА ОБ 
ЩИНСКИТЕ СОИ ЗА РАЗВИТИЕТО ПРЕЗ 
ИДВАЩАТА ГОДИНА

дл го-

втора смяна.

— Не беше лесно на
чалото ми —г казва Стан
кова. Първо не ме прие
ха, че се наложи да оти
вам в чужбина. Там_ по
работих няколко месеца 
и добре изучих' занаята. 
Нашата работа е така
ва ... Трябва добре да 
опознаеш душата' на все
ки стан . . . Като се вър
нах веднага ме приеха на 
работа и тук работя вече 
толкова гг*:ини.

проектодокументи
можем гл отминем .и съ
ществуващите 
ни трудности,- 
ни условия на стопанис
ване. големи лихд,и вър
ху готови изделия и ре
валоризацията, които1 ог-

Проектодокументите за обществено-иконо 
мическото развитие на общината през идващата 
година са пуснати на публично обсъждане и 
същото ще приключи до 6 декември

На състоялото ое на 18 т.м. разширено за
седание на Изпълнителния съвет на ОС в Боси 
легращ и на Изпълнителния отбор на .Скупщи
ната- на общинските само-управителни общно
сти на интересите бяха обсъдени и приети про 

общств'ено-икономяческо-'

обоктиа-
затр-удн-е-

Снежана Станкова насят големи средства — 
изтъква Зоран Геров, ико
номист V трудовата орга
низация . „Димитровград".

Занапред — както из
тъкна Геро® — ще 
обърне още 
внимание върху .по-щ-обра 
та -организация на кр-о-из-

Снежана Станкова е ак
тивна и в обществено-по
литическите организации 
в своя колектив. Завър
шила е преди някояка го-

ект-о-докуме-нтите за 
то развитие на общината -през идващата година.

Проектите на ,-плановите документи, везред 
които на резолюцията за- развитието на община 
та, бюджета на общината, решението за даюч- 

облагания на гражданите и на размерите

— Започнахме с три 
стана — казва Станкова. се
Нямахме опит, но с тече- 

времето, придоби- 
нашите

п-о-голям-о
дини и политическа шко
ла на Общинския коми- 

СКС. С работата 
служи за пример. П)рез 

години 
не е била 
болест. За

ние на ните
ги- -облаганията за задоволяване потребите на 
общинските СОИ и пр. са пуснати та публично 
обсъждане. Същ-о-то е в ход в организациите на 
сдружения труд и в трудовите общности. В

■общности ще се проведе на 5 и 6 Де_ 
В ОК на ОСТН. ко-ято ще организира

общности.

хмо опит и сега 
тъкани са надалеч изве
стни. И.маме' поръчки от 

Херцеговина. Че- 
Ма-

тет на родствения пропее, ще се
ПСьДСбрЯси в-н-едоя-ва оше 

труд-ои? и техиол-ожка ди
сциплина. в което се кри
ят големи ресурси.

пеел едните шест 
нито един денБосна и

- рна гора, Словения, 
кед-ония . . . Изпращат ни 
и вълна, която ние пре

боядисваме, а п о- 
хъчем според жела-

м-естиитсв отпуск по 
преодоляване трудноста- 

нам-ираме
к-емз-ри.
публичното -обсъждане в местните

бъде изготвен пояреб-ен план за провеждане 
както бе подчертано-, 
членовете на П ол-ити-

съШ'0 така.Налага се 
още пов-счс ла ое изостря 

.на всеки
тс в които се 
тя казва:

— Само работа! Само
по-качествена

д-ем и 
сле
листо на клиента.

Щ'2
.«.тг.сн-ОрНОСТТП 
субект като се търси все
ки изцяло ла 
трудещите си задачи.

на- събранията. На тях, 
трябва да ое намерят и 
честия -и актив.изпълнявас повече и 

работа ше 
трудностите.

-преодолеем__• Когато се има воля
няма трУД- 

имахме

В.Б.
за работа - 
ности! И стин а. 
по-рано трудности — ло-

М. А.
Матея АНДОНОВ

Автотранспортната организация

За интеграция, но каква?
трудности и че при та-ки- 

ще може за;В БОСИЛЕГРАД ТИБНИ
ва уелдаия трудно 
напред да ое работи. Още пове- 

занатгрод условията за 
бъдс!т още по

трябва

/
миналата седмица '» Бо- 

съвместно
съвет иа

През
ое проведе 
на трудовия

че, че исилеград 
заседание 
Автотранспорт"

съвет иа-. Общинската 
което участвува, 

на общата служба 
" от Враня. 1

-и Сладжана

стопанисване ихе 
трудн-и. При това изход

интеграция с ДРУ-
и Из-пълнител- 

скуп- да ос-търси в 
га подобна. *и .доходно по-силнания

шина. на 
ректорът- 
ТО „Йединство 

Станкодич
представител 

стопанска камара в
На заседанието се р

ВЪЬ връзка С
интеграция 

Босилеград 
организация

и ди
на „ „ ,Р шгтогращия с ®ра- организация.

** :ЬДОУГаТа "Га™~  ̂ на края бе взето -решение да
група от две-

Сго-я- ' пъти досега и в едната
организация са водени раз заади*. ое формира -делова

П- пи. но безрезултатно. И в двете тс ов-тотраиопост.н.и организации
организации в -интеграция в продължителните г.аз-иокв-а- ^ регионалната стопанска кама-
ственйтс интереси ое издигат :ш състоянието, в „Аототран- • -дап,0 до 5 декември да из-
обшесшеиитс. огделно ко-гатоста ш0ит„ в Босидаг,р-ад, повече уча- ютм п,пое]<доар-сил-ожен.ие за»н- 
ва дума за отношението к щвдваха членовете на Изпълни топ)я4(ИЯТа на даете оргаии,за« и.
въпрос .на трулешите се от „ тели№я съвет и останалите' при- д,0, декември същото ще бъде
тограюторт" в -Босилеград. Г а по-малко членове- ш тблтщо обсъждане ««» '
ос полвъяди и този път « гази дшия съвет. Може би .бъК прието, до «рая па ле

Димитър да бъде обратно. И с - кйда|т ще ос проведе оеФсрсн-
Ав- га бе изтъкнато, че „Автотр нум. 

оп-о-рт" в Босилеград сс намира 
редица субективни -и *№К-

Йо-
Рсгио-Лин 

ва:н<тич. иа

налната 
окован, 
еква - 
въпрос за^ 
транспорт" » 
транспортната 
дивстоо" Браня-

р азяюи ж сн:ия 
,,Атзто-1на

с а|ВТО-
„ Йе

наексамията
И Асен Костадмн-О® — 

съ-вег -иа
«о-ето и Р'иНя заседаинето, яа

и ръководителите на -ров
Ловс на трудовия 
тогранопорт" в Босилеград. «- 
то откровено ос -изказаха оротав пред

М. Я-^^оРолитиче™
Босилеград бс из™ 

-въпрос няколко

орга-

СТРАНИЦА 7низации в 
като, че по този
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ОСМИЯТ ПЛЕНУМ НА ЦК НА СКС КАТО ПОВОД

Офанзива срещу проблемите 

н слабостите
* МАЛЪК ПОРТРЕТ

ЕДИН ОТ 

МАЛЦИНАТА
ализацията му закъснява.. 
Селото ни. има кая роя по: 
тенциал 5а едаитг цех, за
щото стотина души до 
40-годишна възраст са 
готови да останат край 
родните си огнища. Този 
цех може да съживи и 
селското стопанство, ссд 
на дума 
до цогострл ниа п ератркри- 
яа ца оелото.

Същевременно божмча- 
1ш са сс организирали на 
голяма акция по електри
фикация и досега, разби
ра сс е щедра обществе
на помощ, са електрифи
цирали 12 махали. Про
карали са .и .прокарват 
нови водопровода Н е ос
тавят на спокойствие и 
останалите проблеми, ка- 
като и собствените си 
слабости, 
ни „маана". самокритич
но гцгдчеотава секрета
рят, е в това. че поняко
га личните .интереси из
тласкват на заден план 
принципното отношение 
към даден въпрос.

Тази офанзивност на 
38 членове на СК в Но
жица е събудила V мла
дежта. голям интерес към 
СЮК. През изтеклите 2 
години са приети 15 но
ви. предимно млади чле
нове на СК, а 7 младежи 
и девойки кандидатстау- 
ват".

КИРИЛ СТОЙНЕВ, секретар на първичната ор
ганизация на СК в Божица: „Курсът на Осмия пле- 

смее да загуби дъх.”нум не
На 24-тото оп събрание ствие на. двугодишната им 

в току-що изтеклия ман
дат първичната партийна 
организация в Божица с 
оказала пълна подкрепа 
на демократическия дух 
и енергичния курс на Ос
мия пленум на Централ
ния комитет на СК в 
Сърбия. Кирцд Стойнев, 
секретар на организация-

дейноет. Преди година и 
половина и те са започ
нали да изграждат офан
зиви©
проблемите на оелото и 
към собствените си сла
бости.

отношение към
да открие

то си » Желюша има 26 
декара имот, лова етила.

С Чсдомир Иванов от
Желюша пръв път се срс- 
щпах преди три години. 
Тогава той беше един от

нов трактор с всички не
обходими машини, -мото- 

Отгл-гждата, казва:
— Нашата подкрепа се 

корени в увереността ви. 
че най-сетне е отмшта 
истинска офанзива сре
щу проблмите и слабос
тите в Партията и обще
ството. Някой може би 
ще рече: „Такива офан
зиви открихме и след 
Тринадесетия пленум на 
ЦК на СЮК. и след XIII 
конгрес на СЮК, но кри
зата се изостри още по
вече". Ние обаче мислим.

наградените в съревнова
нието за .високи добиви л 

стопанство. За 
коли чсс-

култиватор. 
пет крави и четири теле
та. свине. Сдружен с с 
„Коопорант" къдсто дава' 
млякото, телетата. Соб
ствения имот обработва

селското 
произведеното 
тво царевица подучи са- 
дачка. От тогава той е ре-

сам със съпругата и сина 
Тихомир, който е зает 
като сервитьор в „Бал
кан". Имат време да об
работват и останалия в 
Грапа имот, а взима-г и 
под наем. Ето, тази го
дина освен своите шест. 
с царевица ще изоре и 
оше два декара взетц. под 
наем. А с пшеница е за
сеял 18 декара.

---- МнОГО ТКХЖЪГТНЯ ВС1Г
чко. особено изкуствения 
тор и зй нас „чистите" 
селскостопански пвоизво 
дители сега са тежкц вре
мена. Но с повече работа 
пак „има се сметка да сц 
слянцн" с усмивка —-г.вя 
Чеда. И синът много 
помага, макъо .че е зает. 
Че на Чеда „се изплати" 
селското стопанство изоб 
що т>е се съмняваме. Же- 
люшани го знаят като 
трудолюбив човек, впро
чем и цялото му семейст
во. А трудолюбието 
да и печалба. Освен тпак- 
торд за последните три 
години той е купил необ-

дов-ен участник в сърев
нованието.

В навечерието на пра
зника на Републиката 
още от портата са види
ми -п р-помените в дома
кинството на Иванов. Но
вият трактор грижливо 
покрит с гумирано плат
но е в двора. Купен е 
миналата година. „Да не 
го взехме лани. тази го
дина едва ли можеше", 
казва съпругата му Да- 
ни.ца, докато чакаме Че
да да дойде.

— От моето село Тра
па в Желюша се наста
них 1964 година. Купих 
само една нива и след 
две години на същата за-

На-й-гол ямата

Кирил Стойнев

— Животът «и макара, 
обяснява Стойнев. - Над 
Божица увисна опасност
та да остане „къща без 
дечица". Налага се да 
спрем миграцията-, а цел
та можем д.а осъществим 
само с построяване на 
цех в селото. Със стано
вището ни се съгласиха и 
йбществно - политически 
те структури в Сурдули- 
шка община и то „влез
на" в развойната програ
ма за тази година, но ре

че между предишните и 
оегашната атака срещу 
кризата има голяма раз
лика, защото на Осмия 
пленум най-сетне започ
нахме да посочваме и ви
новници за пропуските'м 
да ..им търсим 
Затова курсът на 
пленум не смее да загу- 
би_дъх.

Подкрепата на божиш- 
ките комунисти изобщо 
не.е „.сляпа посяушност", 
понеже е логично послед

сметката. 
Осмия

ми

Кирил ГЕОРГИЕВ

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

Навременна и качествена превактива ра-ж-

През първите девет месеца, отчетени положител
ни делови резултати. В Босилеградска община, при 
домашните животни няма заразителни болести. Изку
ственото осеменяване в упадък. Състоянието с лекар
ства е сравнително добро.

територията ,на Босиле- 
градска община се явява.

Инак, през, първите де
вет .метена на- настояща
та . година Ветеринарната, 
станция е осъществила 
общ ДОХОД от 22 948 841 
динара, разходите възли
зат на 9-589 224 динара, а- 
доходът на 13 358 617 ди
нара. От чистия 
който възлиза на 
394 динара за лични до
ходи са изразходвани 

община 1 10 045 821 
фондовете
599 437 динара. Средният 
личен доход по зает въз
лиза на 110 0000 динара. 

Състоянието 
с необходимите лекар

ства за сега е добро, ка
за Спре® — аптеката им 
е добре заредена.

