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С указ На президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст- 
зото и единството между 
нашите народи и народностиГОДИНА XXIX # БРОЙ 1399/1400

♦ 28 АПРИЛ 1989 Г. • ЦЕНА 500 ДИН.

ЦК НА СЮК НАМЕРИ КОМПРОМИС ВЪВ ВРЪЗ
КА С НАЗВАНИЕТО НА ПРЕДСТОЯЩИЯ КОН
ГРЕС НА СЮК

Н Четиринадесети, 

и извънреден
Преди Конгреса на СЮК ще се състоят кон

греси на СК в републиките и конференции на 
СК в покрайнните

В продължението на XXII пленум (на 19 
април) Централният комитет на СЮК намери
компромис във връзка с названието на предстоя
щия конгрес на Съюза на югославските комуни
сти. Конгресът ще бъде и Четиринадесети, и из
вънреден. Декемврийският извънреден конгрес 
ма СЮК ще върши всички основни функции, ко
ито в Устава на СЮК се предвиждат за редов
ните конгреси.

Подготовката за конгреса 
трябва да бъдат насочени към 
обществена реформа и преобразование на СЮК. 
Ръв връзка с това становище е постигнато общо 
съгласие в СЮК.

и самият конгрес
основната му тема:

В празничния брои:Към ПЪРВИ .МАЙ

БЕЗ ПРАЗНИ ПРИЗИВИ 70 години ЮКП (СЮК) Развойни \’силия на 
овцефермата „Власнна”Носител на 

исторически 
инициативи и 
визии

ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЕ
НЕТИЧЕН ЦЕНТЪР

стр. 8.
И в навечерието на този Празник 

на труда работническата класа на Юго 
славия Ще получи всеобщо признание. 
Може ли това признание да бъде мал
ко повече от досегашната първомайска 
куртоазия? Може би и .може, доколко- 
то я уверим, че вече няма да (зло)упо 
требяваме героизма, с който тя носи 
острата криза.

та „теория”, чс у нас се работи малко. 
Най-меко казано, гази „теория "е лъжа!

С призиви не се изгражда култ 
към труда. За да го изградим, най-нап
ред трябва да скъсаме с едни друг култ. 
С култа па идеологията! Дошло с вре
ме да признаем най-голямата си греш 
ка, която е и основна причина за кри
зата. И трудът, п работникът, и мио 
го други основни фактори па общест
веното развитие са превърнати в робо
ве на бюрократическата идеология па 
социализма. Трудът е отделен от чове
шкия УМ, икономическата принуда и 
конкуренцията, набутан е в хиляди ад 
мннистратицни норми „в името на ра
ботника, човека и прогреса" н там е об
раснал с много „нмели, мъхове, лишеи 
и други нолумаразитн и паразити". За
това
биа да щади досегашната ирационплна 
икономическа и политическа система, 
за да може да скъса тези окови и да 
превърне социалистическото еамоупра 
влепие в система, която истински осно 
бождава труда.

Развитие 
вното дело в Димитров
градска община

ОТ ПОТРЕБИТЕЛСКА 
— ДО СЪВРЕМЕННА 
КООПЕРАЦИЯ

на кооперати-
стр. 3

Разговори по шншонал 
ННЯ въпрос н междуна 
циоивлиите отношения 
и Босилеград

Но как да я уверим? С обещаната 
реформа? Малко е това. Реформата ме 
е оформена докрай, началото й не е 
известно, а инфлацията върлува жес
токо. За начало е по-добре например 
ла премахнем една „дребна" неправ- 
дина к-ьм нашия работник, която може 
да се прочете „между редовете" на 
традиционния първомайски и ежедпе 
вей призив: „Само култът към труда 
може да пи избави от кризата!" Да, ние 
незабавно трябва да се откажем 
ти призив! Не затуй, че това не е исти 
на — култът кт,м труда ни трябва пай- 
много. Прели всичко затова, че 
призив се отправя ог погрешни 
нии като резултат на разпространена-

стр. 9

На педагогически темиУКРЕПВА ДРУЖБАТА 
И ДОВЕРИЕТО ВЪЗПИТАНИЕ ЗА 

БЪДЕЩЕТОстр. 5
стр. 10—11

Първомайски срещи е 
работниципрокламираната реформа ме тря ПОЕТ, ПЪТУВАЩ 

БЕЗ БИЛЕТ
Силна работа — 

висока заплата
от то- стр. И

ГЛАС ил БЪЛГАРИ пЛ
този в ЮГОСЛАВИЯ

мози- етр. 6
К. Г.

Хотел „Мир” а Звонска 
банядраги читатели, ОБСТОЙНИ ПОДГО
ТОВКИстит Първи май!ч стр. 7



ИЛ МАРГАРЕТ ТАЧЪР И БУДИОТ РАЗГОВОРИТЕ 
МИР ЛОИЧАР В ЛОНДОН

РАИФИЗ РЕЧТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ПА СФРЮ 
ДНЗДАРЕВИЧ В СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

Видими промениТАЗИ БИТКА НЕ 

СМЕЕМ ДА ИЗГУБИМ разговори (20 и 21 т.м.) 
за обстоятелствата в Юго 

крачките на новото правител- 
Косово

По време на двудневните 
домакините се интересували 
славия, преди всичко за 
ство и за ситуацията в

дойд© до стихия, разруша 
вале и кръвопролитие. В 
такива условия Председа
телството бе принудено, 
каза той да извърши кон
ституционната си длъж
ност и да вземе неотлож
ното решение за провъ
згласяване на извънредно 
положение и да издаде за
повед да се предприемат 
енергични мерки за пре
сичане па състоянието, ко 
сто можеше да има после
дици в нссъблюдасми раз 
мери.

Стигнахме до най-критичната точка на обще
ствената криза. С всекидневно драстично покач
ване на цените реформата не може да се прове
жда. В Косово е пресечено опасното развитие 
на събитията

сс намира н криза. Тачър 
трайният ин- 

па Великобритания

М111II !СТ'1,р—Председател 
Великобритапия Ма подчертаит па

ргарст Тачър в разговори 
паи/Пя съюзен еекре- 

вьпшпитс работи

терес
и //а правителството й заге е стабилност и просперитет 

Югославия, имайки пр 
едиид мястото и ролята й 
и Европа и света.

тар па 
Вудммир Лоичар особено 
се интересува за югослав
ските непосредствени мер 

на сто-

Председателят на Пред
седателството на СФРЮ 
Ранф Днздаревич изнесе 
експозе пред делегатите 
на Съюзния съвет п Съ
вета на рпеубликите н по
крайнините (на 20 април 
т.г.) за становищата на 
Председателството на счра

п охрабрява чационалн- 
змът. Всеки национализъм 
се превърща в сепаратизъм 
или национална хегемо
ния. В СФРЮ национали
змът може да бъде само 
платформа па контрарево- 
люнпята, за разрушаване 
па системата п па стра
ната.

Нашата цел бе п ще бь- 
де пълната афпрмацпя и

на

кп за премахване 
папските п други трудно 

Както оповестява Та
Председателката на ве- 

ликобританското правите 
лство се интересуваше и за 
подготовката, характера и 
съдържанието на Девета
та среща на необвързани 
те с/раии в Белград като 
посочи, че укрепването на 
движението, в рамките на 
общите промени в света, 
и белградската среща ще 
имат огромно значение.

ст31.
пюг тя с уважение прие
ла обяснението за
ланската ситуация и ка:,а
ла, че забелязва промени

ЮГОС-

ната за вътрешното и ме 
ждународно положение на 
Югославия- — Сега е най- 
необходимо ВСИЧКИ СИЛИ II
обществената енергия да 
насочим към решаващо и 
последователно

ЗА ДЪРЖАВАТА И ЗА 
ВЪНШНОТО СЪТРУД! IИ 
ЧЕСТВО

концепции 
правителство, 

добавила че я учудва 
защо Югославия с толко 
ва човешки п материални 
потенциали дълго време

и по-модерни 
па новото
по

Нашето развитие, каза 
Днздаревич търси държа
вата ни да бъде модерна, 
рационално организирала 
и ефикасна. Сегашната ор 
ганнзацпя е тромава и не
ефикасна. П одче рта ва й ки 
значението, което пашата 
страна винаги отделя за 
сътрудничество със съсе
дните страни Днздаревич 
изтъкна, че Албания се на 
месва в машите вътрешни 
работи и пропагандира ка
раници и конфликти на 
албанската народност с 
принципите на останалите 
народи. За добросъседст- 
во са нужни 
усилия н ние тази ориен
тация не Ще изгубим, но 
няма да се отречем от 
своите си права, подчер
та той.

Изтъквайки че дълго
срочното определение па 
Югославия, като независи 
ма и необвързана страна, 
е да развива сътрудничес 
твото с европейските стра 
ни Днздаревич каза, че по 
някога се срещаме и с 
неразбираеми 
Тук мисля и иа заблуди 
по отношение на косов- 

обстоятелства, кои
то неотдавна дойдоха до

осъщест
вяване на стопанската ре
форма, каза Днздаревич, 
като посочи и най-серноз- 
ния проблем в нашето 
общество — неединството, 
конфликтите и конфронта 
циите и подчерта, че ни
кой не може да бъде по- 
стар от интересите за еди 
нството в страната, запа
зването на нейния интегри 
тет и конституционно ут
върдената система.

КАЗАХА...

Носово никога не е било
Р. Днздаревич

В речта си пред поли 
тическия актив на Тито 
ва Митровпца на 21 т.м. 
изтъкнатият революцио
нер и член на ЦК на 
СЮК Али Шукрня особен 
акцент сложи върху непре 
къснатата и продължава
ща антиюгославска про
паганда от Албания, чия 
то машинерия — както ка

пълното уважаване на на
ционалните чувства на 
всички народи и народно
сти, техните национални 
стойности, традиции, кул
тури, а над всичко прин
ципът за националното ра 
вноправие, който е основа 
та на нашата федератив
на общност.

Говорейки за Косово Ди 
здаревич изтъкна, че 
тази покрайнина бе съз
дадено в такава степен по 
литическо напрежение, че 
всеки момент можеше да

■

ВСЕКИ НАЦИОНАЛИЗЪМ 
СЕ ПРЕВЪРЩА В СЕПА
РАТИЗЪМ двустранни

В основата на неедин
ството са различните въз
гледи по отношение на 
някои проблеми и съби
тия в обществото, по от
ношение на развитието на 
политическата система и 
отношенията във федера
цията. Най-тежката после 
дица от тева положение 
е, че с това се подтиква

за, не престава с вражее-
в действия към СФРЮки

от 1948 до днес.

— Центърът на тази ум 
пелена антиюгославска пр 
опаганда винаги бе, а и 
сега е Косово, по-точно ве 
лмкоалбанската претен
ция към тази част югос
лавска територия, която 
никога не бе в състав на 
Албания, освен по време 
на фашистката окупация, 
когато и Албания и Юго 
славия бяха окупирани, 
макар че е известно че 
ние никога не признавах
ме ни окупацията, ни раз 
късването на Югославия 
н че като през НОБ 
браним всяка педя на 
Югославия, залеяна с 
кръв на всички наши на
роди и народности. Ста
новището на албанското 
ръководство към Югос
лавия по нищо не се раз 
личава от онова от време 
то па Енвер Ходжа, а вси 
чко е под претекст, че те 
имат право да се интере 
суват за живота и положе

постъпки.В НАЧАЛОТО НА ДЕКЕМВРИ Т.Г. Али Шукрня

нието на албанците в Югоските
славил, а всъщност се ин 
тересуват за Косово са
мо като за територия- С 
тази намеса албанското 
ръководство практически 
подтиква националисти
ческото и сепаратистко ДВ 
ижение в Косово, а му е 
известно че всеки опит за 

на

ОК в Сърбия изява при някои между- 
фактори и орга-народни 

низации. Наистина е нера-„СК в Сърбия в борбата за обществена реформа и 
собствено демократическо преобразование" 
основната тема на Конгреса

неприемчиво 
в една

това е збираемо и 
за положението 
страна да се съди без да 
се положат усилия Да се

нуитета на досегашната 
политика на промени и 
единството в СК в Сър-

Председателството 
ЦК на СК в Сърбия в кра 
я на миналата седмица ут 
върди предложение Едина 
десетият конгрес на Съю
за на

на
получи реална представа 
за него. меняне на границите 

която и да е страна пря
ко тласка във въоръжен 
конфликт, във война и

бия-
Предложено е делегати

те на Конгреса да се из 
принципа 

800 чле

ще
В края на речата си 

всеДнздаревич каза, че
е неразположе-комунистиге в Сър 

бия да се състои в нача
лото на декември 1989 го 
дина. На конгреса ще бъ
де обсъдена темата: , СК 
в Сърбия в борбата за об 

ссб-

ПО-ГОЛЯМО
нието и недоволството на

бират според 
„един делегат на 
нове на

кръвопролитие.
на гражданите, чието все- 

е наистина теж-
СК". По този на

Това ни е известно и 
както н

изборните общип кидневие
ко. Загрижеността е голя- 

оправдателна. Но, то

чин ма 
ски конференции на СК 

бъдат избрани 1100 де
ние против това, 
досега, безпощадно ще се 
борим с всички разпола 
гаеми средства и с югос-

ма и
ва не е безнадежност. То-ще

легата. Общинските орга
ществена реформа и 
ствено демократическо пр 
еобразование".

събрание иа комуни 
републи-

наброяв ва е решителен иск да се 
тръгне по пътя на излиза 
не от кризата. Тази битка 
не смеем да загубим.

коитоНай-голя- низации, ед-лавското патриотично 
инство на всички 
народи н народности.

800 членоат по-малко от
имат по един деле нашимото

стите в нашата 
ка трябва да запази конти

ве ще
на Конгреса.гат
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70 ГОДИНИ НА ЮКП — СЮК 1919—1989

Светъл истори 

чесни път&
I 89 СЮ9
I 1ЕЯ1

ЮКП става същински ава 
нгард на югославската 
работническа класа, ис
тински и авторитетен во 
дач на най-широките на 
родни маси в навечерието 
на Втората световна вой

Тия дни навършиха 70 
години от създаването на 
ЮКП — СЮК — аванга
рд на работническата кла 
са с което започва един 

исторически

Филипович, 
Живко

ло с Филип 
Сима Маркович, 
Топалович, Митар Трифу-
иович и други.

В условията на кралст
во Югославия между дв 
ете световни войни ЮКП 
изживява един тежък път 
на борба за правата на ра 
ботническата класа и на 
народите и народностите, 
поради което още през 
1921 година бива забране 
на със специален закон, 
а нейните членове и сим 
патизьори подложени на 
гонения, затвори и физи
ческа ликвидация- Вътре 
шиите фракционерски бо 
рби също така нанесли 
големи щети на партията. 
В Коминтерн разисквали 
за разформиране на ЮКП.

С идването на Йосип 
Броз начело на ЮКП пр
ез 1937 година настъпва 
период на обнова и 
идейно и организационно 
укрепване на партията.

динамичен 
етап в историята на юго 
славските народи и наро 
дности.

на.
В съдбовните дни на 

1941 година ЮКП, начело 
с Тито започва Народо- 
освободителната борба и 
социалистическата револ 
юция с 12 000 комунисти 
и около 30 000 членове на

Обединителният конгрес 
на СРЩо(к) се провежда 
в Белград от 20 до 23 ап 
рил 1919 година. На Ву- 
коварскня конгрес СР- 
ШО(к) през 1920 година 
партията получава наз
ванието ЮКП, а от Шес 
тия конгрес през 1952 го 
дина Съюз на югославс
ките комунисти. На обеди 
телния конгрес партията 
пристъпва към Ленино
вия Трети интернацио
нал и приема Практичес 
ка програма за акция, 
Устав на организацията и 
други документи. Конгре
сът бил избрал Центра
лен партиен съвет, наче

Големи резерви за повишаване на производи
телността на труда се намират в сдружаването на 
труда и средствата, в използуването на предимст
вата на единния югославски пазар и подобрява
нето на системата на СКОЮ. В тежката кърва 

война
социалистическото самоуп- 

равително планиране. За тази цел нне решително 
трябва да се борим против всички видове на зат
варяне и автаркия, било да се касае за отделни 
организации на сдружения труд, било да се касае 
за по-тесни или по-шнрокн обществено-полнтнчес 
ки общности. Всички препятствия на самоупра- 
вителното сдружаване на труд и средства трябва 
енергично да премахваме. Това трябва да бъде 
наша постоянна грижа и една от основните 
задачи.

ва четиригодишна 
с 1 700 000 жертви и леге 
ндарни битки ЮКП и Ти

федето създадоха нова 
ративна 
Югославия, страна на бра 
тски народи и народнос
ти, с решец 
въпрос и всички 
вено нови отлики на

социалистическа

национален 
качест

ед
на модерна съвременна 
държава.Каза Й. Б. Тито на Единадесетия конгрес на СЮК

Следва динамичното из 
граждане на социализма 
в страната. В конфликта 
със Сталиновия хегемони 
етически деспотизъм, три 
умфално победи Титовата 
линия на пълна независи 
мост на Югославия и рав 
ноправието в международ 
ното работническо движе 
ние. Това бе особено пот
върдено на историческия 
Пети конгрес през 1948 
година. Настъпва период 
на внедряване и развива
не на социалистическото 
самоуправление. Страна
та се развива с много бър 
зи темпове, спечелва неби 
вал престиж в целия ми
ролюбив свят. Тнтова 
Югославия става един от 
основоположниците ИЦ 

необвързаното движение, 
1961 година, като деен фа 
ктор на мира и разбирате 
лството в света.

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК ПО СЛУЧАЙ 70 ГОДИШНИНАТА НА ЮКП — СЮК

шш и негамш миж н вшI
гнп н платформи не изгради братство н единство 
пашите народи п народности п ако АВНОю не учре
ди Югославия на основите на самоопределението и 
равноправието па нашите народи, ако в единната со-

черпогор-
ският и мюсюлманският народ не бяха сс пзборилн 
да бъдат признати като сръбския, хърватския и сло
венския народ и ако нашите народности не получиха 
всички права да пазят п развиват 
самобитност?

наПо случай 70-годншнината на Югославската кому
нистическа партия — Съюза на югославските 
нисти на 19 април в Белград се състоя тържествено 
заседание на Централния комитет на СЮК. Присъс- 
твуваха голям брой видни революционери, културни 
и обществени дейци и гости. Д-р Стипе Шувар, пред
седател на Председателството на ЦК на СЮК, прочете 
доклад за революционния път

кому-

циалистическа революция македонският,

партията, в койтона
националната симежду другото изтъкна:

— През изтеклите 70 години Югославската ко
мунистическа партия относно Съюзът на югославски
те комунисти изигра съдбовна роля за страната и раз
витието на обществото ни, утв'ьрждавайки сс като 
сител на всички значителни исторически инициативи,

които па Югосла- 
снстовна обще-

БЕЗ НЕРЕАЛНИ ОБЕЩАНИЯ
11(9-

— Нямаме причини да не се гордеем с постиже
нията си и да не бъдем оптимисти — каза но нататък 
Шувар п добави: — Разбира се, н преди, в Тптово 
време, идеите п делата не са били съвършени, и ко

били съвършени. Напротив. Натрупали са

визионер и творец на постижения, 
вия обезпечиха афирмация и пялата 
ттвеност и я промениха съдбата. Съюзът ма комунис
тите беше творец и реализатор па много идеи, които

широк
рата не са
сс много деформации, догми п илюзии. Въпреки иси- 

п норми, бюрокрагизацнята па об-зпачение за мас и срещнахаимаха огромно 
отзвук в света, той беше организатор на дългосрочни 
обществени процеси и промени.

чкп прокламацнн 
щсството 
така че
социалистическото п самоуправнтелпо разпише п

много назадничави процеси и явления...

Днес нашият СЮК се 
готви за свод 14-тн извън
реден конгрес, който ще 
сс проведе до края на го 
дината. На тоя конгрес 
Съюзът на комунистите 
трябва да сложи точка 
на някои негативни про 
цесн, които са нарушили 
неговото единство и деес
пособност. Той трябва да 
допринесе за провеждане 
не реформите в общест
вената система, в икономи 
чсекця живот и в самата 
партия, то ест в СЮК, ка 
то преден отряд и кохези 
онси фактор във всички 
досегашни и бъдещи бит 
ки и иа югославската ра 
ботиическа класа.

демок рат11заци ята му, 
всичко това ми въведе в сериозна криза на

с била по-силна от

КАКВО И КАКВИ БИХМЕ БИЛИ ... 1111

стълкновп е
СК вече не може да сс обляга па плебейския ентусиа
зъм п революционния етатизъм от времето па борбата 
и обновата. СК вече не смее да сп служи с ръждяса

ла бюрократнчсското посредничество 
и с привидно развитата система па самоуправление, в 
която мнозинството работници и граждани по реша- 

Също така Съюзът на комунистите вече 
обещания па работппчес- 

класа н народа. Затова се определихме за обще-

Оценявайки постиженията па седемдесетгодишна
та дейност на партията като завидни и пеупищожпмп, 
Шувар изтъкна:

— Какво и какви бихме били ако не беше ини
циативата на комунистите и борбата на експлоатира-

беше
лпте механизми

иите народни маси в пашата страна, ако 
НОБ и революцията, АВНОю и Народния фронт, ко
мунистическия и скоювски ентусиазъм и себеотрица
ние, съпротивата срещу Сталин, отбраната ма 
симостта па страната и па самобитиоста 
път, Титовите инициативи в света за необвързано дви-

блокове, сферите

ме

ват истински, 
не може да дава нереалнинезави- 

на нашия ката
стисна реформа м преобразование па Съюза па юго
славските комунисти. Във връзка с това открихме об
щопартийна п обществена дебата е надежда, че до 
предстоящия конгрес към края ,ш годината п па кон
греса щс намерим истински отговори па предизвика
телствата, отговори, които ще утвърдят Съюза иа ко-

жеиие извън военно-политическите 
на влиянието им и идеологическите, политически, ико
номически и воснпо-технологичееки надпревари и кон
фронтация. Каква щеше да бъде нашата страна и ка
кво щеше да се случи в нея акб благодарение па 
мунистите начело е Тито не беше станала 
тическа и федеративна, ако НОБ в стълкновението си 
с контра революционните националистически идсоло-

ко-
предводптел п 

самоуп-
мупистпте като идеен и политически 
политическата система на социалистическото 
равлемие, относно пред работническата класа и народа.

социалис-

Ст. Ст.
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КАДРОВОТО ОБНОВЛЕНИЕ В ОБЩИБОСИЛЕГРАД:
ПАТА БАВНО СЕ РЕАЛИЗИРАПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ИЛ ОК НА СК В ДИМИТРОВГРАД

Условие за реформатаАкционните конференции 

не се потвърдиха в общинската партийна организация започна кад 
задача досега изостана или 

л останалите обществе-
ровото обновление, но 'тази 
твърдо бавно се осъществява 
но-нолнтически организации и скупщините а оощес-

общности наВ работата на членовете н председателите на кон
ференциите на комунистите и конференциите на пър
вичните организации на комунистите в Димитровград
ска община се чувствува голяма незаинтересованост, 
бе констатирано на проведеното на 20 април заседание 
на Председателството на Общинския комитет.

Конференции на кому
нистите съществуват в 
„Сточар’ и „Свобода”, а 
в ,Димитровград“ и в ме 
стната общност на Дими
тровград конференции на 
първичните организации 
на комунистите. Анализи
райки работата на тези 
форми на работа Предсе 
дателството констатира, 
че този нов вид на органи

че от тях па заседанието 
се отзова само прсдседа 
телстпупащият копфсрс! I 
цията па комунистите и 
„Свобода”, чпято активно 
ст е оценена като добра, 
както н па конференция
та па местната общност. 
Кога го с тава дума за ак 
тпвпостта па последната, 
сложена е забележка, че 
в неи членуват преди вепч 
ко пенсионери п незаети, 
конто макър чс са разис
квали по много жизнени 
въпроси за града, все пак 
като такива не могат оео 
бено да допринесат да се 
подобри положението. Но, 
както бе изтъкнато, пред 
стои попа форма на орга 
низпрано на конферен
ции в местните общнос
ти, в конто щс има пред
ставители от всички нър

вено-политическите и самоуправителни
колективи. Без цялостно реша-интсресите и трудовите 

нане на гази задача трудно ще се включим в стопанска
обществена реформа 

обновление
та и

политически организации, 
различните скупщини и 
трудови организации твър 
де бавно се осъществява. 
В техните форуми, изпъл
нителни органи, деловите 
и самоуправителни струк 
тури този въпрос даже се 
реиозно все още и не се 
поставя* По-точно казано, 
в повечето от тях все още 
не с оценена нуждата от 
обновление, а камо ли 
практически да сс реали
зира. Затова, както бе из
тъкнато и на посоченото 
заседание, комунистите в 
тези организации и инсти
туции трябва да раздви
жат този въпрос, от чието 
решаване зависи как ще 
се включим в стопанската

Кадровото 
в Босилеградека община
все още бавно се реали
зира и па известен начин 
слага под въпрос успсш-

зираност на комунистите 
се с показал като пеуснс 
шен, защото не се е разп 
еквало върху жизнени 
въпроси в конкретните 
среди. При това и запито 
ресоваността за работа, ос 
обено на председателству 
ващите па конференци
ите е била почти никак
ва. Достатъчна илюстра
ция за това е и фактът,

пост та във включването в 
стопанската и обществена 
реформа. Заедно с това 
пс цялостно се 
рат л партийните станови 
ща по този въпрос. А се
гашното време и политиче 
скпят момент налагат въз
можно по-рамо да се ос
вободим от бездейните, из 

конто

реализи-

Председателството на ОК на СК в Димитров 
град прие програма за ознаменуване 70 годишни
ната от създаването на ЮКП—СЮК. Едно 
дание на ОК на СК през май, на което ще бъде 
изнесен доклад ще бъде посветено на този юби
лей. В основното училище и в Центъра за култу 
ра ще бъде открита изложба. Началото на поли
тическите школи ще бъде посветено също 
на тази годишнина, 
на отделни часове и в училищата. Всички търже 
ства, които се ознаменуват до края на годината 
ще бъдат под знака на този партиен юбилей.

морените, от тези 
„изпълняват” повечето фу 
пкшш и от всички онезизасе-
копто с умствените си и 
физически способности не 
са в състояние да дават 
принос в премахването на

впчпи организации в мес 
гпата общност, значи и 
тези от сдружения труд, 
така че влиянието им щс 
бъде по-гол ямо и по-сфика 
сно в разрешаването на 
проблемите.