ходим ите приключи и ма- 
Щ'.ши, още една нив_а и 
елмвник. асвалтирдл е 
двора (тази част където 
минава с трактора). Сега 
ума намерение да вземе 
комбайн за силаж и ра-

Въпрекм с малък брой 
заети .общо седем души, 
от които двама ветери
нарни лекари, по -един 
техник и счетоводител и 
трима болногледачи, ве
че години наред Ветери
нарната станция в Боси
леград. твърде успешно 
изпълнява своята дей
ност.

Директорът на Ветери
нарната станция, Иван 
Стоев, ни уведоми, че за
плануваните задачи и ак
тивности и през първите 
девет месеца на- текущата 
делова година, цялостно 
са реализирани. Това пък 
им дава основание успе
шно да реализират запла
нуваните задачи и актив

ности и през останалите 
три месеца.

— От началото 
дината 
около 3500 говеда, срещу 
болестта шущавац ;—• за- 

■ разителна болест, която 
досега на територията на 
Босилеградока 
не е открита. Но с оглед, 
че з два случая се появи
ла в село Божица, ни за
дължава яа бъдем пред
пазливи и да предпри
емем всички необходими 
превантивни мерки. По
добно е и със заразител
ната болест при огацета 
— ентерогкоемия. Наис
тина; засега все още е 
рядкост, но ту-к-там ,и н.а

марке за трактора за да 
може да изкарва тора от 

почнах къщата., ето тази, кравите и... стига тол- 
която днес ми едужи ка- . кота. Доволен е от ,,Ко- 
то лятна кухня. Грапа на- оиера-нт”, който както на
пуснах, защото тогава там зва сега сз поправи, по- 
нямаше ток, нямаше път, н-еже по-у «угоено и 
училище, а синът пораст- време плаща онова, кое- 
на. В Желюша- това го то вземе от 
имаше. -Опитах се и 
работя, в „Циле". -но раз
брах, -че ще ми -б'ьще по- 
добре ако

Чедомир Ивановна го- 
инжектирахме.

доход, 
10 886

надина-ра, а във- 
са отделили сдружените 

произ-ое л скостоп ански 
водители.

да

Напускайки семейство 
Иванови., отиваме 

Сетне беждение че
зачитам сол- с ггрещу

окото стопанство, 
купих още една нива, па 
още една... — ни разка
за Чеда'

От една

въ® връз- докато има«а такива семейства и сел
ското стопанство ше 
„държи". Само Чеда да» 
не е ед-иц от малцината, 
но да има повече такива 
като н-е-го.

ое

нива през ве
че далечната, 1964 годи
на и малката ' къщичка. 
Чеда- днес със оемейств-о-М. Я.

Алекса ТАШКОВ
СТРАНИЦА а
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Комунист
Брой 1597 година VI. 

Белград, 27 ноември 1987

Програмирана неизвестносто на Югославия неминуемоизтеклите Дни в Скупщината 
такава система и и»™™0 СЕ лалага веч“ излетното: няма 

зпечи желателен уопе\- ■» °дуческа политика, с които яа се обе- 
ното ръководене и уп™« анисването, ако и липсва адекват- 
■кто и *Х**Ге С народн<>™ стопанство, така ка-
кохерентната система, Висо^та^ДТа^иТ ИЗВЛвЧе еФ<ЖТИ °Т 
на състоянието 
обезценява

като оинтетичен израз 
„„„ в стопанството, при чувствителна безработица

ността на н= аРГУМеНТ 341 Качестйотс> на системата и опособ- 
ността на ръководене и управляването. Нашето убеждение
ГсЬРТпНаИ П<>сле стзпа ясно и на делегатите 
С.ФК.Ю и в самия Съюзен изпълнителен

е, че
в Скупщината ка

съвет.
При едно такова положение Съюзният 

излезна с още един куп мероприятия. След 
за което в нашите обстоятелства 
— Скупщината на СФРЮ 
крепа ,на онова което Съюзният

изпълнителен съвет 
толкова пораждане — 

съществува терминът съгласуване 
прие заключението, с което се дава под 

изпълнителен съвет предлага 
като пътепоказател за намаляване на. инфлацията и „опиране на 
негативните процеси в стопанството". Не е потребно и този път 
да се занимаваме с историята на възникването на приетия пакет 
мероприятия и програма и енергията която ое похарчи за да 
се получи основа за практическо действуване. Има, обаче, ну
жда да се запитаме: Какво може да ое очаква ог всичко това?

С оглед на подобните актове ог приемането на Програма
та за стабилизация до днес и на спечеления опит през това време, 
малко са причините за- оптимизъм. Когато се касае, например, 
за „новата" антиинфлационна програма, трябва да имаме пред
вид поне две обстоятелства. Първо, тя не бе безрезервно подкре-

политическата общественост. Впена ог специалистите, а и ог 
този контекст интересно е, че партията още не изнеое ясно ста
новище за съдържанието на програмата и качеството на предло- 

мероприятия. Разисквания по този въпрос предстоят на 
заседание на ЦК на ОЮК в началото на декември.

властта от ръцете на бюрокрацията, дали поне са маркирани про
странствата на действуването на пазара и дефинирана позицията 
на плана и т.н.? Разбира се, релевантни са и въпросите колко, ме
ждувременно се е променил стилът на работа на самата партия и 
политика и дали са внедрени нови критерии в избирането на ка
дрите на всички равнища и във всички ■ съставки на обществото, 
нс само и Съюза на комунистите? Само след отговора на този и 
подобни, въпроси има смисъл да ое преценява смисълът на досе
гашните мероприятия, на сегашния и предишния Съюзен изпъл
нителен! съвет. Касае ое, във всеки случай и за- скупщината 
СФРЮ, защото' да се говори за работата на Съюзния изпълните
лен съвет, а да липсва от предвид работата на делегатската скуп-

сегашната Ком-

жените
следващото
Това колкото ни е познато, се случва пръв път в последно време 
по повод на една такава сериозна работа. Второ, осведомените 
твърдят че новата" антиинфлационна програма съдържа мал
ко нови'неща и този път сам по себе си .налага съмнение в поло
жителния изход от прилагането на антиинфлацжи шата програма. . 
“ тези две обстоятелства са достатъчна причина за загриже-
ност. Обаче...

на

«опознаване на

гкжикж я
ДИца че^жането в действие па разнообразните меро-

^^т^к^ано^по^ахме отдъхване и - увеличение па и- 
откровено имна л лу външноикономическите отношения иа 
флацията, с влошаване » натиек м всичко, моето от това
страната, засидаанс иа ^ - <урр.ъхв1хие не бе оптимално из-
немннуемо произтича «тюто за подобряване на положението, 
ползувано за УРежда , пояуча®аше. наскоро още повече се
Аяоо с огдъшанего нещ холовете са лоши, или не

Ог го» -“ ”« «. ™~ ■*-

«” » “ » "
заедно.

щипа, това с доказателство за 
■ституция.

сегашното мероприИма, обаче, разлика между предишните и 
ягис на Съюзния изпълнителен съвет: кривата ое задълбочава:, а 
исканията за коренни промени са по-енертични отколкото когато 
и да е по-раио. Без разлика колко парадоксално изглеждало, то
чно това обстоятелство задължава, че новосъздаденото огдъхване 

нужните промени в Конституцията, относно ® 
политическата система. Може би е 

последен шанс да се използува 
че възможностите за нови 
нс ос касае в същност за

да се използува за 
обществен ю - "икономическата и 
прекално оилна думата, че това е 
евентуалното отдъхванс, но сигурно е. 
експерименти са изчерпани. И накрая,

победи инфлацията,защото тя е само последица на 
стопанството (и в обществото), но времето 

обществения възход, което ще 
за отваряне на нашето стапанс- 

на стру-

тава да ос
всичко което става в 
търси да се открие перспектива на 
с©че — да с.е открие възможност
•лво към света, да ое създадат условия за преустрояване 
щурата му върху основите на пазарните закономерности и да « 
™ "мотивъ? за Работа и новаторството, ясно. «и.;"'

имаме туй. което, имахме досс 
белег бе нелз-

истииата,
Възможно е и така ;да .„^„и^ютшрос1 Дал?и от* приемането 

трябва да ое има предвид лот № съществ0НО |Се с променило 
на сшбиЛизацио№атаи|Рот 1Иутюв(т^о№га. относно на стопан 
в самото битие на общ А е та1<й_ дали в тези промени
ската и политическа систем ’ мярка в своето действуване,
държавата е отелена иа■ _ иа статизиоапото съзнание и взета

—ата иа КаЛРОТаТа

заоили
на демократизация. Без това, ще _ 
па — нови и 1И0ИИ нрпограми, чиито съществен 
веспиостта. Вос пак, шанс е » овдъхвапето. а нс толко а 
програма и в предложените мероприятия.

Слободан ИГНЯТОВИЧ
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ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА
бяха заплатени опитите да бъде извършена 

механизмите от реалната п из-
Хвьрде високо

тоаишдагация ш параметрите и
съществуващата Конституция и ЗСХ организъм на 

и затова не може но-нататък да се върви
растналня от

икономикадоходната 
по същия п*т

Очевадно е. че нападаме във ио ща чуждия капитал?
как може да сс очакват но-по-ост-ра не само предметна, но 

и нинструмеятална криза Сташ дожителни ефекти от форм-ира- 
възможноститс лето на цени под влиянието надума за криза на 

за преодоляване, на кризата, за икономическите закономерности, 
криза в реализацията на Д'ьлго- когато домашният пазар е за- 
срочната програма за икономиче- тво-реи към чужбина и когато 
ока стабилизация. Доколкото и в твърде остро е присъствието нн 
Антиинфлационната 
(пък ив която да било провра- и „национални' и .мост,ни и конс

ки шн в него? От друга страна —

програма пдатежно-балапени ограничения

ма, имаща за цел конкретизация 
на Дългосрочната програма) лип как да бъде извършено структур

но преустройство на стопанство-сват основните звена, които не
пременно трябва да съществуват то според изискванията на чуж-

гцапния и домашен пазар прив обществено-икономическата и
политическа' система въз основа условията на „доходен" ръст на 
на ясните конституционни разпо- личните доходи без оглед колко 
редби. тогава изобщо не може и как сс създава доходът. Към икономическата, обществената и на още «о-непояосимо равнище 
да се швори за програма за пре- какви икономически подобрения политическа криза и затова мно- за остойностяване на труда в ре- 
сдоляваяе на кризата и обузда- (води либерализацията на едни и то (бързо ще ое наложи да се дина стопански и обществени ог- 
ване на инфлацията. И досега , общественият контрол над други откажем и от- нея, и от Стаби- расли. Със селективния подход,

който е избран в мека форма, 
ще могат да се постигнат известни

бъде

твърде високо са 'заплатени опи- цени, когато държавата няма лицаианната програма, 
тите да бъде извършена транс- възможност да води активна бю- Споменатото становище
платация на параметрите и меха- джетска политика на икономиче- илюстрираме, с реалните възмож- ефекти, но не може да 
низмите от реалната в израстна- окото поле с помощта на инвес- пости и ефекти на усилията за разрешен проблемът с функцио- 
лия от Конституцията и ЗСТ, тиции, компенсации, регреси, потушаване на централното огн-и- нирането на разпределението съ- 
организъм на доходната иконо- премии и други облици? ще щд кризата и инфлацията, ко- гласно критериите на труда, а не
мика и затова не може и по- Как е възможна реална иконо- иго бяха предприети съглано съ- на работното място, понеже то- 
ната/гък да се върви по същия мика, ако личният доход не е ре- ществуваоците конституцибшш и ва изисква радикална реформа, 
път. Това прави болния още по- ална категория, макар и в онази основаващите се .на тях систем- която не може да бъде извърше- 
болен. Кризата е все по-остра и част, която е резултат на непо- ни предпоставки. Имаме стагна- на с помощта на „доходарския" 
обхваща всички области на об- средсшвения труд? Без „цената ц1ИЯ на производството, намаля- подход, комуто е чужда и „цър- 
ществения живот, а галопираща- на труда", която да се опреде- аа,не производителността на тру- вата част", от. личния доход като

ля според критерия на еквшва- 
отноше- лежшята? за еднакъв или приб-

та инфлация й е отражение. 
Конституционните

да и други качествени фактори реална икономическа категория, 
на стопаноката дейност и хипер- При липсата на тази обективна

ния осуетяват създаването на лизително еднакъв труд. а не продукция на личното, съвмест- категория личният доход на наи-
едно 'Или друго, или на повече опоред критерия на работното Но и общо потребление не само голяма част от работническата
съществени условия или елемен- място, не може обективно да се , по отношение на разполагаемите класа ще бъде натиснат до непо-
ти и затова, сгрмежът к>м при- утвърждава рентабилността на
лягане на реалните инструменти, стопанската дейност, икономичес

количества стоки, но и по отно- носимост. Това ше бъде обуело- 
шение на отделените за акуму- вено от премахването на диспа^ 
лация средства. Илюзия е аотби- ритетите (относно от увеличенл- 

на Антиинфлационната ето) на цените в агрокомплекса и 
програма, че това може да се енергетиката, високия ръст на

параметри или механизми, как- оки възможното разширено въз
вито са реалната лихва, реални- производство,- пълноценното на- Ц1ИЯТа 
ят валутен курс, реалната амор- сочване на работника към труда 
тизация и дохОд, либерашизаци- и П|Р(0извскдството, а не към раз- 
ята на цените и пв. все повече лределението, истинска - мотиви- постише при сегашните консти- жилищните наеми в реални оуми, 

туционни предпоставки, като се радикалното ..стесняване" на со- 
предириемат мерки, с помощта лидарността в разрешаването на 
на които ще се намали дялът на жилищните проблеми, ескалаци- 
личното, съвместно и общо по- ята на партиципацията в здра-ве- 
требление от дохода и оо' този
начин да бъдат въведени в рам- ходи в школ„уването. заради ня- 

възмож- каква компенсация на неблаго-

изостря кризата и насърчава ин- ровка за висок труд, школуване 
флацията, огколкото я обуздава, и юреатаиност.