така

. '
&

Сказки ще бъдат изнесени

<тШЯЙА. Т. •-
у ■ -ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СК В БОСИЛЕГРАД Ш’ \Ляв

Приета ^програма за отбелязване на /0- 

гопишнината <от създаването т
и у:

ле («1
ш Щ.. 4-У!

Председателството на 
Общинския комитет на 
Съюза на комунистите 
в Босилеград, на състояло 
то се през миналата седми 
ца разширено заседание 
утвърди 
тивности за 
на 70-годишнината от съз
даването на ЮКП—СЮК.

ние на Общинския коми 
тет на СК, на което ще 
докладва председателят 
на ОК на СК в Босилег
рад ИВАН ВАСИЛЕВ.

Въз основа приетите пр 
ограмни активности, вси 
чки първични партийни 
организации ще изготвят 
собствени акционни про 
грами, като при това по 
едно събрание посветят 
на този юбилей. Покрай 
това, в рамките на отбел 
язването ще се включат и 

обществено-

различни форми на възпи 
тателно-образователния пр | 
оцес, отделно чрез обу че 
нието по майчин език и 
литература, история, мар 
ксизъм, както и различни 
видове извънучилищна ак 
тивност, състезания, из 
ложби и посещение 
исторически места и пр.

В цеха за чорапи: Работниците търсят на отговорни по
стове да дохаждат школуванн и честни хора

и обществена реформа, 
т.е. колко успешно ще ги 
провеждаме. .

В кадровото обновление 
се явяват и ралзичнн тру
дности и препятствия* То
ва се почувствува и в до
сегашното обновление в 
Общинския комитет. Без 
оглед кризисното положе
ние п политическия мо
мент отделни лица все 
още се застъпват да за
пазят съществуващото по 
ложение. Тъй като им е 
при сърце политическия 
волунтаризъм, бюрокра- 
тическото поведение и мо 
нопола в решаването те 
кораво търсят начини да 
запазят частичните си и 
лични интереси.

Тези деформации съще
ствуват и въпрос е как и 
кога ще бъдат премахна
ти. Без оглед обаче кол- 
кото да са силни носите
лите им, те са предизви
кателство за трудещите 
се и гражданите и за чле
новете на СК за още по- 
офанзивно действуваме.

В. Б.

сегашното кризисно поло
жение.

Съгласно партийните ст 
ановпща понастоящем е в 
ход кадровото обновление 
в Общинския комитет, нег 
овите органи и тела. Имай 
ки предвид, че обновлени
ето е първото условие за 
преобразованието на Съю
за на комунистите и за 
промени в начина на дей 
ствувапето му, от Общин
ския комитет и Председа
телството му вече са осво
бодени няколко души-гла- 
вно поради неактивност, 
и раздвояването на пар
тията от властта. Предсе
дателят на ОК на СК в 
Босилеград Иван Василев 
на последното заседание 
на ОК подчерта, че тази 
задача е все още в нача
ло на осъществяване и че 
на кадровото обновление, 
което е постоянна задача 
и занапред ще се посве
щава дължимото внима
ние.

V**;'

програма на ак- 
отбелязване

на

свой принос в ознаменува 
пето на партийния юбн-В рамките на отбеляз

ването на този историче
ски юбилей, с който 

коренна

лей ще дадат и училища 
та. В знак ма отбелязване 
на този партиен юбилей 
ще минат и другите мами 
фестации и тържества д 
общината. С други думи, 
70-годишнината от създава 

ЮКП—СЮК, в Бо

бе
пронаправена 

мяна в развитието на ра
ботническото комунисти- 

Югос останалите 
политически организации. 
Разбира се, със свои кон
кретни програми.

ческо движение в 
лавия, през първата поло

пето ма 
силеградска община ще 
има масов характер и с

вина на май Ще се пРове'
Чрезде тържествено заседа-

наповишена активност
полета на общес-ОК на СК в БосилеградПредседателството на всички 

твено-политическия и сто-недоволствие и остро осъди отно- 
на Председателството

изрази голямо 
шението на председателя 
на ЦК на СЮК, Стипе Шувар, бе изтъкнато, че 

негови говори, какъвто бе и последният 
заседание на ЦК на

папски живот.

На заседанието, членове 
те на Председателството 
на ОК на СК в 
рад разискваха и утвърди 

съответни активности 
и за отбелязването 
други забележителни исто 
рически дати.

с много
на неотдавна проведеното 
СК на Хърватско, пряко допринася за неединст- 

най-висшия партиен орган. Затова и 
повече пъти, не само членовете

но и всички комунисти от Бо 
от него да се потър-

Босилег-
този

вото в 
път, както и 
Председателството, 
силеградска община, търсят 
си идейно-политическа отговорност и да се сме- 

функцията председател на Председателство-
ЦК на СЮК.

на
ха

на

На друга страна обаче 
кадровото обновление в 
останалите обществено-

ни от 
то на М. Я.
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БЕСЕДА СЪС слободан йованович, председател
РАЗГОВОРИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС И МЕ 
ЖДУНАЦИОНАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В БОСИЛЕ 
ГРАД

НА ОСС В БАБУШНИЦД

НЕОБХОДИМИ СА 

РЕФОРМИ УКРЕПВА ДРУЖБАТА 

И ДОВЕРИЕТОС председателя на Общинския синдикален съвет в 
Бабушница беседвахме по въпроси, които измъчват 
бабушнншкото стопанство и предстоящите промени в 
собственото преустройство и преустройството на сто- 
панството изобщо.

ва да се преустрои Синди
катът така, че да бъде, 
както е прието да се каз
ва „във функцията" на 
работническата 
Струва ми се, че ние това 
„класово" определение - на
последък малко сме поза
бравили и че занапред ще 
трябва „по-твърдо” да се 
отстоява класовата пози* 
ция. Сегашната обществе
на обстановка дава широ
ки възможности Синдика
тът да заеме мястото, ко
ето му принадлежи. Имен 
но в тази насока се очак
ва и преустройството ма 
Синдиката.

— Кои са насоките за 
развитие па работническа
та класа в Бабушница?

въз основа 
укрепване 

основа

В рамките на подготов 
ките за едно от поредни
те заседания на ЦК 
СКС и ЦК на СЮК, на 
които ще се разисква за 
националния въпрос и 
междунационалните 
ношения» в миналия 
тък в Босилеград се прове 
де разговор по този въп
рос и при това отделен 
акцент бе сложен върху

народности, 
на постоянно 
на материалната 
на труда, и постоянна гри

пакласа.
— Какво е състоянието 

на бабушнншкото стопан
ство и как го оценявате?

— Нашето стопанство 
няма загуби. Този факт 
сам по себе си говори за 
доброто отношение на за
етите към трудовите за
дължения- Наистина то е 
нискоакумулативно, но за 
това допринасят редица 
неблагоприятности: висо
ка инфлация, високи лих
ви, недостиг на оборотни 
средства и пр. Но с едно 
нарастване на общия до
ход в размер от около 130 
на сто, наистина може да 
бъдем доволни. Онова, ко 
ето най-много тревожи 
синдикалните организации
е сравнително ниския ли
чен доход, конто е под 
републиканско равнище. 
Ние занапред ще настоя
ваме да следим инфлаци
ята.

приема Синдикатът 
ва отношение?

Редица законопред- 
писания, които са приети 
и ще бъдат приети в бли
зко бъдеще, от нас изис
кват навременно реагира
не. За нас съществено зна 
чение има Законът за пре 
дприятията. Ние полагаме 
усилия Да запознаем тру
дещите сес правата им и 
задълженията, произтича 
щи от този закон. Едно
временно ги запознаваме 
и с най-новите закоиопред 
писания, уреждащи трудо 
вите отношения, задълже 
ния на работниците и тех 
ните права.

— Наред с трите ре
форми предстои реформа 
и на Синдикатите. Какво 
в това отношение пред
приемате?

— Синдикатът занапред 
ще има все по-гол яма ро- 

в защитата на жизне
ното равнище на заетите. 
Това е изходна позиция 
за дейностите на Синдика 
тите. Преди всичко тряб-

жа за по-ускорено раз
витие на икономически 

от- неразвитите краища. В то 
пе- ва отношение и българс

ката народност в братс
ката общност на СФРЮ 
осъществява свое всестр 
анно икономическо, по-

в то-

междунационалните отно литическо и културно ра 
шения в Босилеградска об звитие. Председателят на 
щина. В разговора, ос- Общинската скупщина в 
вей членовете на Предсе Босилеград, ВАСИЛ ТА- 

Общинс- КЕВ, добави: „Междунаци 
СС-

дателството на
оналните отношения в 
Босилеградска община 

при

ката коиферемция на 
ТН в Босилеград, присъ 

ЗАРИЕ ДИМИТ- могат да служат за 
мер как трябва да се ра
звиват и в другите много 

Тук

ствува и 
РИЕВИЧ, секретар на 
П редседателството 

МОК ма ССТН в Леско-
на

— Бабушнпшката работ 
ническа класа е доста 
млада. Занапред предвиж
даме чрез откриване на 
пови цехове чпеленно да 
укрепи. Затова заедно с 
останалите 
политически субекти в об 
щнната полагаме усилия 
да открием пови цехове. 
Тук преди всичко имаме

национални среди, 
всички напълно са 
ноправни, от друга 
на и наши, преди 
школувани млади хора, 
напълно равноправно се 
настаняват на работа из 
сън нашата община. Те

рав-
стра

всичко

вац.

СИМЕОН ЗАХАРИЕВ, 
Общинс-председател на 

ката
ССТН в Босилеград, във 

изложение

конфереиция на
обществено-

встъпителното 
между 
та, чс 
това
жно само въз основа па

другото подчер- 
едииството на Ти 

Югославия е възмо

напълно равноправно уч 
аствуват в политическия, 
културен и стопански жи 
вот".— Предстоят реформи 

(стопанска, обществена, в 
устройството на обществе
но-политическите органи
зации), какво именно пред

предвид рагзоворпте за 
откриваме па цех на „Тек 
стилколор"* и болевашка- 
та фабрика па ИТ.

ля
национално ра-свободно 

звитие и пълно равнопра Добрите и всестранни 
междунаиионални отно
шения в общината с по 
ложителна оценка подкре 
пиха и Стаменко Пенев, 
Вене Велинов, Симеон Пе 
йчев, Иван Василев и Бо 
рка Захариева. Захарие
ва това илюстрира със 
следните думи —Вече ед 
пнадесет години аз ка
то сръбкиня живея тук. 
И аз, и семейството ми 
се чувствуваме равнопра 
ш 1Н членове на тази сре
да”. а Зарие Днмитрие- 
пич, взимайки участие в 
разговора добави: 
два фактът, че тук. къде- 
де по-гол яма част от насе 
лепието е от българската 

онези работници па кои- народност, няма несъгла 
то се закрива препирнята- сне и иетърпеливост на

Ст. Н вие па всички народи и

СИНДИКАЛНО СЪВЕЩАНИЕ В СУРДУЛИЦА

Увеличава се отговор 

ността на синдикатите
мито отбори п 
ята между деловите орга
ни и органите на управле 
писто. Поради тази иричи

На проведеното неотдавна в Сурдулица съвеща
ние с председателите на първичните синдикални ор- 

общииата, членовете на общинския Поли- 
сдружения труд,

отпошепп-

ганизации в
тически актив и юристите от 
което се разисква за Закона за предприятията и за 
реформата на синдикатите участвува и Гомислаи Ми* 
ленкович, председател на Съвета на Съюза на синди
катите в СРС

на
па от голямо значение е 
реформата па органите п 
организациите па Съюза 
па синдикатите, която ще 

годината.

Ра-

Т. Мнлснковнч

последва през 
Понеже преднрнята се уч-Миленкович най-иапред 

говори за основните раз
поредби в Закона за пред 
ириятията, който на нов 
начин регулира отношени
ята в стопанството. Тран
сформирането на ООСТ в 
предприятия търси ло-го- 
ляма степен автономност 
и отговорност от Съюза 
на синдикатите, който тря 
бва да се включи в реша
ването на самоуправител- 
нитс права на работници
те как в обществените та- 
Ка и в смесените и част-

в единия и в другия слу
чай синдикалните отбори, 
като най-виспш облик па 
организиране па синдика
тите, водят акция и ПРП 
приемането и при прила
гането па тези докумен
ти. И/иайки предвид, 
деловите отбори сега имат 
по-големи права и отговор 
пост в конципираненето п 
реализирането па развой
ните планове па предприя 

им се

редяват върху нови осно
ви, от особено значеппу е 
регулирането па трудови
те отношения п проекто
закона за трудовите отно
шения, който е па публи
чно обсъждане. Синдика 
тите ще разработят кри* 
терпп за условията п ме
рките когато дойде до 
уволняване на работници. 
Понастоящем се готи н 
закон за трансформиране 
па обществените дейнос
ти, понеже в Закопа за 
предприятията тази об
ласт прецизно пе е регу
лирана.

Милепкоипч говори и за 
начина на решаване пате 
хиоложкия излишък па

сто. Той натъкна, че в междунашюпална основа.
работниците Обаче, това не значи, чс 

преквалифицират, някога пе може да го 
има. Затова винаги тряб
ва да бъдат готови всич-

тозп случай
ще се 
ще им се заплаща отсъс 

докупваим сетвие, ще 
трудов стаж до иеиспоии- кп субекти п в корен да 

съсичат
че

рамо п пр.
Между другото той П°Д 

черта п това, че в синди
калните отбори трябва да 

конто

отрицателните 
П редседател я тявления, 

па ОК на СК в Боснлег-
се избират хора, 
ще бъдат същински пар
тньори па деловите орга
ни. Съществуват предло
жения председателите па 
тези отбори с тази зада
ча да се занимават профе 
спопално, т.е. да бъдат 
„платени функционери”.