I
На практика се, показа, че 

лихвата, к-олиото и да е реална, 
не може да вържи параметърска 
функция в производственото ан
гажиране на капитала при лип
сата на категорията 
(икономически чист доход) като 
критерий за рентабилност. Без на съществуващите конституцио- 
тази конституционна и стопан-, нпи и основаващите се на тях 
око-системна предпоставка, както стопанско-системни решения. До- 
и без редица други .лихвата 
повече данък, огколкото лихва.

-Нито предложената Актиин- 
флационн.а, нито пък друга про
грама, дори и да я създадат ико
номически гении, не може да

опазването' и разни видове -раз

ните на материалните 
яости от една, и сравнително да приятните_ефекти на някои мер- 
се увеличи акумулацията, 
източник на

печалба- представлява програма за прео
доляване на кризата въз основа като ми в тези области, намаленото от- 

разширеното въз- пускане ,на средства чрез п-рйла- 
произвоцщтво, от друга стр.ана. гане на принципа за солидарност 
Именно, по този и. други начини и взаимопомощ и пр Ключовият 
трябва да то създадат реални! ус- фактор 
лошия за ръст на производството работникът (не във всички дей- 
и -намаляване на търсенето със 
синтетично дефлаЦиоино

на възпроизводството —е като не се премахне 5 
, (или -една от главните —

главната 
все ед

но) причина за кризата, която ое наети и във всички краища 
влия- страната) ще бъде икономически 

ние. За .такова нещо в системата застрашен до такава 
липова' между другото един 
основните обективни 
на ..реалната икономика 
иият доход

на
намира в инотитуционалнсиполи- 
т-ическата надстройка, всяка на- 

Как .да укрепва акумулативна- г|'ьлно икономическа програма, 
та шосо&ност на стопанството, кел-к-ото и съврешенна да е,
-огато липсват .съществени еле- бъде кораб на оухо, автомо- 
менти в системата> .които мотиви- бил без молелета, а лекарствата 
рат и карат стопанските органи- я имат ефектите '-ня лекуване
-зации да разширяват въпроиз- на напълно измръзнал болей. предпоставки пределно малки са 
вюдотвото си? Защо някой да се Наи-голямото качество на Ан- възможностите на Съюзния из-
откаже от потреблението в пол- тиинфлационнаха програма е в пълнителен съвет пък и на дру- И С политичес‘
за-на обезпечаването на средства това, че тя ясно подчертава съз- ги -субекти, да предприема к-иге рещ-орми
например за построяването’ на нанието, че реализацията й не е 
ощ една фабрика-, когато ново- възможна.

РЕАЛНАТА ИКОНОМИКА 
НЯМА ОСНОВИ степен, че

от на него не можем да разчитам в 
параметри преодоляване то на кризата, ма-

— лич- кар и а кратък период. Социал
ните напрежения . неизбежно ще 

така минат критическ.атз гранода и за 
конституционни това не е трудно-

л-ожи какао би се случило -с ,нко-

като реална иконо
мическа категория. Също
при сегашните да се предпо-

в прогресивна на:
. раци-( сока. И провеждането »а р-ефрр-

.-»«т... «якьь? г
,„с«ггггзг;за производството и да раштола- програмата, изработена според доходи за- лт >ге ичвт,т-тттт ЛИТС Те ВЪЗИ1:)осм е довело до коисти- 

гат с целия ои до-х-од при съвоем колцепта.на пазарната и-кономи- зпред-елени-е в пошзз ж ” °рера' тУЦионни решения,, съвсем по- 
лабаво задължение да върнат ед- ка, относно провеждането й твъо пият,а ™ акумула' инакви от етопанскор-еформните
ва ли не само основното вещесг- де бързо й много ще 'изощ^ в “еде^то ИЗИ0ИВашГЯ’

I

(На 3-та стр.)
I
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?}*^^Р^АНЕ НА ДОВЕРИЕТО
И ТРЯБВА ДА СЕ МВт В ОБЩЕСТВОТО МОЖЕ
ДИ от опекунството' ш ?»пЦ,Гябм да ое освобо-
КРАЙ, КОИТО СА НА ^пДпп^0 ЧИСЛО ХОРА ОТ ТОЗИ 
РАЦИЯТА. ПОСТОВЕ В РЕПУБЛИКАТА

лани-е™ Е п 0 он «а засе- Наи-голям Брой даяието на Председателството 
на ЦК на СК .в Сърбия 
черието на Оомото 
съгласявайки ое

на-

гаричини за по
ложението в което се намираме 
са1 в самите нас, в нашите 

заседание, лектшш; малко работим 
с мнения, коти-

в -нате-И ФЕДЕ- ко-
-недо-

пошзуваме знанията.Оказвайки единодушна под- 
кропа на становищата и зажлюче 
нията ,на Осмото заседание на 
ЦК на СК в Сърбия, Общински
ят комитет на СК в Леоковац (на 
12 ноември) същевременно изра
зи единство и готовност тези ста
новища да се лретворят на дело. 
В края ,на разиокването, в -което 
участвуваха 20 души. Общинс
кият -комитет прие, доклада на 
МоМчило Стоянович, -председа
тел на ОК на СК и заключения и 
задачи за реализиране ' станови
щата на -Осмото заседание на 
ЦК на ОКС. Всички бяха съгла
сни, ч-е Осмото заседание вьзвър 
ща доверие в силата м способ
ността на Съюза на комунистите, 
укрепва убеждението, че състоя
нието в обществото може и тряб
ва да ое мени. Разбира се, за 
това са необходими коренни -про

СТЗТЪЧН’0
жд«™1ва^„В ГМР“С™° и отъ- Покрай това, желая -с пълна ог- 
чн-ето- ч^ло гр 1п ииституция на говорност да обърна вниманието
да чуят на Е ТЕ" КаЮ1С? :и на ощ,е ,здна причина. Това е 
гЕЕ г 'позиции е ДРУ- опекунството нйд Лескрвац ко-
гарят Стоши-н, понеже след засе- етоГ дълго трае. Същото догога се 

определи, изразяваше в домини-ранет-о 
Възможност -напълно едно число ръководни хора от 

да се -информираме за разисква- нашия край на-постове в Репуб- 
нията на_лр-у|гарите Ри-сто -Анту- липсата и Федерацията 
н-ови-ч и Мирк-о Пер-ови-ч
оеманието на Съвета на- Републи- кадровата политика, 
ка-та л-о ггав-од -курса на Осмото

®ете н-а ЦК -на СК в Сърбия,, зас- 
тъпвпаеди се за мнения които не 
бяха приети, т.е. останали мал
цинство ,а зае-мат челни лостове 
в някои държавни о-р-гади на Ре 
публиката, -не щ-е могат да обез
печат пълна активност на тези 
органи върху.така крупни въпро
си, какв-йто са икономическата 
стабилизация, обществено-иконо
мическото развитие на Републи
ката, осъществяване мерките и 
заключенията за Косово, каза 
Стоянович и добави: „С оглед 
необходимостта от конкретно ра 
зискване, не спорейки -статутарно 
то право да се изнасят и разля

ла, ш сто явно не се 
Им-ахм-е на

при воде
на за- нет-о -на политика, а особено в

П-р-и-съствува-х на предизборни 
заседание.. Трябва тук да -кажа, събрания в първични организа-- 
ч-е така и-е мислят комунистите, чии н,а ОК и видях, че веякъде 
трудо-вите хора и граждани на се чувствуват становищата на Ос- 
тази среда и те изразяват голя- мото заседание, каза Рад-овая 
м-о н-ед-овол-ствие с техните раз-и- Ста-нк-ов-ич, работник в „Леми-нд" 
Океания. Затова считам, ч-е има Те ки вьзвъ-рщат 
мяст-с- за предупреждени-е, че за- шаването на проблемите -и това

доверие в речни мнения, искам да кажа, че 
не приемаме разискването
подпредседателя на Председател слугите в -миналото на никого не по демократичен начин. Брат
ството на СР Сърбия 'изтъква Ву Д!ашат «право, да довежда под ,въ- олав. Мшюшевич подчерта, че ка- 
кое Булатович на Осмото заседа- П'Р°С приетата политика и да й то ръководител в „Лесковащпро- 
ние на ЦК и се дистанцираме от ое противопоставя" - изтъкна мет често, е бил под натиск и 

1изнесе и за Мс1мчилс' Стоянович. закани от „лидери в Белград и
кои о I _ техни -експоненти. Божидар Сто- ,

застъпва понеже той не Първото и -основното което ИЛКСЮ1Ч> кжретар на Актива на
ще дава принос -към комунисти трябва да направим е ® своята кс,мулИстите работи,ци-непосред- 
чеокото обсъждане на -въпросите среса .по име и поези-м-е да про-

на

мени в поведението на всички 
равнища. Затова особена подпре 
па получи становището, според 
което Лесксявац трябва да ое ос
вободи от опекунство и занапред 

както се обоснова 
сили.

становищата, 
които ое

отвени производители, каза че от 
на заседанието, но некриричн-о в-ещем идей-н-ото разграничаване посновете си трябва да заминат 
се застъпваше за поведения кои- с отделни лица. които и на думи 

се. защитават. ■онези които, нямат успех в рабо- 
и на д-ела се -п-р-отивоп-оставят на тата. Блатое Стоянович. -предсе-

на се развива
върху собствените си 

Защотс-, бе казано, този град има 
потенциали и кадри. които не са

то не могат да
Впрочем, и самото заседани-с линията на Осм-от-о заседание, на давел на Скупщината на Между- 
на ЦК, в полемиката с него и -с ЦК на. СК -в Сърбия. Още п-ов-„че бщинската регионална -общност
всички които се застъпваха за ак-о се има предвид, че » полита- ПО|дЧерта че сега ни е необходим
такова становище, съответно и ческ-ня жиъ-ст на нашия регион единнен и отговорен Съюз на 
аргументирано е оценено -и не- и общината см-е изправени пред комунистите с цел да- решим п-ро .. 
говото разискване. Считаме че е проявата за свързване е мнения- ,длемихе посочени и дефинирани 
нужно другарят Булатович, ко та, които останаха в изразително в разискванията по повод 13-то
гот-о тази среда предложи, и да малцинство- както- и пред опита заседа,ни,г на цк ,на СКЖ.
му ц»де подкрерз при избиране-- отделни .лица да се отъждествя- Участвувайки в разискванията 
то на поста на който се намира, ват >с институции, органи и орга- ,д.р д.Р5р0,саз Бйелетач, изпълни- 

исясни -дали приема ,стано иизации на чието чело се ками- Т,„Л,5Н секретар на Председателст- 
решенията на Оомото рат, .което ‘в —дина сметка се В10ф0. на ,на СК ® Сърбия ка
на ЦК на, СК в Сър- свежда на опит за фракционер- за че докладът е бил критично 

ско -дейстаушане, не-приомчиво с ^асо[!е'Н но че - това .налага- ду- 
Програмата и политиката на хът на Осмото. заседание.
СК. има и такива на който това няма

ва

получили шалс.
В увс-дното изложение 

Стоянович подчерта.
Мом

чечило
най-голямото значение 
то заседание е в това.

на Осмо-
че то въз

авторитет на 
в общест-върна разклатения 

Съюза на комунистите
показа как първичните 

ръководствата 
обсъждат положе- 
утвърждават зада-

вото и че да сеиорганизации 
критично да ви щата и 

заседание 
Г ;я и дали е готов ла се ангажи 

тяхното автентично* осъ-
нието, как да Щезапочват акции.чи и да ра за

ществяване. .,—
,,Би било добре комунистите 

в региона да обсъдят и даазискта-

че ЦентралНа мнение сме, 
ният ■ комитет 
от убеждението—което

.обществеността-,_____________________________________________  1/П11Т1Т1

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАН! НА КРИЗАТА
■ ■■ *-ГП"■ ^ ла сс изострят санкциите за

ое мажат про- на дишаритотите според възмож- 1та данъчните законо-
:пай-обективнитс даитдаии. «V исзмм> за да сс смекчи 

бъдат из» Р облвмът с -п-оемеспва-нето
данъчното бреме чут частния сеж- 
то,р п гражданите върху общест- 
жчмя сектор н работниците чрез 

икономика и други видо- 
според дси- 

сила.

Длъжни омс, имайки пред- 
такова

трябва да тръпне 
съществу (На 4-та стр)

.ВСИЧКИ П0.ИЧ1ИЧ1.И 3(ЯВ!И>Д
че члено

ва ®

на-
отношения, като пе 
мени »
(по воичко личи, ч-е а

с'ьтлсстлУ1ват повече
т>аз1^сшаването стдош.щия 
по-дълго вре- .или пък чрез приемане

(От 2-ра стр.)

ОСНОВНАТА ПРИЧИНА

система но 
тава отио-

почщтнчеоката наВторо, налага се да
спешни промени »

Обществен ДОГОВОР 
та им

от- шепи
щение 
крити въпроси, за 
па К.ОИТ.О е нужно

- поу- 
съзна-опитът ни е достатъчно

а емпиричните 1 
недвусмислено покайват, 
н д в Конституцията и

говори за с*е- 
реформа

върху

тертентен закон, за да се обезне 
чи кол-кото допускат Конституци-

“1К”3
които действително , ие са 

и се извърши намаляване
админиистратишия

а самото стопанство, но не и за 
основната дейност в 

чцг амото дело. образованието и 
обществени дейности, «ои- 

обшества сс тре- 
силч.

сиватаме).чителен, н-еплащане 1санък
ни я
без промени 
ЗСТ не може да се
ритна икономиа 
пт-еодолява-ие на
даМИСД«^Ият" концертна 

' "Д и ЗСТ е пределен-
кризата (така на- 

криза) и затуй 
бъде почу- 

Трябва да 
, ста- 

:което чат

ис. позволява ос-друго решение 
-предприемат админи- ПЪ|Р,ва 
мерки които да сс л-изитслио едн-ажув труд 

прилагат ..се докато не се извър- жжготю еднакъв личен доход.
пппмени I Конституцията, х,рсто, поп следователно да ос 

ШЗТ лГ>пастта яа обществено- п1рИ1ПЯга (опюсио да ос обезпечи=<~гг^:™,ггп«*>.
като производителни

п-редслсши-с иа така
част -от лични я доход

и затов-а няма :
— приВ-иеш да ос

стратиннистопан ите,
нужни, апарат исиво

Кон ститу ци ята 
ага причина за
речената системяа 
най-напред трябва Д-а

п-з

сметка на
зи мерки
дд—» ..1 глСЛ.1Ш'Г-С 'ЛЯ.С01СИ,
лз бъде установен пълен -обще- молшитс .корекции

' контрол йад ВОИЧ1КИ «еии дълбока реформа а. т
Ос правилно направено с ^ мо)кс 1да сс извърши пито пък

максимдаане 1.а ис (сТитот,ш щомеш) и
изв/ьр.пи корекция

това ОПШЧ1.С.пхено
б-ь де изградено 
НОВИ5ЩС,

политическо
тиратр/ьз основа иа

бъдат извършени съ-
азпоредбите

ствеп 
(това 
Решението за 
нитс), -като ес

д-р Милнвос Тръклп
по-ежоро да 
гугве-яни промени в Р
за обществено-икономическите



4 Комунист ловяща .искат още да ^разискват, 
да провеждат па дело реше

нията,, се намират на лъжедемо- 
мратичии позиции. \лзи кшго а 

„демокрацията" биха 
иостоякно пешо да пре- 

400 автомо- разглеждат и да дискутират
тласкат Съюза на комунистите 

Поискана е и .отговорност за ПО цц-пища, «неприемливи за С>- 
инвсститора и строителя на моста юза на комунистите. •Непокояеби 

на воички на ,р. Нишава в улица „Проле- мото и ясно становище на Цен- 
тарсжа", който след непълна го- гралкия комитет на Съюза на ко- 
дима беше затворен за движение муцистите в Сърбия, изразено

широката обще-

а нен и ш

Доверието се връща с труд
СК в Сърбия в Ниш е прието, ства са набавени 

политиката на Съ- били.

името на 
искали 1

ф Осмото заседание на Ц1х на
отговорност за провеждане на 

излизането от кризатакато пример на 
юза на комунистите и

На комунистите иОсмото заседание на Централ- - - Гу>ше изде
лия комитет на Съюза на кому- граждани на Ниш. беше мз^
.пистите » Сърбия е прието в сено иа доведе- поради много .допуснати грешки П1рсд лицето на
Ниш като пример на отговор- наха лмбер ' - .^„ичдаорпо- » строежа «*у. стоеност по най-демократичен
ност за провеждане на поямхи- ние, вербалм , Взимайки участие в разисква- „ачин> трябва да бъде пример,
ката на Счоза на комунистите и сгта. детинството. *“*“* )Ш51,.а д.„ Душаи Илич, члс,н па който ще ос следва в общицеки-
излизане от кризата. Комунисти- ватиаацията, клдр « ‘ 1, председателството на ЦК иаСКС ТС и първичните партийни орта-

Ниш не само че дават.оод- стопаноките и друга 1юспол.уки, ^ д заседание иа ЦК
за конто- винта ас е тюлъсдсп капане ^ ^ ^ |(<>каава как

д СК трябва да осъществява воде- 1Сваният,а, давайки подкрепа 
щата си роля. З-гщш е нсдопус- становищата иа Оомото

на ЦК на СКС. издигаха ис- 
за още по-голяма сггго.вор- 

работата на тези субекти, 
изменение метода на работа в

те в
крепа на становищата и заключе
нията ог Оомото заседание на под отговорност. 1оои град 
ЦК'на СКС, но търсят да оеосу- беше надуй от такива слабости,

^^Т.Гш-ват шГ“ тшютшмю “ащ^Г^га“
становища „а ОР™ » Гг в

тя да се'налагат дТ^Гстиг^до ^'много ^рсшкГв рХаваха'»сстоТ^«Йчесжата пъртчнитс организации и ръко 
ции — поотив тях да ое налага иа, ое стига до м.ного 1рс 1ЛИ_ГП пшулошитс ос Тота- заос- , г,ггвата на ОК Осмото заседа-
Г“ «Т^азр^ТпР^- ГПДори Г ™а данис внесе промени^ работата нис, беше изтъкнато, ще има

политика на Съюза на кому- ,ного затруднено положение. Си и. ^ ^ ^ Гподк^патаГнеговиТе стано-
вища на заседанията на органи
те се претворява в акции в лър-

Съюза

цдаации.
Мнозина участуици в разко

па
заседа-

ония.
тите
СК пак да се разисква, да които за
правят колгпромиои чи

тата
нистите. Идейно-политическите Ха могли да стопанисват много
мерки -трябва да се взимат отдел- по-уопешно, .но поради ред суб- щссх-ренитс решения, а това
но против, ония, които заемат активни слабости са западнали са. мнения на отделни хора, кои-
функпии в държавните, самоуп- в затруднения. Във „Вулкан", т<> най-често се явяваха след ка- вгачните организации на

и обществено-поди- ПТТ, кожаро-текстютния комби- то са взсуи решения. Такива хо- на комунистите.

не

равителните
тическите организации и органи нат, ,;Наиоус" — тези организа- ра, .които слсл приемането на ста

се ции Павловци отделно пооочи —  ..................... .......................
и слабостите се явяват изключи-

В. Филилович
на всички равнища, които 

опортюнистическидържат
фракционерски по сутношение на телно зарад приватизация и гру- 
съществените идейнонполитичес- повщина и затова защото .здени- 

на СЮК и СК в Те интереси са над обществените.
Възвърщане на доверието

ки определения 
Сърбия и се противопоставят на 
решителната акция на Съюза на

Последният участник в рази- 
Стаменкович,

(От 3-та стр.)
да .ое харесва, но ние не се обър- скването Воислав 
щаме към тях. Това което пра- председател на Общинската ску- 

т.рябва ла подставен- пщина в Лесковац говори за сто-
обхцината.

По-енергично трябва да се 
противопоставим на воекидиевиа- 

за виновник .за
комунистите.

Днес повече от кога-то и да та практика 
било по-рано, членовете на СК всички слабости да. е системата 

своята каза Бластимир Потич — за-

вим днес
,ва и прелом в тази ореда, защо- папските процеси в
то не смеем да си позволим Ле- като изтъкна че посоката на-
сковал и' занапред да бъде цен- движението върви по низходяща
тър на неразвитост. Тук има тво- линия се заканва да
рчеоки потенциали и бих казал, някои 
че те не са винаги и във всички Загубихме борбата с инфлация- 
етапи на развитието достатъчно та, докато размерът на обгцестве- 
сюв-обаден.и и. че не вината са ния продукт в общината гаоста- 
ммал.и шанс. Трябва да правим ва зад средното равншце в ре- 
дълбоки разрези. Никой няма гиона и Републиката-. Свободолю- 
п.раво на наследство, а най-малко бивнят, червен Лесковац, негова- 
му е правото да върши след не- та работническа класа и комуни

стите дават абсолютна, подкрепа 
Д-ц Бйешетич също така се на заклюзенията на Осмото за- 

дакоена до въпр,оса за м(нозинст- седание, включвайки се в борба-

напуокат редиците на 
партия. Майчиното излизат ра- щото за по-рационалното стол-а- 
бофннците и поради' нерещител- ниоване, по-добрата трудова и те- 
ността на СК. Зарад неединртво- хнол-ожка дисциплина и повече 

обществото -и в Съюза на работа, не ни са нужни никакви

застраши 
миналогодишни ефекти.

то в
комунистите, зарад неефикаснос- системни мерки. Потич отделно 
тта на органите на СК и ръковод- изнесе искане да се прекрати с 
сивата, зарад олортюнизъм и дъл практиката на не1излъплня.ване на 
го договаряне. Това са основни- задълженията, задачите и заюно- 
те причини дето Общинският ко ченията, които приемат органи- 

на СК, Председателството те ,на СК, а за становищата «амитет
и членовете на СК в общината Оомото заседание на ЦК на 
единодушно подкрпят становища ОКС Потич каза, че те „не искат 

Осмото заседание. Обаче вербална подкрепа, -но коренна
промяна на съдържанието, и ме- тото — малцинството, подчерта- та за увеличена производител-

вайки че се касае не оамо за ност. намаляване на всички. ®и- 
статутарно право някой да иззе- дове потребление и за по-рента- 
ме своето мнение и да мисли по- билно проивзодство. за което сви- 

За всички ония, които не инакво. Касае се за това, че бне-

уопехмте си.

та о т
линията н.а разграничаване с от
делни лица трябва да бъде кон- тода на всички орга.ни и органи- 
кретна и ефикасна. Тази ефика- зации". 
сяост ще съдейстаува за по-бър
зото връщане на доверие в Съю- детелешуват примерите на ТРУ- 

малцин‘ство довите хора в „Леминд”, „Неве- 
отнасят към други не могат да ги слагат на на", „Утензилия" ц в други ор- 

Тези .акценти, от уводното из- заключенията на по-виошите ф.о- също равнище с * решенията на ганизащии. Такова застъпване за 
ложение .на Владимир Станко- руми. Милан Гашич поиска да мнозинството, без оглед на тех- 
вич, цредоедател на Общинския бъдат изключени от Съюза 
комитет на Съюза на комунисти-

оеьщеетвя.ват своите задължения зи които остават в 
и безотговорно се

за на комунистите.

меняне на положението е
на ния предишен и сегашен автори- предизвикателство

ново
за успешни,

комунистите всички ония, които тет, на постовете които заемаха способни 'делови отбори а и
те, изнесени на неотдавнашното разпиляват средства за купуване и как ги изпълняваха. Много по- задължение за сменяване на не-
заседание на този партиен .орган на пътнически автомобили. Изве- крупен е въпросът, не само ста- способните ако не ое извърши
в Нищ, дадоха основен тон на ст,но е, че оамо в настоящата го тутаргю. 1сой, защо и въю връзка

дина в Ниш с обществени оред- промяна на състоянието.заседанието. : какво е останал в малцинство. М. Момчилович
♦ ♦И>И|МуИ»МИ»»МЖ»»|>. имимнмицщц <ИНМН1» >имммм>
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ДИМИТРОВГРАД

Без ?РусДъРдниИр1ботни?и И разГовошплан, НО С ред 620 хиляди километра 

без генерален ремонт
Последният

град е приет през ^ ^^гптТВеЯ план на Димитров 
всеки такъв план е ПРг,>тА 3* а валиДността 
Димитровград фактически "Т"” Това значи- 
план. Как тогава е въмп» °€3 градоустройствен 
строи е въпрос, който се ^Н° изобщо неШо да се
Изпълнителния съвет при ОбпГ "3 засе«ан™1Р на 
проведено на 1, ноември тази годана™™ СКуПщина'

Непосредствен 
за1 разискване бе
ла на 
спекто-р по

от съответните и,.. 
Подобни забележ.ки 
щият инспектор 
и по-рало ,и 
нередности са премахнати, 
но още има които тряб
ва да се премахнат. Сигу 
Ино е, че определена 

. чка представлява

служби.на съ-че е имал 
множество

Има и такива хора, па 
които целият трудов 
ми.не век

в работа, в която 
постигат извънредни 
зултати. но и 
остават незабелязани, при 
знати само от

лре
повод 

лротсжо
републиканския ин 

гращоустройс- 
тао, който' па оедми

го не е и .недо
стисът нд квалифицира-. 
ни кадри в тези служби 

за Улица „Нишава*^ Т* “ ^
сто ,,решение за приема
не на трасето 
на улицата", а трябвало

съгласувана с те<р 
мижмрогията в Закона 
тази област.