рад Иван Василев, доба
ви, че правилното разре
шаване на националния

тията, увеличават 
правата и в решаването ма 
персонални въпроси, 
до уволняването па работ 
цици. Правата на работни 
ческите съвети 
ка са уточнени, 
тините трябва да сс уре
дят задачите на сиидикал

въпрос е едно от същест
вените условия за успе 
шно преодоляване на нас 
гоящото затруднено поло 
ЖС1ШС.

НСС
НИ предприятия-

С устави и правилници 
сс регулират отношения- 
га в обществените, а е 
колективни договори в ос 
т аналите

също та- 
В колек-

м. я.с. м.
предприятия. И
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ПЪРВОМАЙСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С ПРИМЕР 
НИ РАБОТНИЦИ

„СВОБОДА" ЛАНИ БЕШЕ НАЙ-УСПЕШНИЯТ ТРУДОВ КОЛЕКТИВ В 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

01 КРОЯШКД КООПЕРАЦИЯ 

ДО СЪВРЕМЕННА КОНФЕКЦИЯ Сипна
работаНа края на миналата година най-успешен колек

тив в димитровградското стопанство бе конфекция 
„Свобода” с над милиард и половина динара 

във фондовете. Ако се имат предвид условията 
за стопанска дейност, особено за конфекцнонернте, н 
трудностите в сампя колектив, миналогодишните де
лови резултати имат още по-голямо значение

заети, предимно жени и 
девойки. Тук намериха ра 
бота почти всички, които 
не са се школувалн за га
зи работа. За сравнително 
къс период те се преквали 
фпцпраха. Но ако свое- 
времено за шивач се е 
учело пет години, днес за 
пет месеца не става 
фекцнопер. Затова и 
трудности в процеса на 
производство, докато 
се „хване” работата. Топа 
сигурно се отразява вьр- 
ху качеството, а оттам и 
върху дохода. От друга 
страна по реда на неща
та понеже става дума за 
женска работна ръка за 
млади майки, то и отсъс-

висока
заплатаИсторията на „Свобода" 

започва през 1946 година, 
когато по инициатива на 
тогавашния Околийски на 
роден отбор е основана 
крояшка кооперация за 
изработка на дрехи по по
ръчка. В кооперацията са 
били заети 7 души, сдру
жили буквално още тога
ва труд и средства — сво
ите шевни машини. Чети
ри години по-късно крояш 
ката кооперация прераст
ва в занаятчийска и в 
състава й» освен шивачи,

част, отделно обектите за 
обществен стандарт па за
етите и магазини 
из страната. Но 
да” не е само това, кое
то е в Димитровград, за- 

кат ггаловл оже I и I я -

кои
иманашнр

„Свобо-
не

БОЯН ЗАРЕВ, водач в „Автотранспорт” в Босиле
град, вече 34 години е зад кормилото и другарува с 

Автотранспортната организация. Най-на-
с това-

ЩОТО
та в обектите за продаж- камионите на

пред с товарен, след това с рейс, а сега пак
необикновено. Бо

ба на собствените произве 
дения нашир из страната 
са на много по-голяма сто

рен камион. На пръв поглед нищо 
дач както и много негови колеги. Обаче нещо друго 
го издига над останалите водачи в този трудов ко-йност от производствени

те халета. Развоя на соб- лектив.

Боян Зарев, е твърде съ испитания не преживявах 
знателен работник и се от ме всред преспите на Ве
личава с всестранна трудо сна кобила, а по-късно и 
ва дисциплина. Обича сво- Промая- Случваше се по- 
ята професия- С радост го няколко дена и нощи да 
вори за нея- Домакински се борим срещу преспите 

към превозни- и слушаме злата пасен на 
снежните фъртуни. Обаче 

товарен камион за осем имаше и приятни момей- 
години е изминал над 450 ти. Благодарение на това 
000 километра без по-го- аз обиколих и се запознах 
лям дефект. Ако се има в с красотите на Франция, 
предвид, че повечето от Германия, Полша, Чехо- 
тях са по твърде лоши словакия, Австрия, Тур- 
пътища, фактът е още по- ция и други европейски 
убедителен. Благодарение страни, а за красотите на 
на това, Зарев през изтек нашата страна и да не 
лата делова година е осъ- говорим — казва Боян За 
ществил двойно по-голям рев — майстор на своя 
личен доход от повечето занаят, 
негови колеги в товарния 
транспорт. Средният му ли 
чен доход е над 528 хиля 
ди динара срещу 206 000 
динара, колкото е средния перспективите на „Авто- 
личен доход в трудовата транспорт" в Босилеград 
му организация- Като усъ той добави: — Дълбоко 
рден работник Зарев е ува ме вълнува сегашното ло

влизат и други занаятчии 
— бръснари, месари, юор 
чии и други. Две години 
по-късно, през 1952, шива
чите отново се отделят и 
започват да шият унифор
ми за митничари, войни
ци, железничари и дрехи 
за бригадири. За пръв пъг 
производство на дрехи за 
пазара започва през 1959, 
а през 1961 от всички ши
вашки дюкяни и „Свобо
да" работниците се съби* 
рат на едно място. Тогава 
за пръв път са оспособе- 
ни няколко работници за 
конфекционери. Вече сле 
дващата година „Свобода” 
прераства в предприятие 
за производство на дрехи 
и бельо. Започва промиш
лен начин на производст
во. Това изисква и други 
условия за работа. Пър- 
вата реконструкция и до
изграждане на помещени- 

стават през 1964 годи-

се отш^я 
те средсгва. С последния

с.

11 ОООм2„Свобода" е разположена на

твията по болест са мно
го по-чести, което също 
създава значителни труд
ности в производството.

ствената търговска мрежа 
върви паралелно с разви
тието на производствени
те мощности. Тези дни 
предстои откриване 
45-ти собствен

На въпроса ни, как се 
става добър работник и 
какво е мнението му за

на
От друга страна при ус 

ловията на високата ин
флация недостигат оборо
тни средства, макър че са
мо преди пет 
„Свобода" 
за тази цел и разполагае 
мите средства са били в 
равновесие.

магазин
„Модна хижа" в Дими
тровград за продажба на 
конфекция, килими, тапи- 
сони и бижутерия. Това 
не значи, че „Свобода" 
своите произведения про
дава само посредством со 
бствените магазини. На
против, само една част от 
производството път до ку
пувачите намира ло този 
начин, а останалата част 

останалата

години в 
необходимите жаваи от останалите него- шо състояние на предпри 

ви работници и колеги, ятнето ни. Мисля че с по-
добра организация на тру 

на да, дисциплина, по голя
мо икономисване и всеоб
що опазване на обществе- 

общнна. ните имущества, предпри
ятието ни има перспекти
ва. Разбира се, при усло
вие да се възобнови воз- 
ния парк. А епитет на до
бър работник всеки може 
да понесе, ако с любов и 
трудолюбие се отнася към 
професията, за която се 
е определил. Тук до голя
ма степен зависи и от

ята
на. Най-интензивно разви- 

„Свобода" осъществя 
ва от 1976 година до днес.

Инак, жизненият път 
Зарев започва преди 55 го
дини в село Паралово — 
Босилеградска

тие
Ч

Когато говорим за успе-Това е период, през който 
„Свобода" напълно 
своя лик, гледано отвън, а 

така и по техничес- 
обору 

заетите,

шността през миналата де 
лова година необходимо е 
да кажем и факта, че

на миналата година

мени

Преди 34 години започва 
другаруваието му с прево
зните средства. За този 
Дълъг, но както казва ус
пешен период е изминал 
над 3 милиона километ
ра. Обиколил е почти ця
ла Европа. По-голяма (но 
не по негова вина) злопо
лука не <* имал. За пър
вите години на водаческа-

посредством 
търговска мрежа. Голяма 
част от продукцията, над 
70 на сто, се продава

също 
ко-технологическа 
деност, броят на

на
края
средният личен доход е 
бил около 300 хиляди ди

на
и техноло-оргаиизацията 

гията на производството,
чуждестрания пазар и то 

50 на сто на конверти- нара. За март коифекцио- 
иерите са 
782 хиляди динара, а за 
април е запланувано уве
личение още

по
качеството. руемия и клиринговия па

зар. Произведенията нади 
По това време са постро- михровГрадските конфек- 
ени почти всичките днеш- ЦИОнери днес са известни 

обек-

асортимента, осъществили

възнагражда-правилното 
ване. При нас все още из
цяло не е заживяло пра-

с 40 на сто.на купувачите в САЩ, Ка 
иада, ГДР, ФРГ, ЧССР, 
СССР, НРБ, Полша и мно-

ни производствени та му кариера казва: —
Първите ми шофьорски го вилото, личните доходи да 
дини никога няма да заб- зависят от резултатите на 
равя. Пътищата в общи- труда. Впрочем, това изн- 
ната бяха без асфалтова еква и настоящата стопа- 

и иска реформа за която 
единодушно се определих-

значител-ти, открити са 
но число

И макър че и това не е
собствени мага- достатъчно, все пак меж

ду всички конфекции в 
димитролград-

на пър

продажба на сво- го други страни.зини за 
ите произведения- страната 

ските са в средата 
вата половина.

СПЕЦИФИЧНОСТИ и
Днес „Свобода” е разпо ТРуднОСТИ 

площ от П

настилка, зимите люти 
снеговити, в предприятие
то без добри квалифици
рани майстори. Какви ли

ме.
ложена на 
хиляди квадратни метра В „Свобода" днес 

доход осъществяват

личен Манол ЯНЕВА. Т.995
производственатасамо
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ХОТЕЛ „МИР" ПРЕД ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН

О б с т о й ни подготовки
•■■I

ф В предсезона капацитетите попълнени с 90 
на сто ф Медицинска помощ на високо равнище но от Ниш и са „върхови 

специалисти”, както е при 
ето да се казва.

В зимния период и в 
предсезона в Звонска баня 
главно пребивават хора с 
нарушено здраве. А те ид 
ват от много градове з 
страната: Нови Сат, Бел
град,
Ниш ... На мнозина лека 
реката помощ се оказа ле 
чебна. Именно тези паци
енти са и най-добрите раз 
пространители на инфор
мации за лечебните свой
ства на Звонска баня. Тук 
с успех се организират и 
различни семинари.

В заключение може да 
кажем: Звонска баня те
първа ще се развива. Не
обходимо е преди това да 
се направи пътя по тече
нието на Ерма до с. Вла
си. Тогава и достъпът ще 
бъде много по-добър. Пре 
дстои да се подобри снаб
дяването и да се хигиени
зира околната среда, осо
бено около частните ви
ли. При това и занапред 
ще се води грижа да се 
запази естествения амби- 
ент на банята.

тите наложи откриването 
му още в предсезона. По
лагат се усилия да се за
доволят и останалите изи
сквания на гостите: снаб
дяване с печат,

принос на директора на 
„Сърбия” от Пирот — др. 
Томислав Стоянович, кой 
то изцяло е погълнат Зво 
мека баня да се нареди 
между най-добрите бани 
в страната.

Скептиците, които твър
дяха, че построяването на 
хотел „Мир” в Звонска ба
ня е „инвестиционна не
сполука”, доживяха пълен 
провал. От друга страна 
дори и най-големите опти 
мисти не можеха да пред
видят, че и в зимния пе
риод капацитетите ще бъ 
дат попълнени от 70 до 90 
на сто.

Хотел „Мир” е кацнал 
като лебед в прекрасната 
обстановка на централна
та част на Звонска баня. 
Извисил ръст, отдалече 
привлича погледа. А вът
ре обстановката е повече 
от уютна: модерен ресто
рант, фонтана, зеленина ...

Онова, което обаче при 
влича гости от цялата 
страна, засега с изключе
ние от СР Словения, е ле 
чебната радиоактивна во 
да, неповторимия покой
наоколо (мир, всъщност 
означава покой), високото 
културно равнище на об- 
служаващия гостите пер
сонал.

— Ние сме млад колек 
тив и настояваме да задо 
волттм всички изисквания 
на гостите. Нашият де
виз е „Гостът винаги има 
право”. Ценна помощ в 
тази насока ни оказва и 
медицинския персонал, ко 
йто е твърде внимателен 
към дошлите да възста
новяват здравето си, сра
внително високата обзаве 
леност с медицински по
собия и високото профе
сионално равнище на ле
карите — специалисти и 
останалия медицински пс 
рсонал в банята — заяви 
Александър Рангелов, по

мощник-управител в хотел 
„Мир”.

Според неговите думи,
хотелът разполага със 120 
легла и през зимния пе
риод (януари-март) 
цитетите са били 
ненн с над 80 на

галанте
рия, сувенири...

— В плановете за разви 
тие на балнеоложкия ту
ризъм в Звонска баня е 
внесено и строителството 
ма депаданс с 80 легла.

ЛЕЧЕБЕН КУРОРТ
Звонска баня наистина 

става модерен балнеолече 
беи курорт. За възстановя 
вище здравето си се гри
жат двама лекари физи- 
атри-специалисти, 
по обща практика, двама 
невропсихиятри, офтолог 
и 6 физиитерапевти. Лека 
рите-специалисти са глав-

капа-
Загреб, Суботица,попъл- 

сто. В
предсезона — до юни-юли

хотелът е почти напъл Още сега обаче се разми 
но попълнен. За сезона то сля, че този депаданс е 

малък и че трябва да се 
увеличи броят на леглата.