ре-
п.р.и товав
оня тесен, 

кръг хола, с коит-о общу
ват и работят. Такъ» 
Симеон Костадинов 
Д,ач в ,,Автотранспорт" в 
Босилеград. Тих 
мен, добър другар, любе
зен шофьор. С почит 
вери за всеки работник, 
но с уважение говорят и 
за него. За това .имат и 
причини. Оиодеон Коста
динов, работи вече 20 го
дини, от тях 18 като во
дач на автобус © Авто-

окто
мври е пребивавал в ди- 
митронград,

приемат, 
едва ли това може да ста 
не. понеже

е и 
— вои проектапо точно из последните

партийни указания ' 
лагат и без това намаля
ване на заетите .в орга-

вършил е контрол 
ботата на 
служба- з: органа

в ра- на-о да гласи.* ,,Решение за 
уточняване на условията 
за уреждане 
ството за строеж 
ца ,,Нишава"

Сигурно е, 
е до заетите в съответна
та общинска служба, кои 
тю не са следели промени 
те в законните разлоред 
би в тази област, 
пак поради това не може 
да се каже че в Димит
ровград се строи 
план и без разрешения

съответната и скло
на упра 

влението при Общинска 
та- скупщина. В протокола, 
направен на десетина ст
раници, 
ави забележки

на простран
на ули-

го-ните Ц0] управление. От 
друга страна скоро 
;може дд се изработи гра 
доу стройстве н 
тото освен време от 3—4 
години, трябват и средст
ва ^ над 30 милиона ди 
нара, които Общинската 
ср.угтщина -не може да об 
езпечи. Единствено 
шеггие е частично уреж
дане на града, по с-е-гмен- 

А. Т.

■не
че винатаинспекторът пр С Костадинов: Удобно и 

безопасно пътуване
план. за-

на множе 
ство решения на Общин
ската скупщина и Изпъл

Благодарение нанителиия съвет, отнася
щи се д о 
вото.

висо
кото съзнание, отговорно 
отношение и умело кор
муване. Симеон Костади
нов1, продължава ©семе- 
траенето на 
му автобуси, 
чив тример за това е. че 
с последния автобус вече 
е изминал 620 хиляди ки
лометра без генерален ре

транспортната 
ция в Босилеград. И още 
нещо. През изтеклите две 
десетилетия, 
една от най-трудните съ
общителни линии. Боси
леград — Белград и об
ратно*. Никога' досега не 
е закъснял, неоправдано 
от»съсвувал или пък да е 
отсъствувал п*о болест.

но вс*е ерганиза-градоустройст 
уреждането на гра ре-

Ш и строителството, би
ло частно или обществе
но. Оснозното е, че гра 
доустр-о-йствен и ят план е

без поддържа-
доверените

Красноре-
остарял и невалиден и 
всяко .решение, обоснова 
но върху него се счита 
за невалидно. А такива 
решения има много. От 
друга страна Изпълните
лният съвет е взимал ре
шения за Есеки отделен 
случай, имайки предвид 
остарелостта на градоу
стройствения план. Но 
според умереното от ин 
спектор а. Съветът 
може да работи само ако 
има пълномощие от Об 
шинската скупщина. Съ
ветът има генерално пъл-

мо*нт, още повече ако се 
има предвид състоянието 
на пътя от Босилегра^л до 
Сурдулица.

— Не само трудна, но 
и твърде отговорна е на
ша?# професия. И най- 
малко невнимание, поня
кога може да има ката
строфални последици. За- 
щото става дума за жи
вота на хората, а човекът 
е нашето най-голямо бо
гатство 
усърден и твърде дисци
плиниран труженик.

Симеон Костадинов, не 
само че е. добър шофьор, 
но едновременно е и 
твърде любезен към път
ниците, и като шофьор, 
и в „ролята" на крндук- 
тор. Затова еднакво доб
ро мнение за него имат 
пътниците не само от Бо- 

■ силеграпска община, но и

това

казва . този

Димитровградномоиие да взема реше- 
името на Скупщи- тези от Сург''лишка. пре

ди всичко от Божмца и 
Клисура, които често пъ
туват с неговия -автобус.

— За мене всеки път
ник, без оглед на профе-

ния в
ната във всички случаи, В ДИМИТРОВГРАД ЗА ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕТО НАИС НА ОС 

„САВАТ"когато сушата не мо;кс 
да заседава, но това за 

очевидноинспектора 
не е достатъчно. Не е до 

това. че с ре Място с многократно значение сията му, е човек и жела
нието ми е всеки, който 
о в автобуса ми., да- се 

аначено за кафене къде- чувствува удобно и безо- 
то посетителите на езе- пасно. И досега нито е 
рото би могли иа опитат Сднн пътник по-голям 
разни домашни слепнал- проблем не съм имал —

казва нашият събеоеднмк. 
Инак. Симеон К-остади- 

С изготвянето иа град» Яое, е боден през 1944 го» 
устромствел план иа <Ж-от дина в село Горна Люба- 
иостга. ла езерото.

статъчно и
на Общинската ек 

са определени г-р 
строителните 
за крайпрад

щение 
уп-щина 
аниците на

мулацията „Сават", .ве
че е направен язовир за 
още сина акумулация и 
предизвика, голям 
рее сред хората ис само 
като стопанско

Трябваше да изминат 
няколко години за да се 
приеме решение за еле
ктрификация на (микроа- 
кумулан-ията „Саяат" « 
Смилрвско поле, За тази 

обезпечени 7,8 ми

райоми само
селища В случая, 
изтъкнаха членове 
Изпълнителния съ 

се е из

ските
както

интс-
итети.

кастита-те на
вет. инспекторът

а-дминистр атив-но, 
иезачи

лдаложезис от общ инте 
рее, по и поради тош. чс 
се оказа като удобно мя 
сто за плажи / за разход- 
ка. В днешно в-рсме. ко

лел са
лиоиа динара (безвъзвра
тни средства), които сд
ружени със средствата па 
селскостопанската трудо 

ор-ггдаизандая ,,Стслчар", 
чиято собственост е .сзе» 

ще -бъдат достатъ- 
ток

казал
(като бюрократ), 
тайки положението на ге 

Например » Волев

ое съ та. Повече пъти до
сега е бил -член на са- 
м-з-у правите л и и органи в 
организацията., където съ

в-ъзмдашо-здазза реална 
ст езерото да стане вил
но място и място за ис
тински отдих и пел-ивка, що така е твърде доен и 
разбира се при уед-о-вие да;ва п.рШюс в разрешава- 

нетовото уреждане да 
бъдат включени всички 

яви заинтересовани. Да
това, че за довеж в организацията служи 

за пример. Съпругата1 му 
Рада казва, че Симеон е 
и добъо съпруг и

осна.
чо-по-млад

65—70 години, ч-е
/гол няма ■дагато малц-ии-а могат 

си доставят удовод»тв.ие 
отидат на почивка иа 

море, близостта иа езеро 
то — само 12 .километра
асфалто»* дът — се 
като идеално място 
„уимени". Оообетю за мла
дите, 'които и без тава '» 
замърсената „Нишава"

в-авек. от
последната постройка там 
е направена прсди

голини, че и съ
да20 и нето на редица пробле-п-гуго, 

чии
да- стисне до езерото.

велектрически . м-ц, а на по-младите шо
фьори и останали заети

повече 
ществ-УваЗДите сгряяи ня
ма кой да поддържа, а за 

ли може да 
С/плото е 1,0

ка
за жем и

дане на тока до езерото 
по проектосметката са 
I геоб ход ими тритго де с-ст

на Из
про-

На заседанието 
пълнителния съвет,

16 този месец,
строеж едва
се г-ове/ри, 
ложението и. в останалите 
села, които в решението 

Има

баща.водено на 
бг взето .решение токът 

стигне до края иа та- милжма динара.място за къпапс.нямат
Зачитайки и тези факти, 
„Стомар" построи манта 

помещение, гаредна-

даобхванати. м. я.не са
много забележки, 
ое отигшят до термииоло- 

коя-

зи година.
Както е 

изпрдаеката

които
А. Т.наизвестно,

микроаку- Ж'М'0
ги ята в решенията. СТРАНИЦА 9
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
■“ГсЙлтГЖЙ“втогош ДОЛ
НА Под снега асфалтен път 

придава
вд пътя зя окопловгацад 
ла голи, и „Народна' ра- 
дилост" и. Сусиулица. ко
ято има пункт в Топли 
дол Помолихме за малка 
п-о-мощ и местните -общ- 

Пориа Лисица и 
някои

бреме ч сегашнатаВ центъра на село Тю- 
пристигш аоФа-л 

път! Ето главната те
на топлодолските зи- 

нощи. Тази

малко
криза, ио не смеем да си. 
позволим да не изподзу-плн дол

тен вам-е .шанса.
ф В голям бром градо

ве лривсят и оаботят мно
зина топлодолчани. 
гат ли и искат ли да ви 
помогнат?

— Вяр.ваме, че

ма
МНМ ДНИ II 
голяма и 
очаквана

дълги години 
комунална ак- 

пошво- 
Слобощан. Аяек-

ноеги в
Божица, понеже 
махали от тези 
що ползуват пътя 
та Алокоо».

Първият сняг прекъсна 
асфалтирането па гоило- 
ърлокия.игьт. Зимната па
уза, според 
председателя ма местна
та общност, ще бъде из
ползувана за. успешно про 
веждаие на акмДя ио съ
биране иа- средствата, ко 
ито трябва да даде мест
ната общност. Така и под 
снежната покривка асфа
лтовото шосе ще л-рида-

Мо-
ссла съ- 

каз-
щгя е. цовод да
рим със 
сов. председател на мест
ната общност в това се
ло. Най-напред се инте
ресуваме за ^основните 
сведения.

— По-добре е да ос 
каже „асфалтен път тръ-

могат
ИДНАТА ГОДИНА В ЮЖНОМОРАВСКИда ни помогнат и ос .на

дяваме дано не ни забра
вят. Тези дни изпратихме 
около 50 писма до топло- 

Сурдулица,

ПРЕЗ 
РЕГИОН

Шест доброволни 

трудови акции
думите надолчани. ю 

Враня, Ниш. Белград и 
други градове. Освен кра
тка пнфррмшшя за акци
ята с молба- да ни помо

гна от центъра на село 
Топли дол”, понеже от
там започна асфалдара- 

койтонето ,на пътя. по 
нашето село 
регионалното шосе Боси- 
лепрад — Сурдулица^ Та
зи есен асфалтирахме 2,5

Акцията „Сърбия без голини до 2000-та го
дина" в Южноморавски региоц с приета като 
начинание от голямо значение, защото в регио- 

все още има много ерозивни терени и недо
статъчно продуктивни площи и че горите пред
ставляват ценно природно богатство. А за значе
нието им за опазване на жизнената среда и дума 
да нс става.

изЗгиза на

нава, за- да може там, до 
юни, с ръста си да до
косне асфалта иа регио
налното шосе.

Б Топли дол зимата 
пристигна един месец п.рс 
ди календара. Както и 
обикновено — люта пла
нинска зима, но жизнена
та температура на селото 
се изкачи с няколко гра
дуса. Под благородното 
влияние на асфалтирани
те 2,5 километра- нараст-

км. а'още толкова ше ас
фалтираме напролет. Ас
фалтирането ше струва 

■около 70 милиона дина
ра — 65 милиона обезпе
чава Самоуправителната 
общност 
дейност з Сурдулица и 5 
милиона ' местната общ
ност. Изпълнител на ра-

Изхо-ждайки от това-, Междуобщияската коя 
ференция на СОМ в Лесковац, въз основа 
решението на Републиканската конфереяцйя на 
ССМ е взела ршение на територията на Южно- 
моравски регион през идната година да бъдат 
залесени пад 1430 хектара голини. За целта ще

наза комунална

Слободан Алсксов
ботите, е Пътната секция 
от Враня 
Алеко®.

ф Пет милиона не са 
топло-

гнат, в -писмата изпраща
ме и чеков запис с теку
щата сметка на родното 
им село.

ф Пътят има

■ обяснява бъдат -организирани шест доброволни младежки 
трудови акциии. От тях две ще имат съюзен, а 
останалите локален характер. Именно заплану-

бригадирите от МТА 
МТА

ва а-кционната готовност 
голямо на топлодолчани. На

пролет. казва Слободан 
Алекс-ов. ще захванем -еле 
ктрическата м-Режа. Към

голяма сума, но 
долчани понамаляха, по
вече са старческите семе

на но е през идното лято 
„Влааина" да залесят около 600 ха изначение и за някои тру

дови организации. Ще по- 
те асфалти- ,Враня" -около 450 ха голини. На четирте мест-. 

доброволни младежки акции ще бъдат зале- 
389 ха. От това в Сурдулица — 100, 

в Търговище — 160 и по 60 ха в Буяновац -и 
П-решево.

йства ...
— Топли дол има 84 

актив-ни домове, които 
могат лщ съберат около 
4 милиона динара. На 
селок-о събрание се дого
ворихме всяко семейство 
да внесе до 50 хиляди ди
нара. Т-ова наистина не е

могнат ли и 
рането му? ни„Пешчови" 

дът.е прокаран преди 10 
години, но е оставен без 
трафошост. Бетонни стъл-

да-лекспров-о
сени около— За парична помощ 

се объпнахме към „Вла- 
сина-продукт" » Сурдули

има магазин в сел-о- . б-о-ве са побити и по тра
сето към „Велкови".

К. Георгиев

Ц2, м. я.то. Горската секция 
Босилеград, която поязу-

в

ЩАФЕТА НА МЛАДОСТТА — ДА ИЛИ НЕ?
ссБожичани „

живот в нашата страна и -преодолеем острата об- жи на днешните млади
щ-ествен-о - икономическа поколения и Типовия жи-
кииза. Второ, Щафетата вот и дело. Не съм съгла.
Ни е скъп спомен за Ти- с-сн с мненията, че ттта-
т-о-, не затова. ч-,е не се Фетата е скъпа манифес-
-ОФказваме от някакъв* си тация и че е по-добре те-
култ към неговата лич- зи пари да се използуват щия път я връщат, за да
ност, но затрва, че нераз за по-важни цел,и. Наше- я оредадат .ча младите от
рив-на е връзката между то- общество е пълно с_ Църна- трава. Всеки път 
революпиониите. стреме- м-но-го -по-.ненужни „мани

фестации". К-ОЛКО М.ИЛ1И-

пс-сл-едък Щафетата ми
нава през Божина- два- пъ
ти годишно, в един или 
в два поредни дни: тук 
бс-силеградчан-и _я взимат 
от сурдуличани и по съ-

В политическия 
по-специално на младежката политическа сцена 

явява дилемата: Щафета на младост - 
не? Този път я „подкладе" младеж- 

на Войводина, като не й на-

отново се 
та — да или 
кото ръководство 
мери място в концепта на тържествените мани
фестации по случай Деня на младостта '88.

От този брой в-к „Братство" ще 
мнения на девойки и 
становището на младежта от нашите краища по 
този твърде важен, преди всичко 
въпрос. За начало 
ДРАГАН РАНГЕЛОВ, младеж от Божица, който 
е член на Председателството на Общинската 
конференция на ССМ в Сурдулица.

помества
младежи, за да отрази

посрещането и изпраща
нето на щафетната пая- 

1 арка пропадат по офи- ка е изключително съби- 
Е ц кални. и не-офищиаяаи тие в жи.а-о-тя на божи-ча- 
I гуляи и лукс-о-в е а за не- ни! На всички, не само 

инвести- на младите. Т-ря-бва ли

политически
публикуваме мнението на

сполучливите 
ции (н-е сам-о- .в икономи- пр-с-илна п-одарепа на то

ва твърдение от факта, 
I .система), кражбите и ч-е на тържественото по-

ВфЩЦ малт-ерзациите да не Ро-
Н-е-ка премахнем Щафетата нд- младостта 

първо това. пък ако. се 
-наложи, ще премахнем и 
ща-фетната -палка.

Най-оилния

Щафетната палка е си
мвол на братството и еии-

— Аз мисля, а такова ■ 
е и мнението на остана-

ДЯ ката. но и в лодитическа-

лите -млади божм-чан-и, че нств-ото на югославските 
Щафетата не трябва да народи « народности —
-ое изхвърля от концепта най-ценната революцио- ■ 
на оразничното тържест- -нна придобивка у нас. а- 
во -по случай Деня , на днес именно тя ни е иай- 

Ран- необходима. Без истин
ско братство и единство 
ни случайно не можем да

срещане и изпращане на
воря.

идват и седемдесетгодиш
ни деди и баби от най- 
далеч-нкте божиш-ки ма

си а-р-гу- хали? 
м-ент, казва Рангел-о». -па
зя за края. Именно, на- .

младостта — казв-а 
гелов. — Ето и моите ар-

Драган Рангеловгументи. К. Г.
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• МОНОГРАфИя ЗА
СЛОБОДАН СОТИРОВ

Внушително ГК-Г "ИЗВОРИТЕ НАтворчество Несъстоятелни
доводи

Неотдавна излезе 
графия за 
ски.

Другарю редактор,

чисто .име нрсГио^,'™ худ'ож:н“к- 
години стана «заветно и ^оодицГдрТ 
ги страни: Италия. Шлойцар„я Гер-
— в,гн®ЦУ€ла, САЩ Ип.р

Сл-бодан Сотиров, Издаването 
тази ценна книга

кович. След завършването на акаде
мията известно време учител,ству,ва в 
димитроиградоката пимназия и Учи
телска школа, модава в Ниш в Шко
лата за приложно изкуство, а от 1955 
година се настанява в Белград, първо 
като преподавател в Учителската шко
ла, а по-късно ката- преподавател и 
професор на Виошето 
училище,

В течение на четиридесетлетната си 
работа участвувал е на редица колек
тивни изложби, а от 1947 насам ое е 
представил с двадесетина самостоя
телни изложби у нас и в чужбиина 
Леокс-вац, Димитровград, Пирот, Ниш, 
Белград. Скопие, Кралско. Зренянин, 
Чачак, Вим, Неапол, Милано, (Ита
лия), Цюрих (Швейцария), Токио (Ящ> 
ния). През този период ое изявява ка
то акваредист и портретист —• напра
вил е към 500 портрета, 50-тана от 
които ое намира.т в чужбина.

Творчеството на този художник се 
движи от реалистични картини в така- 
наречения „соцреализъм" веднага след 
освобождението през абстрактната жи
вопис (през шестдесетте години), до 
портретта и натюрморта. Определени 
цикли заемат като тематични цялости 
Е:аж,нО' място в творчеството му: риби, 
раци, пеперуди, роси и пр. Според 
Станислав Живкови ч, творчеството на 
Сотиров е разделено' на три периода: 
от първата самостоятелна изложба 
през 1954 до 1960 г. когато худож
никът търси свой почерк :в мотивите 
на Ерма и обикалящата го среда, от 
1960 до 1975 година, когато- „Сотиров 
е в първите редове на югославския 
живописен а.вантардизъм", и третият 
— от 1975 г, наг-м, който е „зрял 
творчески период".. Ренцеизснтът .по
сочен :

Въпреки че неохотно' публикувате мои 
тии на страниците на вашия вестник, то ви умо
лявам ,в случая да направите това, не поради 
това, че желая да полемизир.ам с Богдан Ни
колов, но поради обстоятелството 
тели да бъдат осведомени 
яяие на нещата.

Във .вашия веетнк* „Братство" бр. 1325 от 
ноември 1987 г. публикували сте пиои-о под за

главие „Изворите .на статията са чужди", което 
ви е изпратил Богдан Николов,

Касае ое

относно ста

ващите чита- 
за истиноксго състо-на

Р'"в-
Сърбия. Зав-сдът за 
учн-о, про-сш-зтло.

|п ед агогиче скона СР
международно, на- 

култу.рно и техничес
ко сътрудничество- на СР Сърбия 
мият художник.

Книгата е

и са-' за следното.
1. Писмото на Цар иброд ската партийна и 

ежоювока организация, изпратено п.рез 1928 го
дина до Централния комитет на ЮКП по п-от
вод ,,Откритото писмо-" на Изпълнителния коми
тет на К-п^тинтерн; се намира в Народния музей 
в Ниш, чиято- фо-т-окопия притежавам, така 
;ю не ми -е било нужно- да ползувам статията на ' 

В. Ник-о-ло®, к-оятс- е публикувал „Мост" 
книжка 51. Аз считам, ч-з документите, които се

написана 
езика: сърбохърватски, български, 
меки и ан-глийоки 
ла с много данни за живота и

на четири
не-

език и изобилству-

в

съх1ра;ня'Е:ат В' музеи тз :и 
Югз-слздия са достъпни на вс-еки гражданин и 
ч-е н-з пседстав-яват ничнй монопол. Следовател 
но и теза писмо из е со-бстз-еност на Богдан Ни 
ко-ло-в.

архивите навред из

2. През оептзмтри 1964 го-^рна Околийски
ят отбор .на Съюза на бойците от Пирот орга
низира в Димитровград среща на бойците от' 
-територията на Пирс-т, Димитоовград и Михай
ловград (НРБ). ка:кю и на бойните—българи, 
участници в Цариброд смия отряд, за събиране 
на изявления и подготовка на материали за 
публикуване участието на нар-ода от Горно По- 
нишавие в Наро^озевобс-дителната война. Ор
ганизатори нд тази среща бяха Бранимир Луж- 
ничии и Божидар Колич .— Пуниша, а разходи- 

п-оеха Общината и димит- 
Ако Николов е зас-

те п-о организацията
р ов-гр адското- -стопанство 
нел на магнитофон. тоза. той е .направ-ил като 

на СУ-БНОР, а не затехническо- лице за сметка
частни потреби, а той присъствув-а катосвои

боец на Ца-рибродокия партизански отряд.
обществената магнит-сфонна лента Бог-

Ве-
рю-ятно 
дан Ннк-олоз- е присвоил.

Аз бях .-даш-от участниците на тази среща 
идването на бойцитеАвтопортрет ,,Бсз оглед на развойните етапи, 

л-рез к-о-ито -с минал, Сотиров- бс-ш-с и 
си остана гоасиодален портретист.

Слободан Сотиров и зная какво в случая за
ФердинандСК11Я партизански отряд каза тех- 

!мият 1К-01М-ендаит .-Бойко Тодоров.
натози световноизвестен худо-стз ото на

жшвк. За пръв път е представела
Панаир на книгата и 

интерес на читатсл- 
и любителите

на и аИменно портретът от началото
беше -оная та йнство- Бетпан Николов да търоитвор-чсс'лвото му 

на и любима негова художествена дис
циплина. Чрез портрета той изказва 
своето любозтание, сдо-ята -съорсдото- 

своето сам-о-чувств-и-с на. худо-

3. Правото е на 
защита па св-оите пвто-рски права.

таз год и ш ни я 
предизвика голям 
скат а аудитория на

Сърба ЗЛАТКОВИЧ11. 11. 1987 ГОД. 
Димитровград

книгата.
Голям труд е вложен от страна на чеп&ст,

жник."историк по изку- 
Мо-Милена дераксвич. 

която с .работила върхуството,
нографията и сънътствувашата

Заслужава внимание
'Живописта на Сло- 

Живко-

Следва да отбележим, че Мопогрщ 
ма инторесу-’

я ДО- БЛБУ1ШШЦЛи фията дава възможност
от изобразително изкуство, 

творчеството ма
кументатиа. Ученичегкн интернатващите осстатия
б^ан3 Сотиров" ог Станислав

който обстойно, вдъхновено и 
кии творчество-го

и -гао-опециалио -ог 
Слободан Сотиров, детайлно да. се 

жизнения му път, тдцрче- за кутурни цели'.зуват II 
Таза с стръв ученически 
интернат в Бабушница.

вич 
аналитично 
на ■ Сотир,о®.

Въпреки намалените и 
капиталовло

запознаят с 
оката.

разглежда пред-изява. и с всичко, което
творческо, наследство на този

ограничени 
жестия 
н.итс дейности, 
ни тел ни те 
иутареоите за

в ]юпро1из1!олстве- 
самоупп» об, Самоуправителната 

щ-ност на интересите пък 
за физическа култура, 
покрай род,овцата лейно- 

го-дина се анга-
върху строителство 
опортен център. Та 

за тази цел бя 
20 милиона

ста.вляв-а
художник. Книгата е богато илюстро
вана е цветни и чсрцо-бсли приложе-

взети от 
му творчество', та-

като художник твори поч-
И биографич-

,роден
Сотиров 

ти четири 
нит-е. данни ос 
през 1926 го-даиа в 
средно образование • 
рог и Димитровград.
десетгодишен бива („ 1<ласата
ствеяата ажадомия я °Г)фИ/( ' р№.
на проФ. Илия Метров), а ^ ^
дължана образованието^си на Худ^^
стаената авая^1иях^ а кти,е гари 
в класта на нроф. Таба.
Дж. Андреевич — куп ,и

общности на 
ооношно обдесетилетия 

■посочва. че е култура »пия, относно ,г>еа1Г.оиукции,
четиридссетшетиото
ка. че представата 

Именно и01р(ади 
топло я препоръчваме «а 
та пи аудитория. ■

Пирот, основно и 
Пи-

вазовамие и
Бабушн-ица намериха в'1-- 

да вложат 
средства за ре- 

и яко

ст. тази 
жмр.а 
хо на 
зи година 
ха отделени

завършва в 
а като оедемна- 

Худо-жс-
зм-оис пости и 
известни

с комплектна,
досега

читателска- [!<Ю1Н1С'прук,ци ято
гашиата училищна сгра
да. за■да я превърнат » 

ученика. Част от

каза-иото пя

динара.
дом на 
помещенията вде -се гаолг

Ст. Н.
Ст. Николов
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гра!)евинар РО БОСИЛЕГРАД
г.з.

ГР Л Й1-РИНСКВ РАДО В Е 
■ ГМ1. (017) Ь7416 ■ Ж)фУ Р«ч. 641 )0 601 2&48 
Дуб.ъапски 2 Тел, (011-444-1115

ИЗВОДИ СВЯ 
17540 Босилеград ул> 7. 2ума 34 а 
Г1рв.1Сгпаи11М1Гио Београд улица

» БОСИЛЕГРАД
ЧЕСТИТИ 

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА >
на трудещите се и гражданите 
и общината и страната и на де
ловите си приятели

И ИМ ПОЖЕЛАВА ЛИЧНО ЩАСТИЕ И НОВИ 
ПОБЕДИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЩЕСТВОТО НИ.