Инак, заяви 
Александър Рангелов, тря 
бва да изтъкна огромния

гава няма какво да се го
вори: капацитетите на хо
тела са малки да поемат 
желающнте през 
да почиват тук.

лекар

накрая
лятото

ИНТЕНЗИВНО СТРОИТЕ 
ЛСТВО

— Звонска баня — спо
дели Ал. Рангелов 
може би единствената ба 
ня в Републиката, а и по- 
широко, която усвоява зна 
чителни 
ния. В настоящия момент 
се строи басейн за възра 
стни с полуолимпийскн ра 
змери. басейн за деца.спо 
ртни площадки за така-на 
речените „малки спорто
ве'*, бетонират се пътеки, 
уреждат се зелени площи 
за разходка и отдих. Всич 
ко това трябва да бъде на 
правено до 1—5 юни т.г. 
За това строителство Репу 
бликанският фонд за на
сърчаване развитието па 
изоставащите краища е от 
пуснал значителни сред
ства, а общо щс бъдат из 
разходвани над два мили
арда динара.

е

капиталовложе-

Ст. НиколовХотел „Мир" в Звонска баня

ЗНАЧИТЕЛНИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА ПЧЕЛАРСКАТА КООПЕРАЦИЯ 
„МАЯ” — ЗВОНЦИ

Цех за галантерия от дърво
сз „Гемекс” от Белград 
щс се изнася и в чужби-

Единствсната пчеларс
ка кооперация в Горно 
Помишавнс „Мая” от Зво 
цци, въпреки скептични
те прогнози па мнозина, е 
успех развива пчеларство 
то в тази част на Репуб
ликата. Освен 200-те пче
лари, конто имат т.нар. 
„съвместно производство”, 
с кооперацията, 
нмчат още 
тип души, 
в магазините па „Мая” се 
снабдяват с необходимите 
суровини и материали за 
пчеларството, 
пролет „Мая” достави па 
коопериращите сътрудпн 
пи пад 400 кошници.

ята за пострадалите ра
йони от миналогодишните 
юнски наводнения. При 
това Фондът трябва да 
участвува в обезпечаване
то на средствата със 70 
на сто, Дирекцията с 20 
па сто, а останалите 10 
на сто ще бъдат осигуре
ни от други източници. 
Според сегашните изчн 
сления, за откриването на 
цеха са необходими седем 
милиарда динара, но с ог 
лед на галопиращата ин
флация известно с, че ще 
бъде по-скъп.

— Нуждата от такъв 
цех отдавна с налице — 
заяви Б. Таков. — Пронз 
иодството на пчелни кош
ници трябва да допринесе 
този отрасъл да заеме 
принадлежащото му досто 
йно място, защото условия 
та за развитие на пчелар 
ството в Горно Пониша- 
вне са извънредни,

С оглед на вече забеле
жителните резултати, ко 
пто постига пчеларската 
кооперация „Мая” в Звон 
пи, няма основание за 
съмнение, че цехът ще бъ 
до построен.

па.
Инак в настоящия мо 

менг с Лесовъдния факул 
тет в Белград е сключен 
договор за изготвяне на 
инвестиционно-техничес
ка документация (елабо- 
рат), който трябва да бъ 
дс готов до 15 май т.г. за 
строителството на този 
обект. Според проекта, пр 
одвпжда се в цеха да се 
трудоустроят 30 работни
ка п годишно да со прера 
ботват 3000 кубически ме 
три дървесина — 2000 бу 
кова п 1000 куб. метра ча 
мова дървесина. Букова
та дървесина що бъде обе 
опечена от местни извори 
— от Горското стопанст
во в Пирот -и от собствени 
пи па букови гори в Зиои 
ски район, докато чамова 
та дървесина що бъде еча 
Опявана отстрани.

Инициативата ма пчела
рската кооперация „Мая" 
да построи дървопрерабо
твателен цех с срещнала 
подкрепата на общност
та — Фонда за насърчава 
пс развитието на недоста
тъчно разпитите краища 
на СР Сърбия и Дирекцн

Тези дни за улеснение 
на гостите в хотела с от
крит магазин, чиято рабо
та е била запланувана в 
сезона, но броят па гос-

сътруд- 
пяколко сто- 

копто главно
ООСТ „ПЕТИ СЕПТЕМБАР” — СУРДУЛИЦА

УСПЕШЕН СТАРТ
В сравнение с първото тримесечие на миналата го- 

микромотори е по-голямо с 2, 
на далечина е 28,7

Само гази
дина производството на 
а производството на прекъсватели
на сто

с осъществено през март, 
когато са 
147 000 производствени 
единици.

„Пети септсмбар” в Сурду 
лица, основна организа
ция на сдружения труд 
ва Заводите „Дървена за 
става” от Крагусвац, през 
вървите три месеца на го 
дината произведе 396 000 
микромотори и 105 355 
врекъсватсли на далечи
на. В

13 плановете па „Мая”,произведени
както пи осведоми дирек 

Божко Таков, с иторът
откриване па нех за галан 
терпя от дърво, относно 
дървопреработвателен цех, 
и който ще се произвеж
дат кошници, 
чи” за износ н друга 
лантерия от дърво. Проп 
зводството па този 
предимно ще бъде предна 
зпачемо за

За чуждестранните ку- 
нрои.шеденипувачи са 

134 000 микромотори. Ог 
131 000количествотова „четвърта-микромоторн са произве

дени за купувачи и Съвет 
ския 
ито

га
сравнение с нч,рво- 

"> тримесечие на минала 
га година 
то ца

съюз и Полша, с ко 
сурдуличаии развиват 

кооперация,

цех
производство- 

микромотори е по- 
толямо с 2, а производст
вото на
Далечина с 28,7 процента. 
н»й-голямо

промишлена 
а 2700 микромотора са за 

от Англия.

задоволявпие
на домашна нуждите 

шгя пазар, но едновременпрекъсватели на купувачи
Ст. Н.

С. Микич но част от продукция чр-производство
СТРАНИЦА 1
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П БОСИЛЕГРАД СЕ ВОДИ АКЦИЯ ЗА ПОДОВРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО
ЗА КАКВО 1

__ПИШЕШЕ У
ьтдггатТ?*

Нови средства за свежа вода
то трябва, да изготви „Пс 
лагония" от Скопие. Ка- 
къв ще бъде проекта и 
колко средства ще бъдаг 
необходими зависи дали 
вода ще довеждаме от из
вори в Милевци, Добри 
дол или Църиоок или пък 
необходимите количества 
ще обезпечим чрез подзе
мни бунари. Без оглед кой 
вариант ще се вземе счи
там, че средствата не ще 
бъдат под въпрос. Въпрос 
е обаче дали с това капи-

От различни източници досега са обезпечени над 
1 милиард динара. Все още не е уточнено дали още 
питейна вода ще се доведе от околни извори или тя 
ще се обезпечи от подземни бунари. Отговор па този

изготви „Пелаго-

По повод ^-годишнината на печата на бъл
гарската народност в Югославия и 30-годншни* 
ната на вестник „Братство”, редакцията на в-к 
„Братство” в рубриката КАКВО ПИШЕШЕ БРАТ
СТВО ще ви предава материали за отделни съби
тия и случки, помествани в първите броеве на 
вестника.

въпр°с ще даде проекта когото ще 
пия” от Скопие

че са „осигурени' пад 
един милиард динара: Ре 
публиканската СОИ за во 

— 280 ми 
лиопа. Регионалната СОИ 
по това стопанство

Републикански- 
пасърчавапе

Постоя нпото простра 11- 
ствено разширяваме п уве 
Л1 шаване числото па насе
лението в Босилеград н 
Райчиловци — поради ми
грацията в общината и 
I (индустриализацията 
града — покрай решаване 
то па останалите труднос
ти, конто съиътствуват ра 
заптието, налагат дълго- 
срочно да се реши и въп
роса за снабдяването със 
здрава питейна вода. Зна
чението на въпроса е още 
по-голямо ако се има мре 
двпд, че сегашното коли
чество вода, е което те 
се снабдяват от с. Извор 
не е достатъчно пече ня
колко години н че водо
проводът е често в де
фект. Положението особе 
по е трудно през лятото 
когато в по-високите ме
ста в града п повечеетаж- 
пите жилищни обекти во
да няма и по няколко дни. 
Това не само, че създава

ИНТЕРЕСНИ ИЗЛОЖБИ 
за дейността на ЮКП

В рамките на чествуването на 40-годишшша- 
та от основаването на ЮКП, в началото на месец 
септември бяха открити изложби в Димитров
град, Смиловци н Поганово за революционния 
път на Партията. Изложените фотографии и фак- 
симилн говорят за героичната борба на Партията 
преди войната и през времето на Народоосвобо- 
дателната борба. Застъпени са и документи, кон
то говорят за дейността на Партията в Пиротско. 
Съвсем естествено, изложбата предизвика голям 
интерес сред нашите граждани.

дпо стопанство

120
милиона, 
я'г фонд за 
развитието па икономиче
ски изостаналите краища 

- 200 милиона динара, ко

па
таловложснис - ще започ- 

или не. Полапсм веднага 
гаме усилия акцията да

: ■ ■ ":,Ш
'..г.

Ша

ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР В БОСИЛЕГРАД
На 21 септември т.г. в Босилеград се състоя 

литературна вечер, на която чете някои свои сти
хотворения Сава Джорджевич, публицист от Бел
град. Учениците от средните и основното учили
ще топло поздравиха своя гост. Това гостуване 
за Босилеград бе едно приятно, културно осве- 
женне.

-.*

КйЗНебК^
Гд•.-•VЩЮРшШX. Иванов

„Братство”, 16 октомври 1959 г.
'Чшш

ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР В ДИМИТРОВГРАД
На 23 октомври в гимназията се състоя лите

ратурна вечер, на която М. Младенов и М. Ней
ков четоха художествена проза и говориха 
някои литературни произведения от българската 
литература.

Босилеград
недоволствие при населе
нието, но поражда и дру
ги проблеми, като създава 
трудности и на трудовите 
организации.
В ХОД Е ОБЕЗПЕЧАВА 
НЕТО НА СРЕДСТВА

Имайки предвид тези 
Общинската 

в Босилеград 
преди няколко месеца ра-

лкото ще обезпечат Общи 
меката скупщина п Меж- 
дуобщииската СОИ за 
здравна защита във Вра
ня и пр. Една част от не
обходимите средства ще 
се обезпечи от въведеното 
местно самооблагане, а 
се очаква в тази благоро
дна акция да се включат 
п трудовите организации.

— Считаме че от раз
лични източници ще 
се съберат към 2 

милиарда динара 
зва Васил Такев, предсе
дател па ОС. Все още оба
че ме е известно дали ще 
бъдат достатъчни понеже 
не е готов проекта кого-

конкретнзнраме възмож
но по-рано и колко толко
ва да „изпреварим” ннфлл 
цнята.
СПОРЕН Е СЕГАШНИЯТ 
ВОДОПРОВОД

Кога и как ще започне 
да се осъществява раздви 
жената инициатива зависи

за

„Братство”, 1 ноември 1959 г.

КООПЕРАЦИЯТА „НАПРЕДЪК” УВЕЛИЧАВА 
КОШЕРИТЕ

Босилеградската кооперация „Напредък”, по
край другите стопански дейности отглежда и 
пчели. Природните условия в Босилеградско бла-

трудности
скупщина

и от това как ще се реши 
спорът във връзка със се
гашният водопровод. Обо
ротно-търговската II услу
жил ТО „Босилеград” най- 
напред не даваше, а след 
това

здвижи акция за по-сигур
МО IIгоприятствуват за развитието на тоя отрасъл и 

тя настоява със собствен пример да повлияе 
развиието на пчеларството в тоя край. Коопера
цията е имала досега 21 европейски кошери, а 
наскоро броят им ще увеличи на 61 кошери, за- 
щото нужните кредити за набавка на тия кошери 
са получени.

дългосрочно снабдя
ваме с питейна вода на 
Босилеград, Райчиловци и 
Добри дол. Сотир Соти
ров, секретар на Секрета
риата за управление и об 
щи работи па ОС казва, 
че понастоящем се обез-

за

ка-
работническият съ

вет взе решение да преда
де на употреба 
провода и канализация
та ма новоформираното 
услужно предприятие „Ус 
луга”. Според договорите

водо-
Б. Ал.

„Братство”, 16 ноември 1959 г. печават средства и че ве-

ВЕСТИ ОТ „ВЛАСИНА—ПРОДУКТ” галска порода от Герман 
ската федерална републн 
ка. Половината от тях ве 
че са пристигнали в Сур- 
дулица, а останалите ще 
бъдат доставени тези дни. 
Юниците, след едномесе
чен карантии, ще бъдат 
разпределени на коопера
торите, главно в равнина 
та част на общината. Те 
ще бъдат длъжни да от-

н решението в новата ор 
ганнзацня трябваше да ми 
мат п седем души от ТО 
„Босилеград”. Водопрово 
дът и канализацията и ра 
ботннците все още не са 
в състава на „Услуга” по
неже ТО „Босилеград” тър 
си да й се заплатят 
милиона динара, „който 
е влагала в това средство 
за работа”.