ГРАДЖЕВИНАР" СТРОИ БЪРЗО, КАЧЕСТВЕНО И 
ЕВТИНО ЗАНЯГЧИЙСКИТЕ УСЛУГИ СА СЪЩО ТАКИВА. 
ПОЛЗУВАЙТЕ ПРЕДИМСТВАТА!

$ООК Ш>иЗТ1ША С1ШЕМН РК012УООА

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „ДИМИТРОВГРАД"
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ

ЧЕСТИТИ

Празнина на Републиката - 29 ноември
пожелава високи трудови завоевания и успехи в социа

листическото изграждане
„ДИМИТРОВГРАД" произвежда:

— автогуми (вътрешни и външни),
— разни видове гумени обувки (работнически, за ловци и ри
боловци и др.),
— работнически обувки със специално предназначение: за ми
ньори, горски работници и пр.,
—• лачени дадески и детски ботуши с различна разцветка,
— гумени опинци и балетанки,
— различни видове гумено-технически стоки със н без метали

като им

Ш КОМ РАЗ
V® Л1С051-АУУА

с различно предназначение,
— гумени фолии (различно качество), гумени нишки,
— гърби и профили, намиращи широко приложение, '
— машини за нуждите на гумарската промишленост, прпио-

произ-галантерия и другири и калъпи, различна метална 
ведения ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 

„БАЛКАН”—ДИМИТРОВГРАД

На всички свои клиенти, туристи, на трудещите се и гражданите 
от Димитровградска община и страната

Празника яа РепубликатаЧЕСТИТИ
С ЖЕЛАНИЕ ОЩЕ ПО-ХУБАВИ УСПЕХИ ЗАНАПРЕДТО „Босилеград“

В БОСИЛЕГРАД

с основните си организации на сдружения труд:
— „СЛОГА" — за търговия и гостилничарство,
— „НАПРЕДЪК" — за селско стопанство и изкупуване,
— „УСЛУГА" — за услужна дейност,

^ ОБЩИ СЛУЖБИ
на трудещите се и гражданите в 
общината и страната на дело
вите си приятели и потребители 

ЧЕСТИТИ
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ
И ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ЛИЧНИ УСПЕХИ И ОБЩЕСТВЕНИ 
ЗАВОЕВАНИЯ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА САМОУПРАВИТЕЛ- 
НОТС| НИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО И НЕОБВЪРЗАНО 
ОБЩЕСТВО.
ДА БЪДЕТЕ ДОВОЛНИ ОТ ТЯХ!

7 О в ОМО мюипс( !М1НТВОРЯ

ЬШЖОЕЬЕНТНАКЕ
Т ^ I- К Р О N 86-203 • ТЕ1СХ 1в7*4 • ГЕ1ЕвЯАМ' Е1ЕК ТПО Ук А $т А

ЧЕСТИТЯТ 
на трудещите се и гражданите 
в Сурдулишка община и страната

29 ноември — Деня на Републиката
като им пожелават многобройни колективни и личнии успехи

иИНЕКС СТОЧАР»
■ РАДИЛ ОРГАНШАЦША КОНФЕКЦША

ДИМИТРОВГРАД
СЪС СВОИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
„НИШАВА",
„ТЪРГОКООП",
„КООПЕРАНТ"

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА 
ЧЕСТИТИ
29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 

като им пожелава още по-високи 
ния в производството и в изграждането на социали
стическото самоуправление у нас.

„СВОБОДА" произвежда:
— всички видове мъжка, дамска и детска конфек-

изделията на „Свобода" се отличават с високо 
качество, модерна и съвременна кройка 
бройни разцветкй,

искате ли да вървите в крак с модните изис
квания на деня 
ция „Свобода"!

ЧЕСТИТИ

Деня на Републиката
трудови завоева-като им пожелава високи завоевания в селскосто

панското производство и изграждането на социа
листическото самоуправление у нас 
«НИШАВА" организира селскостопанското произ

водство на обществения сектор и изкупува 
всички видове селскостопанска продукция. 

„КООПЕРАНТ" организира селскостопанското 
изводство на частния сектор 

„ТЪРГОКООП" снабдява населението
дове индустриални стоки за широко потреб
ление, както и хранително-вкусови изделия.

про-
в много-

с всички ви-

— търсете изделията на конфек-
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;»ВАСИЛ ИВАНгш т

КАТО им ПОЖРП празника на републиката 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ'"ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКАТА КПНЛРТОЦ^А СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ, 
КИЯ СЪЮЗ, НФЕЕЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕС-

ГППМ|!пКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
обХАнЛ^Сл™ческата младеж,
общинският сшщиТаленсъветЪЮЗА НА БОЙЦИТЕи

в ДИМИТРОВГРАД

СЪЮЗА НА

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 
И Т Я ТЧЕСТт1удо1аЛедиВнМа0-'босилЖдА" - ЛЕСКОВАП

на трудещите се и гражданите Д
Босилеградска община 

ЧЕСТИ
29 ноември-Деня на Републикатав

и страната
Т И

с пожелания за още по-хубави успехи занапред.Деня на Републиката —г 29 ноември
като им пожелава нови трудови победи 
в изграждането на общината и страната 
н нови лични успехи

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕС
КИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР И 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
В БОСИЛЕГРАД 
на трудещите се и гражданите 

в общината и страната

. ТО „КОМУНАЛАЦ"
ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 
ЧЕСТИТИ
29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

с пожелания за още по-хубави резултати в социалистическото 
изграждане занапред

ЧЕСТИТЯТ

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

и им пожелават нови лични и обществени успехи и нови 
завоевания в изграждането на социализма и самоуправ
лението у нас и на необвързаната политика в света.ТРУДЕЩИТЕ СЕ В ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД 

ЧЕСТИТ ЯТ

Деня на Републиката — 29 ноември
на всички работници и граждани 
в общината и страната
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ ЛИЧНО ЩАСТИЕ И НОВИ ПО
БЕДИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА САМОУПРАВИТЕЛНОТО НИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКО И НЕОБВЪРЗАНО ОБЩЕСТВО

КОЖАРООБРАБОТВАТЕЛНАгТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ 
БРАТСТВО" В СЕЛО ЖЕЛЮША КРАЙ ДИМИТРОВГРАД 

" НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА —

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В РАБОТАТА 
ЗАНАПРЕД

29 НОЕМВРИ
ЗДРАВНИЯТ ДОМ 

В ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

като им пожелава нови трудови
„„истческато «м^праие™. У ^ юссл„„«„ и пр.д-

-«»-” ■ т"°- 
способността на населението.

па со-победи в изграждането 
нас

ЛЕСКОВАЦгяМл-яяь;»™.-
БОСИЛЕГРАД

гражданите и трудовите хора в 
Босилеградска община и страната, 
па деловите приятели и потребители

”Г*“АРЦ ~

БОСИЛЕГРАД 
на всички граждани 
и цялата страна

Ч Е С Т

на

Босилеградска община С Т И Т ИВ Ч Е

Деня на Републиката - 29 ноемврии т и
29 ноември

ИЗГРАЖДАНЕТО
НИ И

И НЕОБВЪРЗАНО ОБЩЕСТВО. СТРАНИЦА «
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ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ ,НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЦА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБИОР 

В ОУРДУЛИЦА

Ч Е С Т И Т я Т

ТИРАУАУНЬА\
1Г1РАУАУ1Н1Я1

ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ГроЬ»*ннй«« РО
Строителна ТО

Димитровград

Деня на Републиката — 29 ноември
Рождения ден на РепубликатаС ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ХУБАВИ УСПЕХИ ЗАНАПРЕД

на трудещите се и гражданите- в 
славил, пожелавайки им велики дела в 
тичсското- самоуправление и в борбата за икономическа 
лизация.

Юго-Сурдулишка община и
развитието на социалис- 

стаби-
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ В БАБУШНИЦА

С ОСНОВИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ
— „БУДУЧНОСТ" — Бабушницр
— „ЕРМА" — ЗВ01ЩН
— „СЛОГА" — Велико Бонинци
— „ЛЮБЕРАДЖА" — Любераджа 

на всички селскостопански труженици
и граждани от Бабушнишка община

ЧЕСТИТЯТ
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ

като им пожелава лично щастие и много ус
пехи в строителството на социалистическото 
самоуправление у нас
„БУДУЧНОСТ" организира селскостопанско 
производство на обществения п частния сек
тор, снабдява населението със селскостопан
ски възпроизводствени материали и други 
промишлени и колониални стоки и изкупува 
селскостопански излищъцм

ГОСТИЛНИЧАРСКО-ТУРИСТИЧЕСКА ТРУДОВА 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

„СЪРБИЯ" — ПИРОТ

А • Сц&и
ССОЗТГГИЛЯКЛ ОВОЛШ2ЛС1М ЦОВ02ЕМОО нлпл

------ ТЕС. 81-№17, 8М88 — 21ВО КЛС™ ЮиЧП-Ш
ВАВ08171СЛ „I

на всички граждани и трудещи се от Бабушница, 
на гостите и туристите в своите обекти

ЧЕСТИТ И
29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

с пожелания’ за ускорен стопански растеж и 
всестранни успехи в развитието на социалис
тическото самоуправление у нас 
„ЦЪРНИ ВРЪХ" в своите обекти в Бабуш
ница предлага на гостите си богато разнооб
разие на алкохолни и безалкохолни напитки, 
организиране на частни и обществени уве
селения.
„ЦЪРНИ ВРЪХ" е организация с многостра
нни гостилничарско-туристически услуги.

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ ЗА:
— ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
— ДЕТСКА ЗАЩИТА
— КУЛТУРА И ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
— СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

В Сурдулица
ЧЕСТИТЯТ

Деня на Републиката
' •Гс5\. • ~ -

на всички трудови хора и граждани в общината и цялата 
страна, като им пожелават завидни резултати в развитието на 
социалистическа самоуправителна и необвързана Югославия и 
лични и семейни > успехи

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
СЪЮЗ
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСК1ДЯТ ОТБОР НА СУБНОР

В БАБУШНИЦА
на всички граждани, трудещи се, селскостопански производи
тели, младежи и пионери3%!>&п1са)

ЧЕСТИТЯТ
— БАБУШНИЦА 
ЧЕСТИТИ

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 
като им пожелава лично

Деня на Републиката
щастие и високи 

успехи в изграждането на социализма у нас 
„ЛУЖНИЦА" ПРОИЗВЕЖДА:
* полиетиленови тръби за водопроводи,
* ПВЦ тръби,
* полиетиленови фолии,
* плексиглас плочи
* пропиленови тъкани,
* вълнообразни (полиестерови) плочи
* цистерни от армиран полиестер,
* алкохолен оцет за ястия и др.

с пожелания за още по-големи завоевания 
изграждането на социалистическото самоуп
равление у. нас и за разцвет на Републиката

в

-ВАВи5М!СА
на всички делови приятели, трудещи 
и Бабушнишка община се и граждани от страната

„АВТОТРАНСПОРТ"
БОСИЛЕГРАД

на пътниците си, деловите приятели, 
гражданите в общината и страната

ЧЕСТИТИ

• ЧЕСТИТИ
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ

с пожелания за още по-високи завоевания в 
изграждането на социалистическото самоуп- 

на Републиката
„ТЕКСТИЛКОЛОР" произвежда:
Г™ седалищни калъфки, бикини, брус- 
Фалтери, детски одеяла, дамски 
шалове, юргански калъфки, 
различни видове бански 
спортни реквизити 
„ТЕКСТИЛКОЛОР0 
тъкани

Деня на Републиката — 29 ноември
нощници, 

кухненски кърпи, 
гащета, кърпички.

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ 
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ЛИЧНИ 
И ОБЩЕСТВЕНИ /УСПЕХИ ЗАНАПРЕД 
НА ДОБЪР ПЪТ С РЕЙСОВЕТЕ НИ'

И др. 
печата всички видове
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ШизичесКа култура ,'1)п#рф ВРАшГ ГРУПАНДОГ'- футболна дивизия
ОТ НОВА ГОДИНА 
БОСИЛЕГРАД

В

ПриключиРЕГИОНАЛНА
ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — есенниятНИШ

Поражение на лош полусезон комунална
организация?В Междуобщилека фу

тболна Дивизия 
група- ,,Юг", 
приключи есенният 
сезон на настоящото фут 
болно първенство. Състе
заваха се 13 отбора, меж- - 
ДУ тях и ,,Младост" от 
Босилеград. След проведе 
ш-гге дванадесет кръга, бо 
сидеградс^ият отбор се 
намира .в средата на таб
лицата. За някои 
чо за някои любители на 
опоп.рта неуспех. Мнение
то на управата на отбора 
все още яезнаем. Офици
ален анализ за проведе
ните 12 футболни мача 
кос още • няма, но сигур
но е, че тези дни тота ще 
направи. Наше мнение е.

че класирането в оре,дата 
на таблицата за бослие- 
гр ад ските футболисти е 
още един неуопех. Наше
то мнение

Враня
неотдавна 

полу-

Тели 100 души. Голмайстори- дъ^дови«то време;зри- 
денович в 8 минута 2-о - Т, Станиша Мла-
МИН; 3:0 — Зоран Мпп ГоРан Миленкович в 50 
Синиша Младеещ ГуТмГ В 63 МинуТа* ~ 
Милошевич в 80 минута СъпиГтп' ° ~ Микица 
Алексинац __ слаб ДИЯ ТоплнЧа Попович,

опод-елят и 
мнозина любители на фу
тбола в общината. И 
успех.