Дали тези средства ще 
й бъдат заплатени или не, 
кой ще ги обезпечи ако 
се наложи да й се запла
тят или въпросът ще се 
реши на друг начин засе
га не е известно. Най-зле 
е ако този спор се отра
зи върху реализирането 

новъдния фонд в община- на акцията. В случая ви
та. „Власина—продукт” за пата не ще може да се 
целта е обезпечила 1 ми- слага върху обективни 

С. Микич

Изграждане на генетичен център
ралния директор на „Вла 
сина-продукт" п Сурдули- 
ца Станимир Станкович, 
миналата година са мелм- 
орисани 150 хектара паси 
ща и 250 хектара ливади, 
като за целта са изразход 
вани 367 милиона динара. 
В настоящата година са 
обезпечени 548 милиона

чужбина, щеОвцефермата на „Власи 
внедрител

печени в 
става чрез износ на влака" ще бъде 

на капиталовложенията за сински агнета.
Инак центърът на Вла

сина ще бъде шестия 
нетичен център в нашата 
страна.
МЕЛИОРИСВАНЕ НА 
ПАСИЩАТА

Овцефермата на Власи- 
има 5000 ов

генетиченизграждане на 
център, който ще има за 
задача да създава високо- 
добивни овце и агнета, ко

150ге-

ито да дават повече въл
на, месо и мляко. Във фи 

на този ва-

платят чрез продажба на 
телета на тази организа-

иансирането 
жен проект ще участву- 

италианската фирма

ция-мелиорисванединара за 
на 350 хектара ливади и 
пасища. Останалите пло 
ще ще бъдат мелиориса-

на в момента 
це, а до края на май Вносът на юници е обе 

зпечен посредством Дело 
вата общност за коопера
тивно дело в Югославия 
с цел да се подобри поро 
дистия състав на живот-

се
ват
„Агрофино", Фондът за 

развитието
3000ощеочаква да има 

агнета. Инак 
на фермата е 12 500 овце. 

За качествено напасва-

мощносттанасърчаване 
на недостатъчно развити 
те краища в републиката 
и Съюзният фонд за мате

ни през идната година.
ВНОС НА ЮНИЦИ

Селскостопанският коне и хранене животновъд 
ите планират да се извър 
ши мелиорисване на - 
хектара пасища и ливади.

Според думите на гене-

мбинат „Власина—проду.
кт” в Сурдулица е сюио- 

внос на
риални резерви.

Отллащането на чужде 
странните кредити и съо- 

обез-

1300
чил договор за 
100 стелни юници симен- В. Блнард динара. трудности.

които саръжения,
БРАТСТВО ф 28 АПРИЛ 1989
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Комунист
на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1669 година ХЬУ

Белград, 28 април 1989
и

На труда
■ч ъв вихъра на историческите събити птт^п тт В война преди седемдесет годин^™

стическата°работничПеРскВеДе К°НГреСЪТ на обединението на Социали-
означаваме и като учредителен3 конг^Гм^ (К0МуНИСТи)' който 

и ^^с^П1елен конгрес на Югославската 
тическа партия. На конгреса участвуваха 432 
вители на около 130 000 
ческо движение от всички 
жни

комунис- 
делегата, като предста 

организирани души на класовото работни- 
:: краища на страната. Покрай другите ва- 

^ документи Конгресът прие и Основа на обединението с която 
е решено новооснованата партия да пристъпи към Комунистичес
кия интернационал. Същевременно с партийния конгрес с прове
ден и Конгресът на синдикалното обединяване и Конференцията 
на жените социалисти (комунисти), а през октомври същата годи
на оива основан и Съюзът на комунистическата младеж на югос-

123 I.

' Ълавия.
Така в новата югославска държава 

ботническо комунистическо движение, 
вобождение на

е създадено единно ра-
което си поставя за цел ос- 

труда и на работническата класа, което най-просто 
е изразено в революционното гесло на движението „НА ТРУДА 
ЧЕСТ И ВЛАСТ'. Поради това буржоазията и подчинената ц дър
жава от самото начало направиха

'.у' ■

всичко да се задуши комунис
тическото движение или стане поне незначително. Така вече 1921 Делегатите на Обединителния конгрес на СРПЮ(к), Белград 20—23 

април 1919 г.година правителството със своята прословута „Обзнана" или с на- 
Редоа разпусна комунистическата организация или и я провъзгла
си за нелегална, а нейните членове биват подложени на най-грубо 
гонение.

мие че се борят за велики, благородни 
ществувание, за освобождение и власт на работническата 
па трудовпя народ, за осъществяване на нов по-свободен 
всдлив обществен строй, най-напред социалистически, 
чна

и осъществими цели, за съ- 
класа и 
и по-спра 

а в по-дале
В такива условия, конто продължиха почти до 1941 година 

Комунистическата партия е принудена да търси нова стратегия на 
революцията и да изнамира нови облици на своето действуваме 
и организиране за да остане вкоренена и влиятелна в своята социа
лна база. В това, въпреки временните кризи и вътрешни сътре
сения до голяма степен, и успявала. Това особено важи за периода 
од 1937 година и нататък, значи след идването на Йосип! Броз 
Тито и останалите прекадени и авторитетни борци в нейното ръко
водство. От значителните негови начинания в тоя период трябва 
да посочи.м и формирането на Комунистическата партия на Слове
ния и на Комунистическата партия на Хърватско през 1937 година. 
В това време Комунистическата партия се афирмира като най-ва
жен фактор в създаването на народния фронт на всички прогресп 
вни обществени сили за отбрана на страната от все по-голямата 
фашистка опасност.

На първи септември 1939 година, с нападението на Германия 
срещу Полша, избухна Втората световна война, а па 6 април 1941 
година фашистките хорди нападнаха Югославия, която разединена 
от вътрешните социално-класови конфликти и национални аптаго- 
низми се разпадна за по-малко от две седмици воюваме. Кралът и 
правителството избягаха в чужбина, а предишните господствува-

перспектива и безкласово комунистическо общество.
С освобождението на 

Цня 1945 година
страната и победата на народната револ 

са създадени начални условия за постепенно об
ществено преобразование по пътя на истинско освобождение 
груда и човека. В първня период, наречен 
пли революционен етатпзъм, Комунистическата

на
държавен социализъм 

партия действу
ваше като партия на власт и бе непосредствено отговорна за отбрана 
п успешното развитие па новото социалистическо общество 
гонационалната федеративна общност. Само

II .МНО-
в такава роля> тя мо

жеше в тогавашните обществени усло'вня да осигурява осъществя
ването ма тогавашните н историческите интереси на работническа
та класа, на народите н народностите. Същевременно, точно тая 
позиция па партията на власт довежда Комунистическата партия в 
трайна опасност от все по-силното свързване с държавата, относно 
с упрпвлепчсскпя обществен слон, да се бюрократизира и така 
чужди от своята социална основа ,от работническата класа 
да. Съзнавайки тая опасност, Комунистическата

от-
и наро- 

нартня от самото 
начало упорито се трудеше с усъвършенствуваие на обективните 
обществени услоипя н с облиците па своята организираност п на
чина па действуваме, да се защити от една такава опасностщи политически структури се разпаднаха, мнозинството се помири 

е окупацията или дори се съюзи с окупатора » моробявапето ма 
собствения си народ. Единствено Комунистическата партия, прека
дена в дългогодишната революционна борба п въоръжена с ясна 
национална и класова стратегия, успя с общо 12 000 свои членове и 
40 000 членове на СКОю да събере всички патриотически п напред
ничави сили и да ги поведе в победоносната Народоосвободителпа 
борба 
*ая борба

и по-на 
аван-татък да се потвърждавате като революционен политически 

гард на работническата класа.
Значителна крачка а това направление бе направена 

1948 година в конфликта с Мпформбюро, относно Сталин. С 
флнкт, разбира се, по бяха премахнати

вече
тоя кон-

домашпите прпчшш за бю- 
Все пак, той много допринесе зарократичеекп тежнения у пас.

критическото сьгледааапе па обществено-икономическите 
поречия 11 идейните отклонения па така наречения реален 
държавен социализъм н снажно подтикна 
ти тяхното ръководство, начело с Тито към търсене 
ятслеп н по-ефпкасеп път па социалистическото 
най-очепндно сс потвърди 1950 години с въвеждането на работниче
ското самоуправление, значи със създаването па такива соцпалиети-

■техните домашни помагачи. протн- 
плн

чуждите окупатори и
бъде така изключително широка и успешна, пре 

началото обединяваше в

против
може да

ли всичко, поради това, защото вече от 
себе си

югославските кому пис
на самосто-компомепт, значи борбата за осво-пационалния и класовия 

Рождение и равноправие па нашите народи и народности с класо
вата борба на работническата класа и другите експлоатирани об
ществени

изграждано. Това

за тяхното социално освобождение.
За такива национални и класови цели в Народоослободитсл- 

иата борба жертвуваха своите животи 55 000 членове на Комунисти
ческата партия и 100.000 членове ма СКОЮ, докато от предвоенни- 
ге комунисти загинаха дори повече от три четвърти. Такова съ.ша- 
гелно жертвуване па комунистите сигурно не би било

преди всичко за някои тесни лични или нар 
чийни интереси, за своя власт или за някакви неосъществими уто-

чссто сс казва, Такова

слоеве
ческн еомоупрпиптелпп продукппошщ отношения, с конто се пре
махват аптагопизмпте между труда и капитала м в конто сдруже
ният работник, освободен от опекунството па държавата и партия
та, непосредствено управлява е условията и резултатие на евоя 
труд. Това сигурно покрай победоносната Народоосвободителпа 
борба бе иай-голям революционен подвит в историята на югослав
ското комунистическо движение.

възможно
ак,< се бореха само или

пически комунистически цели, както сега 
жер-гвуванс е могло да произтече само от тяхното твърдо убежде- (Иа 2 ри стр.)



Д Комунист

На труда чест и власт
И самият Съюз на комунистите закъснява със 

така значително допринася за задълбоча-
(От 1-ва стр.)
Такива коренна промени в нродукцношште отношения, ма

кар само раздвижени, търсеха и съответни промени в осъществя
ването на авангардната обществена роля па Комунистическата пар
тия. В тоя смисъл на Шестня конгрес 1952 година тя сс преименува 
в Съюз на югославските комунисти, което говори за нейното дей
ствително преобразование от ииртпя на власт в парти# па движе
ние, т.е. във водеща субективна сила в самата работническа класа, 
относно вътре в политическата система па социалистическото са
моуправление. Тая нейна роля по-пълно е определена е Програмата 
й, приета на Седмня конгрес през 1958 година. Тая програма но 
това време бе, а до голяма стенен п днес е пай-панредпичав програ
мен документ на едно работническо комунистическо движение. И 
можем да кажем, че тоц поне две десетилетия доста успешно бе и 
осъществяван, както но отношение на обществено-икономическото 
развитие на страната по път# на намаляване на разликите в срав
нение с напредналия свят, така п в осъществяването на еамоупра 
внтелните продукционни отношения.

Затова сега трябва възможно по-ясно да дадем отговор па 
най-сериозни# въпрос: как нашата страна след повече десетилетия 
на твърде успешно развитие можа да попадне в така дълбока и дъл
готрайна икономическа и обществена криза и как в сериозна идей
на и морална криза се озова и нашето комунистическо движение, 
създадено преди седемдесет години, ясно е, че само пие югослав
ските комунисти в периода на нашите най-големп успехи п трудов 
ентусиазъм си поставихме една твърде амбициозна програма за 
революционно обществено преобразование, което в дадените обек
тивни икономически и обществени обстоятелства със знанието и 
моралната си сила не можахме да осъществим в желаната степен. 
На нашата криза, преди всичко, на икономическата значително до
принесе през седемдесетите години н световната икономическа кри
за, от която по-напредналите страни се измъкнаха в една част п 
чрез пренасянето на бремето на по-неразвптите страни, включител
но и нашата, което днес често се забравя-

Главната причина за сегашното тежко кризисно състояние 
все пак е в нашите субективни пропуски, преди всичко в бавното 
приспособяване на икономическата система и политическата акция 
в твърде изменените и изострени условия на нашето собствено и

световно развитие, 
своето преобразование и

целокупната обществена криза. Това неминуемо допринесе 
за упадъка на обществената му ефикасност и авторитет, а с това 
под въпросителен знак е поставена и самата негова обществена ле
гитимност като политически авангард па съвременната работниче-

нане па

ска класа.
Всичко това търси безпощадно преразглеждане както на на- 
идеологически определения, така и на практичното осъще- 

идейио-молитичсска роля на Съюза на ко- 
промсиените и все по-сложните обще- 

При това никак не трябва да сс поставя под въ-

шитс
стаяваме на водещата
мумистпте н чувствително
отвени условия-
крос нашето определение за по-нататъшно изграждане на социали
стическото самоуправитслно общество, защото то вече получи исто- 

сигурно ще го получи и в бъдещето като
Сега трябва

рпческо потвърждение, а 
истински път за освобождение на труда и 
преди всичко да го направим икономически по-ефикасно за да мо
же в това отношение равноправно да се състезава с другите оо- 
ществсии системи в периода който означаваме като преход 
индустриално общество.

Така сега, седемдесет години след създаването на Югослав-

човека.

в пост-

ската комунистическа партия, ние югославските комунисти пак сме 
поставени пред тежки изкушения: как в съвсем други обществени 
обстоятелства да отговорим на големите исторически предизвика
телства. При това съществено значение има фактът, че Съюзът на 
комунистите, такъв какъвто е, в своите два .милиона членове има 
големи творчески, интелектуални и морални сили, които трябва 
само повече да обединим, охрабрим и насочим към успешно осъще
ствяване на така наречените три реформи. Това значи, да мобили
зираме тия сили за колкото е възможно по-бързо преодоляване на 
обществената криза и за повторно обезпечаване на успешното и 
стабилно обществено-икономическо развитие върху социалистичес
ки самоуправителни основи. Това е наш исторически и морален
Дълг към поколенията комунисти, които с големи усилия и жертви 
създаваха нашето работническо комунистическо движение, с твър
дото убеждение, че изграждат правия път към истинско осъщест
вяване на революционното геело ,,НА ТРУДА И ВЛАСТ!"

Винко ХАФНЕР

НА ВЪЛНАТА НА РЕФОРМАТА

Вход в Европа
За да запази и увеличи износа на услуги в Западна Европа, 

които обезпечават над 70 на сто от общия доход, ръководството 
на „Велмотранс” от Кюприя предложи, а работниците се съгласиха 
тази организация сече од юли да се трансформира в смесено пред
приятие

В някои предприятия рефор- ния нямаше пари и се наложи да 
мата влезе преди да бъде прокла- се измисли нещо ново. И беше 

така е измислено. Това са така нарече
ните лизинг-работи, относно взи-

мирана. По всичко личи 
в автотранспортната трудова ор-

„Велмотранс" от Кюп- мане под наем возила от чужде-
които иа-

ганизация
рия- Още през 1974 година под- странен собственик, с 
готвиха амбициозна развойна про шите водачи и други работещи 

да изграждат превозват стоки по страната и пограма и започнаха 
автобусна станция, сервиз и дело- белия свят, като при това от за- 
ва сграда. Така на утрината край работката се изплащат камиони- 

покрити те, а остатъкът се разделя, така 
метра, че след пет години камионите ста-

„Велмо-

колектив показа, че устата ни са са направили никаква щета 
пълни с отваряне към света, из- колектива и страната си. Тук не 
нос и сътрудничество с чужде- искат да коментират огромните 
странни партньори, а съвестта ни щети, които им нанесоха несъс- 
се противопоставя на всичко то- тоятелните обвинения- Само каз
ва. Веднага започнаха да се раз- ват, че са им отнели три ценни

на

бяхаавтомагистралата
квадратниосем хиляди

Въведени бяха и споредни дейно- ват собственост 
сти: туризъм, гостилггичарство, се транс”. Това беше време г.),
рвизии услуги, обучение на вода- когато до такава работа се стига
ни Тогава организацията има- ше не само с намиране на чужде
ше около 200 работника. А след странен партньор, който е готов 
това настанаха сътресения. От ко- да развива сътрудничество

отделиха товарният и ,да се измине гъста гора от пред 
транспорт от Пара- писания, понеже този вид стопап- 

дейност не се забраняваше с

на

пространяват слухове за машина- години за развитие.
Напук на всички злополуки,ции с гнилите капиталисти, про

визии, продажба на интересите на „Велмортранс" стана колектив с 
колектива и страната за лична около 900 работещи, 70 процен- 
полза. Сетне беше арестуван дн- та от общи# си доход заработва 

Джордже Коларевич. чрез износ на услуги на чужде-

, но и

лектива се ректорът
Три дни по-късно той бе пуснат странния пазар, като по този на- 
от затвора, но бомбата вече беше чин заработва 5—6 милиона дола- 

„Велмотранс" ста ра, притежава 25 единици за то- 
„абонат" на „черните хроники" варен и пътнически транспорт, 

в печата, а по колектива започна- има туристически представителст- 
ха да върлуват комисии и инспек- ва в много градове в страната, 80 
ции, общински и съюзни, пазар- леки коли за „рент а кар", занп- 

валутни. Дори три години мава се с пласмент па стоки
най-сетне беше написа- домашното ръкоделие, само тон

пътническият
товарният транспорт 

Поповац, който осблужва __ 
циментова фабрика, наи- 

пътническият транспорт ка 
от Деспотовац. Отделиха се вода
чите и превозните средства, а ос-. издирвайки нови работи, „Вел- 
таиа администрацията. Наложи се мотранс» установи сътрудничес- 
да бъдат намерени нови работи, тво в туризма и пътническия 

останат на ули- транспорт с „Оптима турс” от 
Мюнхен. Обаче примерът

от Но- ска
пито едно предписание, но и не 
се допускаше. Сетне тази практи- 

беше легализирана със Закона 
за външнотърговските отношения.

чин, та- експлодирала.ви
мошната 
сетне и

на

па
ни и
по-късно
но, че Коларевич и сътрудниците 
му не са откраднали нищо, нс (На 4-та стр.)та хората да не 

За големи
на тозикапиталовложе-

цаха.



Комунист 3к о м н Т А Икосово
САПК^РЖаТ пРеР°га™ви „а
вече ° УК’ Ра3биРа се' най-вече са отстъпили
на автономията и 
са се приближили 
Цел на - 
република.

СТРАЗБУРГ

Неприятно напомнянеот същината 
същевременно 
към познатата 

сепаратистите Косово —Памфлет, 

а не апел
В рамките на разискванията в ра на събитията в Югославия, заЯсно е кои бяха целите,

- характера на тоя апел. В 
табора на 215-те албански

моти- зачитането на човешките права в
„трети страни” миналата седмица ражение и 
Европейският

които счита, че могат да имат от- 
извън нейните гра-

внте и
ннтеле- парламент,

ктуалцц се намериха ония, които кратки разисквания, прие
преди повече години са изключе- иа резолюцията за Косово, реа- най-неприятно

от Съюза на комунистите пора гнрайки по такъв начин на съби- резолюцията, в който като непра- 
научни н ди Действуваме от позициите иа ТИяТа 11 по повод на тази наша по вдина и неразбирателство трябва 

културни работници от албанска- албанскпя национализъм. Трябва кРа',иииа- С този текст европей- да се доживяват оценките за на- 
та народност, написан преди два да кажем, че утвърждаването ските парламентарни изразиха рушаването на човешките права 
месеца, Председателството на Об- отгопопиогтт„ - па ,,дъл®ока загриженост зарад из- на числящите се към албанската
щинскня комитет на СК в При- Р ‘ 1 нДеино-политичес бухлпвото положение на ивицата народност в Югославия, страна
щина и на Акционната конферен- КЗТа Д!1ФеРе1|Циация на авторите ™ гражданска война и 
цня на СК на Прищннския уни- Ие б|г тРябвало да се превърне в вълненИя > които в Косово „про- като най-отворена и най-коректна 
верептет едвам неотдавна казаха, калшания против всички албан- тивопоставиха силите на реда и не само сред социалистическите 
че представлява неприемлив поли’ ски интелектуалци в Косово Тш, албанското население". Резолюци- страни, когато става въпрос 
тически памфлет. бт „ти,™.» яга е приета неочаквано и то ие човешки права и свободи на от-

р , кон са органи- само за югославската дипломация делни лица и групи, включвайки 
заторите и пнепираторите, а кон и политическите кръгове, ио и за и всички народности, които жи- 
и колцина са ония, които са само л,,южество партии в Европа, чи- веят в нея- Несправедливо е още

повече защото Европейският пар 
ламент реагира много късно: ед
ва тогава, когато

след ници. 
текст От становището на Югославия, 

звучи текста напи
За апела на 215-те

големите която дълги години се считаше

за

Времето, в което 
адресите (Скупщината на СР Сър
бия и югославската общественост) 
до които бе изпратен ,не са слу
чайно избрани. Впрочем, това бе 
времето на тежки последици по- те 
радн неуспеха на публичното об- чини големи политически

е написан и
лто представители седят в скаме
йките на Европсйския парламент.

Истина, такава акция на Ев
ропейския парламент, с оглед 
силно заговаряше (и като 

щтеи. В надващо силния лоби,

подписали апела.

Тоя памфлет на интелектуалци 
от албанската народност, при-

в косовската 
че драма ,,се включиха" югославски

изне- те държавни органи с намерение 
с всички средства да осуетят кър 
вавите междунационални стълкно 
вени

даваше го-
актуалната политическа ситуация ляма подкрепа) — очакваше я ор- 
в Косово неговия отзвук бе твър- ганизираната албанска политичес-

съждане за промените на Консти- 
туцията на СР Сърбия- Инициа
торите и подписвателите на тоя 
текст, се залагат „Скупщината на 
Косово да не приеме ннто един 
амандман, който застрашава авто по-скоро да мобилизира градивни-

я след дългогодишно бушу- 
емиграция обединена без ог- ване на албанските националистикаде негативен. Затова СК на Косо-

во трябва с аргументи възможно - тпческн” “теЗГ" "Л" ”социалпс- "Р" благ°словия на местната бю-
гнческн течения. рокрацня, макар че много по-ра-

Очаквано или не, Югославия е но имаше поводи в Косово и 
помията и началата на Конститу- те сили преди всичко между ин- заплашена от Европа, която също 
ни ята от 1974 година”. Това би

из
вън него, когато се нарушаваха и 

е заплашена от вълненията Ейре националните 
те идейно-политически ефекти на до Баскйя, през Балтика, Грузия,

Ермения „до Косово”

телектуалците, така че негативни и гражданските пра 
ва на отделни лица и групи.

Резолюцията за Косово 
е факт и без оглед на

бнло добре, ако наистина се за
сягаха тезн начала, или ако тоя памфлет да бъдат възможно 

по-малки. Защото, дойде време иа
получи

„Жълто картонче”, което наисти- все пак 
нейнатасе застрашаваше автономията на 

покрайнината. Обаче, и както мно 
го пъти е обяснено, че конститу-- отрезнение и време на потвържда

па, не трябва да има задземие на неприемлнвост в отделни части, 
да бнло западноевропей- трябва да се очаква нейното въз- 

ска държава или държавна поли- вратно действие не само 
представлява своеобраз- европейското обществено 

па конкретизация, стесняване на

която н
цнонните промени не засягат ни- ване иа всеки истински борец за 
то основните начала на федера- напредъка 
тивното уреждане на страната, 
нито автономията, тогава ясно 
произтича, че зад това искане всъ
щност се скрива подтикването и 
разширяването на отпора срещу жемнето. В тая активност, в об- 
провеждането на политиката на 
СКЖ" и към промените на Кон
ституцията на СР Сърбия-

върху 
мнение,

ио и отношение на отделни дър
жави на Западна Европа спрямо 
Югославия. Следователно всичко 

11 това би трябвало да подразбира 
п събуждане от дремежа на мно-

на тая покрайнина. т||ка, 
а СК на Косово има задача сред ин-

но

онова, което в европейското поли 
тпческо обществено мнение в по
следно време говори, обмнсля 
пише за Югославия- „Жълтото 

щия фронт, трябва да има подк- картонче” па Югославия, от ста
новището па „деморкатична Ев
ропа”, в чийто парламент 
представители на всички партии, 
един от политическите ходове, ко 
ито се предприемат и последно

телектуалците да ускори активно 
стта към стабилизиране на поло-

жество югославски държавни и 
политически органи, организации 

седят п институции, чийто дълг е, не 
само да се грижат за конституци- 
опността и законността на юго
славската практика (в която се и 

време винаги когато се прецени, нарушават гражданските и нацно- 
че в която н да бнло част па палннте права на отделни лица и 
Европа са застрашени човешките групи) 
права п свободи, с което се изра-

репа ма всички прогресивни 
ра не само от албанската, по и 
от другите народности.

хо-

Авторите се позовават на „де
мократическото и конституцион
но право за изразяване па своите 
становища”, а в същност забра
вят факта, че с тоя акт са стана
ли узурпатори на същите тия пра 
ва. Говорят от името па всички 
научни и културни работници, ин
телигенцията, дори отиват толко
ва далеко и твърдят, че „ценнос
тите на конституционната пози
ция па Косово" представляват 
израз ма „особената реална и 
емоционална ценност на албан
ската народност". Лоправо, напа
дат и обвиняват само ръководите
лите на СР Сърбия, но с това и 
единните определения иа всички 
обществени и политически субек
ти в Косово, С-ьрбия и Югосла
вия за промените иа Конституци
ята на СР Сърбия.

Назмн Мисимп
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, но и тази и такава прак

тика да премахват, зачитайки ве-
зяпа засилената чувствителност чс по-численнте 
па този въпрос без оглед за коя

инициативи, пред
ложення 11 мнения за да може не 

дума само практиката, но и законнитеевропейска страна става
(„Жълти картончета”, поради съ- решения непрекъснато да се 
щата причина вече получиха Ру- добряват 
мъкни) Албания 11 Франция).

Тази чувствителност, естество- на

по-
въз основа на конститу-

цноннпте принципи п резултати 
революционното обществено

по, е основана върху засиления развитие, 
интерес па най развнтпте европей Кцм това ми задължават

п само постигната степен на общо 
сътрудничество като иредусловпе етпено-нкоиомическа развнтост (не 
за развитие па единен европейски е лп нашата икономическа криза 
пазар п икономическа хармонии, резултат от консервиране на вед- 
1) този контекст, сегашният ките

не
ски страни за европейски мир

наж утвърдените отношения?), но 
рее иа западноевропейските стра- и най-новото развитие на общите 
ин с да се укрепва единна Юго- отношение в Европа, най-често 
славня, в която да владее пълно изявени като защита н подобре- 
етпнческо равноправие. пие па човешките права. Затуй

С готовността па Западна Ен- резолюцията па Европейския пар- 
рона да помогне югославските пко ламент трябва да схванем и като 
комически програми, с очевидна (неприятно) напомняне, но и при- 
н нейната политическа готовност знание — че сме част от Европа.