Новата организация 
Ще се старае за прокар 
ване и подържане на сел
ските и некатегоризира- 
ни пътища —- евентуално 
и за водопровода, 
лизацията и хигиената в 
града.

не-
зашото според 

■понастоящем и 
Условията реално трябва
ше да

силите, а

кана-з а емат - г ор н ата 
част л-а таблицата. Впро
чем това « самите футбо
листи лоедв-гстяв-аха пред 
началото на есенния ло- 
л^оезо-н. Обаче и

успех.
ФК „А. Балкански"; То-

Н.И Зарков 5, Славна Ди
митров 3, Любиша Таков 
6 Миловал. Тодоровмч 5, 
Новица Алекоов 6, Алек
сандър

„Задруган” не беше тол- 
к-ова голямо, но така ста
на.

В последния кръг „Асен 
Балкански" 
свой. терен с отбора 
..12 фебруар" от Ниш'

Д. Ставров

Неотдавна Общинска
та скупщина в Босилег
рад в-зе решение за Фор
миране на

този
път практиката показа, 
че до успех не се стига 
само с желания, а 
странни усилия.

организация 
за комунална дейност. В 
това отношение се очак
ва и известна 
зация на сегашната

Ще играе наСтанков 6. Дра-, 
гал Дончев 5, Жика То
доров 6. Сини ща Дими
тров 4, Слободан 
цев ?, Деян Митов 7.

с все- 
диоци-

плина и отговорност. Ра
збира се 
отбора и въобще .на Спо
ртното дружество проявя
ват известни слабости 
работата си.. Съвсем мал
ко внимание посвещават

на реоргани- 
орга

низация за услужна дей
ност „Услуга". Защо 
лоследв-аха 
та и решението?

Стои- и управата на

ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ инициатива-
футболистите на „Асеи 

Балкански"
В

Незаслужено поражениепретърпяха 
високо поражение от „За-, 
другар" в Житорагя. Ис
тина теренът не беше го
ден за игра (но това е 
равносилно и за двата от 
бога), обаче ди.митров-

— Главната причина за 
това са некатег-ориз-ирани 
те пътиша в общината; 
казва ВАСИЛ ТАКЕВ, пр 
е-дое-дател на ОС в Боси
леград. През тази годи
на общинската Самоуп- 
равителна общност на ин 
тересите за жилищно-ко 
мунална дейност със сре 
ствата на фонда за на
сърчаване развитието на 
икономически изостана
лите краища (около 150 
милиона- .динара) обезпе
чи строителни машини 
за лро^рване и поддър
жане на пътища. Необ
ходима е организация, ко 
ято да поеме прокарване 
то и поддържането на 
пътищата в селата, с ко 
ето не само ще- се подо
брява селският бит. но 
и целокупното развитие 
на общината.

върху подмладяването на 
отбора. Недостатъчно въ 
веждат в игра млади, а 
толерантно се отнасят 
спрямо някои по-възраст
ни футболисти.

„Победа" (Държина) — „Партизан" (Жслюша) 
2:1 (1:0)

На игрището на „По- 70 минута, 
беда” в Държина, пред' 
около 50 зрители на 22 
ноември се отигра пър- 
венствен мач между „По
беда" и „Партизан" от 
Желюша. Победи домаш
ният отбор С 2:1 (1:0).
Голмайстори за „Побе-

В последния кръг на- 
есенния дял на първенст 
вото футболистите, на 
„Партизан” от Желюша 
претърпяха поражение.

градчани не играха спо
ред възможностите си.

Домашните футболис
ти по-добре се снамираха 
по тежкия от дъжда те
рен и заслужено спече
лиха две точки, като 
нанесоха високо пораже
ние на .Асен Балкански' 
от 5:0. Може би резулта
тът не 
бъде толкова 
щото превъзходството на

Инак, през , изтеклия 
есенен полусезон футбо- 
лиотите на „Младост" 
имаха- период1 на добра, 
но и период на слаба иг
ра. Между по-добрите иг 
ри са мачовете » начало
то'на есенния полусезон 
с „Младост" от Суво-йни- 
ца и „Флямуртари" от 
Търновац. След това с 
„Младост" от Йелашни- 
на и „Минераяац" от Вра 
иска баня. както и после
дния с „Хайдук" от Пре- 
ш-ево. Най-висока п-о-беда 
извоюва срещу -отбора на 
„Мшюрадлц" от Вранска 
баня — 7:2. а най-гол я- 
мо поражение претърпя 

■ор пионерския състав иа от „Пчиня" .в Търтогшде 
.Ас-см Балкански" в репи 

оналпа футболна диви- .градските футболисти сс

гостувайки в Държина от 
отбо-ра на „Победа". В-се 
до 90-та минута желюша 
ми имаха „наравно", но 
вниманието им -отслабна 
и така загубиха една важ

да" бяха Оретен Войчи- 
нович в 40 и Малац Вла 

90 минута, докато 
за „.Партизан" о-тбел

дица в 
гол
яза Свеклей Любиша в

би трябвало да на за пролетния дял точ-вжхж, за- д. с.ка.

МАЛЪК ПОРТРЕТ

Примерен спортист Съществуват инициати 
ви тази (нова) организа- 

поемеция занапред да 
грижата за водопровода, 
-канализацията и комунал 
м=та хигиена в Бооилег-

ва в отбранителната ли-на мач© мач :» който босилс-Пооетител ите 
вете на 
ки" добре го знаят и че 
сто му аплодират. Това 
е централният защитник 
в отбера НОВИЦА АЛЬ- 
КСОВ, носещ фланелка 

5. Неговите „иаме

ния.„Асен Балканс- По нужда Ал'-~гок е и 
След като Алек- една отзия- п-редстав-иха с 

Благодарение и иа усъ най-слабите игри. 
рдпата работа иа Новина 
Алекров отборът па „А.
Балкански" действува- до 
бие; тренирайте се водят

треньор, 
сандър Петров напусна 

място в от
ряд. за които сега се гри 

~ООСТ „Услуга". Под 
готевкнте са в хол и 
очаква

житрсньоюското 
бора иа „А. Балкански 
_ Новина Алскаов като 
най--опитен, а и при сър-

ссСигурно с. ч-е отговор- 
футболния от- -инициативата за 

на сегашните вън 
бог., зимния поприод ще 
използуват и за организа-

реорганизамия
комунална орга-низа 

шия ва подкрепят и ззе- 
ООСТ „Услуга".

номер патанав-ратата роси" прел 
Асен Балкански

последен" играч за 
на опасни по 

по прави 
Иначе ми

професионално, а ;и 
зултатито. - в първия д ял 

първенството са доб
ри Димитровград чаши са |[а 
в средата ма табелката всички футболисти 
в твърде силната региона 
лид футболна лй-виизия.

Вече привърпгаа 
следването иа ДИФ.

Този млад и амби-циио- 
рпортист и човек е 

Съюза иа .кому 
и упорито се

- като коиоощидирам-епйонно тате в 
Ако реорганизация се из- 

спор-ед раздвиже
на на отбера. Преди всичко

0Т1О-
разчнетване 
ложе пия, почти върши

мата инициатива 'в рамки 
те на .^Услуга" , занапред 
ше останат оервмза и хле 
бомекдрдащата.

Очаква се новата кому 
организация за ко

порно да се отнасят спря
мо задълженията. Постъ- 

фут-

ло са успешни, 
пно момче, когато излез 

става голям със яката па отдели инс на терена 
и усъпяеи 
то няма 
Алексов ведно е и 

на отбора.

борел, за кого 
загубена топка.

каяи-

бовгисти 1В последния кръг 
ос събраха за 

с -огбо-
нал-на
м-унална дейност да се 
формира и ла започне 
с действуваието си от па 
чалотб на идващата ГО

шгато и-с1 з-ен 
член и па да отидат па мач

„Синджелич" .в- Лета“ ра напистите
бор-и спортът в Димитро В|№00,е с.оер:йрр.ио иреду- 
втрадока обддииа ла - 
лучи,заслужело място..

30-годив не“Този вече -1Ю-е г>ОЙ6н в село пг.ежедиие зя топа.спортист
Гоиндол. Към 15 години

.Балкански езт 
е ■напада-

послс мина- успех е

лцша.
ИС МУ .е тооад.ОР,С#ата .ра- 

Той и досега е 
водил като---П1СИ»-- ■

,■ -, Ч/.

В. Б.М. Я.играе за 
начало играел 
гряната, но

бота. . - Димитър СТАВРОВ
СТРАНИЦА 15
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V ?1!И! 1!1* сати Ра * забава

„Ъосавци"
Еве пред празника-г пощарат ми-доие- 

одйеднуш: оди синатога одос три писма 
Ниш, и од дру^иятюга от Белград и од 

Пирот, Тримката су у различ- 
ама писмата им кока су писана

третатога оди
пи градове, 
прско индиго. Пишу М1И:

„Тахе имаш сг-сЬу, Еве туя годину 29-ти 
сс пада у нсделю, па празникат чс сс по
мери за понеделник и торник, та У среду 
чс почнемо с работу. Кико нсма да рабо 
тимо у су богу — чс имамо кажи—речи пет 
дьна Ла нразнуйемр. Затова че дойдем-о тия 
пут- а ти гле|дай да се подготвиш по-добре. 
Ако нс ой 1клал прасето, а ти му тегли йо

да омъг. симо депата. После иди у зад- 
псколко гайбе пиво, а за ле

жат
ругуту и купи 
пата сокове. Мама нека напраи зеляник 
и тиквеник, ама не.мой, ко преди три годи- 
не кига имаше само две телсийе. та не си

ШопизмиНАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Не ме гледай Ф Чула жаба конь се кове, па и она 
дигла ногу.

ф Од свако дърво — свирка нс стайе.

• Посмеяла се кука на кривото дърво.

9 Кога йе змия апала и од гущера 
се плаши.

# Йедън кико ни йедън.
Залисал: Ст. Н.

дойедомо. Съга и децата су поодрасла, па 
си йеду ко стари човеци..."

Е пишу ми йоще да купим биоквиди, 
шиНар и йош нежойе дру])е дрънгулийе мо
же снаете да им текне да прае торте, слат- 
Ни и .незнам кикво.

Четим писмата, четим и не веруйем: 
личе си ко яйце на яйце. После припну 
да се смейем. Бабата ме гледа, удзвери се 
и ме питуйе:

• • •

На п^т между две босилеградски 
села се срещнали дрипаво (и много ху
баво) момиче и докарано (и хубаво) мо
мче. На .разминаване момъкът насмал- 
ко не се парализирал от хубостта на мо
мичето. „Заковал ое" на мястото ой, зи
нал, направил опит да тръгне, но кра
ката му отказали послушност...

— .Какво.си зяпнал, бре? Да не. ис
каш да ме гълтнеш ? — попитало с остър 
тон момичето.

Вместо да открие възторга си ог ху
бостта- на момата ергенинът се обидил 
от непредвидената й нахалност и потър
сил начин да й върне „заема”:

— Право казваш! Какво съм зяп
нал? Нито .си късветно облечена, нито 
си късветно обута!

Момичето не му останало длъжно:
— Пфуй, глупако! Не ме гледай, че 

съм гола- и боса, но погледай какво под 
дрипите нося!

„Кво йе толкова, смешно, кажи и я да 
се смейем?”

„Ела нали знайеш приказшщуту 
босаяцатога. Ка га покарали да работи он 
све си имал работу, а ка га окнули да бере 
грозйе он рекъл: чекай и децата да пове
дем. Та те и нашите Досавци че дбйду ама 
че ти доведу и Ьосавчетидта..."

„Ора-м да те йе Манчо, дърт си човек, 
а децата си да окаш (юсавци. а унучети- 
ята (юсавчетпя!” — загалати ме .она.

„Ама чекай, не съм пропиван дека че 
дойду. И мене ми йе мило дека че се събе 
ре«че зайедно. ама ми пишу тука да купим 
гайбе пиво, сокове, шиЬери незнам йеще 
кикво. А ти знайеш колко ми йе тънка пен- 
зийбата, че има после да- постимо.”

„Я не се завутуй, бъркни пощи сламни- 
кат и узни онея. паое за кавторат що съби
раме'; — рече бабата.

„А клитор?” — .питуйем я.
„Кавторат че почека. дай да ое обес- 

рамимо пред децата, а за нас си йе добро 
и огньището. Толкова гевдине ни йе слу
жило, че :ни служ/и йош некойу годину!”

Кво да праим, щом бабата 
тека че -буде. Само

за

ама ■■■■■■■■■•■■

СЪОБЩЕНИЕ!
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тека рече— 
я се надам ега ка дойду 

и пину се сете дека моята педаия не йе 
Р°г знаме киква, па да развъожу Ьесийете. 

едну годину тека напраише: пинуше, раз
веселите се. после се разжашише. па по- 

чеше да ваде пстстогиаилядарйе и’ почеше 
да се надидавайу., Йедън даде йе-дну ' дру- 
Ьият две, а третият — 
него ни тр1И ни четири 

пет" °ния Двоица се посрамише, па и 
они дадоше по толкова-. Тъгай 
позата кола воловока де! си купи и
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