Драгомир Мннич

Освен това, подписалите апела 
великодушно „позволяват различ
на степен на сгруктуиране на ав
тономията на САП Войводипа в 
състава па СР Сърбия, обаче не 
позволяват да се пипа в спечслс- 1ШНМПТСЛШ) да следи и да роиш-



Комунист

Вход в Европа зувалето па средства за иепосре- ако имат най-малко пет 
дствено съвместно потребление, а трудов стаж 
по всички останали 
бъде само 
Обаче правата па

години
траи-в товарния

въпроси ще спорт, ако си служат поне с един 
консултативно тяло. световен език (английски, френски 

работника са или немски) и ако положат лис- 
дого- мен и шофьорски тест. Това се 

се подкрепя с факта, че всеки техен
(От 2-ра етр.) колективниязар капиталът е по-евтии отколко- утвърдени в 

то па домашния. вор, за неговия интерес ще 
Референдумът па работниците застъпва и Синдикатът, в конкрс- камион струва около сго милиар-

Съюза да стари динара, водачите мина-
е упълномощен от ДАФ да оказ
ва сервизни услуги в Югославия, )Ка „Велмотранс" 
има сервиз и школа за обучение инициативата за 
на водачи. Това е единствената

тния случай Съветът павъв връзка с
трансформация ,,а югославските синдикати, кой- ват много граници, па които тря

бва да покажат много документив смесено предприятие е заплану- то също подписва колективния до-
трудова организация без основни вай за 16 май, в говор. Работниците получават въз и позволсния и да пристигнат то-

а чно навреме в края на релации от
депя па пред-

организацип на сдруженпя труд. приятното, та вече от 1 юлн „Вел- можност за добра заработка,
Тя практически веднага може да Щотрапс" да работи като смссе- веднага след формирането па сме по няколко хиляди километра и 
се регистрира като обществено по предприятие. Кое е това, кое- сено предприятие заплатите 
предприятие. Но тук искат малко то ще определи работниците да изчисляваме в марки. Разбира се, да бъде доверено на неук и нес- 
повече — искат да станат смесено гласуват за смесеното предприя- заплатите ще се взимат в динари, //особен човек.

тпе, какво получават от трапсфор 1,0 споменатото изчисляване га- в Кюприя вече подготвят до- 
Работниците на „Велмортранс” манията, когато се знае, че в та- рамтмра постоянно реално равни- говор за формиране на смесено 

приеха инициативата за формира- кова предприятие ще бъдат огра- ще па личните доходи // с ефи- предприятие, които трябва да бъ- 
предприятие. Под- инчеин самоуправителнте мм пра- каспа защита от инфлацията. Са- дс нерифициран от Съюзния сек- 

крепа получиха и от съответния па? Мнролюб Стоянопнч, член па мо лентяите тук нямат шанс 
отбор на Общинската скупщина, деловото ръководство па „Вел- заработка. 
общинските органи на Съюза па мотрапс" подчертава: 
синдикатите и бойците. Какво на-

ще затова е голям риск всичко това

предприятие.

не на смесено
за ретариат за икономически от но- 

///с/шя с чужбина и се надяват. 
Впрочем и днес водачите на че ще бъдат първата автотран- 

— Точно е, че са ограничени тежки товарни камиони на „Вел- спортна организация в Югосла- 
кара тези хора отново да проби- самоуправителпите права па рабо- мотрапс", които поддържат ме- вия е такъв стату. От начинание- 
ват току-що трасираните пътщца? пищите. Работническият съвет на ждународни линии заедно с път- то очакват да им увеличи рабо- 
Джордже Коларевнч, директор смесеното предприятие ще реша- нпте разноски, коиго им се пла- тата с два пъти и половина през 

-#1а „Велмотранс и творец нд та ва само за разпределението па щат по половин в динари и валу- следващите пет години и да им 
зи инициатива, привежда основни- част от печалбата, която прима- та, заработват по пет-шест мили- разтвори вратите на Европейска- 
те прични: длежи на работника, за разпреде- ома динара. Тук трябва да се на- та икономическа общност.

— Според сегашните предпн- леннета на жилища и отпускане- помпи, че водачите могат да ста-
Миодраг Стоиловичсания смесено предприятие, в ко- то на жилищни кредити и за пол- пат членове па нашпя колектив 

ето чуждестранният капитал уча
ствува най-малко с 20 на сто и 
което изнася най-малко 45 про
цента от стоките или услугите си 
е освободено от мито върху вно
са на възпроизводствен материал 
и средства на труда. Само по то
зи начин

Неразумно н безотговорноАКТУАЛНО
Председателят на Председа

телството на ЦК на СЮК Стипе 
ще осъществим иконо- Шувар за съжаление ни принуди 

ето и по втори път под тази руб-

сърби, и хървати, и всички дру- на комунистите и народа на Хър 
ги народи и народности, всички ватско да обмислят и оценят, 
югославяни заедно — ще търп- Вместо да попита и предупреди 
ят голяма и всякаква вреда от ра Шувар — защо от две най-високи 

е ВГРАДЕНА функции във върха на Партията 
и държава, а от трибуната на ЦК

мии от над хиляда милиарда ста
ри динара през следващите чети
ри години. Втора, още по-важна

рика да се спрем на неговото не
разумно и безотговорно изстъпле 

причина е стремежът ни да има- ние _ ПРЕДИЗБОРНА РЕЧ, в ко 
ме сигурен достъп на западноев- яТО от трибуната на ЦК на СК в 
уропейския пазар и след 1992 го- Хърватско нападна 
дина. Смесените предприятия ще то и народа на Сърбия- Против- 
имат свободен вход на пазара 
ЕИО и по този начин

здора, която вече 
във върха на държавата. След 
поредица неразумни и обидни на на СК на Хърватско напада поли 
падения срещу Съюза на комуни тиката и ръководството на Сър- 
стите, ръководството и народа на бня — този партиен форум и сам 
Сърбия, можеше да се очаква, че 
Шувар като кандидат за член на 
Председателството на СФРЮ, ще счита за нужно да чете буквнца 
направи нещо, което да му въз- На комунистите и народа на Сър 
върне авторитета в Сърбия и сред бия и да ги подучи към добро по 
сръбскня народ, на които утре ведение! Какви последици може 
ще бъде председател на държава да има въвеждането на такава 
та. Шувар обаче своята кариера практика по състоянието и отно

само
в да се предугади! Навярно ще се 

опита да ги анализира и предсто 
ящият конгрес.

А как и дали Стипе Шувар с

ръководство
(поредно на последните две засе
дания и трети път през годината)но на основната задача и функци 

Ще ята, която заема, той за една го 
обезпечим свободно движение на дина внесе много раздор и нане- 
водачите и други наши работни- се доста щети на единството на 
ци без визи, свободно движение СЮК и страната. Това е оня съ- 
на возилата без специални позво- щият Стипе Шувар, който „за- 
ления, свободен внос на средства щитава" Тито от Сърбия, а ето с 
без ограничения и свободна цир- месеци наред типично по антити

товски начин разрушава Титово-

на
ние

издигна над интересите и единст тенията в страната може 
вото на Югославия, па тръгна 
печелене на изборни точки по не-

кулация на капитала.
единството наТук разчитат на сегашния си то жизнено дело —

от Веле в Австрия, чий- Съюза на комунистите и Югосла- принципиален и недопустим на
чин. Знаел е, че Съборът на Хър
ватско в нашата наопаки изборна чнпотеката на разрушител на еди 
система, може да го наложи за кството на страната — в крайно 
шеф на държавата, освен остана неблагоприятен обществен кли- 
лите, и на сърбите и Сърбия, въ мат, за чието създаване даде без 
преки и против тяхната воля, па спорен принос — ще може добре 
му е все едно какво те за него да изпълнява функцията на член,

па и председател на Председател 
Шуваровата игра на картата ството на СФРЮ остава ни да раз 

на делби и раздор между хърва- мисляме. Шувар показа, че това 
тите и сърбите — е равна на бе- за него и не е важно. Той осъщес 
зумие! Това е връхна точка на тви целта си — избран е за член 
безотговорно поведение на един на колективния шеф на държа- 
член на СК. Защото и ЦК па СК вата. Това е ново потвърждение и 
на Хърватско се хвана в такава израз на тежестта и дълбочината 
опасна и по единството на стра- ца обществената и морална кри- 
пата разоряваща игра — остава за, която доживява Югославия-

партньор
то собственик е нашенецът Джу- вия!

Припомняйки си как някогара Лудвиг. Заедно с него са вър-
вече споменатите лизинг-ра- минаваше на изборите в Хърваг 

които днес ско а имайки предвид
шили зиачител 

аитисръбската
боти, благодарение на 
имат 120 камиони ДАФ, а наскоро мото влияние на 

50 нови. Сътце- коалиция на политическите от-ще получат още 
временно искат да 
един или два партньора от
ция и ФР Германия преди всичко веднаж да 
за развитие на пътническия трап- и нейното ръководство

туризма. Чужденците от- крепи своята кандидатура
вложат само член на Председателството па 

средства на труда, значи камиони 'СФРЮ! - И на другия ден » 
л?може би автобуси, а когато се бора на Хърватско убедително 
стабилизира смесеното предприя- победи!

кюпричани разчитат и на па
ри, понеже на чуждестранния

той проце 
още

намерят още ношения в страната,
Фран ни, че не ще бъде излишно

удари срещу Сърбия 
и така за

ще мислят.

спорт и 
начало трябва да

Сърбите и Сърбия за това ня 
Ма да отчаяват, но всичкитие IIпа-
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ки



развитие на кооперативното дело в ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА • /

01 ПОТРЕБИТЕЛСКА ДО СЪВРЕМЕННА КООПЕРАЦИЯ
На 7 април в Димитровград , 

жество по случай 62-годишнината 
то на първата кооперация. За 
поместваме част от доклада на 
„Сточар” Димитър Славов.

също в село Славния, би
ла формирана здравна ор
ганизации в която рабо
тел един лекар обща пра 
ктика и който обслужвал 
всичките села.

ите продължили да рабо
тят, но при нови усло
вия и с нови облици, по
кривайки всички селища 
в общината.

• През 1947 година се съз 
дават първите селски тру 
дови кооперации в район 
Висок в село Изатовци и 
Вълковия, а по-късно и 
в Желюша, Градини, Ле- 
търлаш и Погаиово. Оба
че, Тъй като бяха проя
вени редица слабости в 
организацията им, наско
ро, по-точно през 1953/54 
година тези кооперации бя 
ха разформирани, а коо
перативното 
което остана беше преве
дено па новосъздадената 
околийска ферма в Дими
тровград.

В предстоящия период 
укрепват съществуващите 
кооперации, взаимно се 
сдружават, така че в об
щината работели 6 земе
делски кооперации, чиято 
дейност била да изкупуват 
селскостопански произве 
ления, да снабдяват с еъз 
производствени .материа
ли и стоки за широко по
требление, да организират 
производството на собстзе 
ппте стопанства. Зарад бла 
гопрнятиите условия за 
развитие па селскостопан
ското производство, отдел 
но па животновъдството, 
а с желание да се създа
де здрава селскостопанска 
организация, която да бъ
де обзаведена със специа
листи и способна да поеме 
съвременните процеси в

производството, раздвиже 
ни били акции за форми
ране на единната селско- 

организация 
със съделище в Димитров 
град.

Така в края на 1956 го
дина в Димитровградска 
община от 6 земеделски 
кооперации — „Сточар” в 
Каменица, „Победа” в Сми 
ловци „Нишава” в Дими
тровград, „Поганово” в По 
ганово, „Борово” в Барйе 
и „Трънски Одоровци” в 
Т. Одоровци била форми
рана една земеделска ко
операция- Основна дей
ност на тази кооперация 
била да организира произ 
водство на собственото си 
стопанство, да сътрудни
чи със селскостопанските 
производители, както и 
да снабдява населението 
със стоки за широко по
требление.

През 1973 година бива 
извършена трансформация 
па земеделската коопера 
ция ..Сточар” в трудова 
организация с две основ
ни организации и то ООСТ 
„Търгокооп” и ООСТ „Ни 
шава”. В края на 1978 го
дина била създадена и ос 
нов на организация на ко
операторите „Кооперант”, 
а през месец декември 
1986 година към трудова
та организация „Сточар"и 
„Търгокооп” се присъеди
нява ООСТ „Пекара” от 
състава на трудовата ор 
ганизация „Услуга”. Така 
създадената организация 
рабти и днес.

се проведе тър- 
от основаване 

читателинашите 
директора на ТО стопанска

В началото на 30-те го
дини идеята за задругар- 
ството нарасна и в нашия 
край, което съдействува 
по образец на създадени 
те кооперации в стопанс
ки развитите среди, да 
се организират 
форми на кооперативно 
дело при нас. При опит 
да се избегнат частните 
търговци и лихвари, кои 
то бързо забогатявяха за 
сметка на бедните селяни, 
в района на Висок, в се
ло Славния, беше създаде 
на през 1927 година иър 
вата потребителска кооне 
рация за снабдяване на 
земеделците със стоки за 
широко потребление. За 
начален капетал се нзпо 
лзвал дяла, които внася-

иел да се избегнат 
жите на лихварите подбу
дила интереса на 
раторите за създаване нл 
кредитни кооперации. Пъ 
рва такава кооперация би 
ла създадена със седали

През 1938 година били 
околийски

м ре
организирани
ЖИВОТНОВЪДНИ 
ции. Те

коопе- коопера- 
се грижели за ре

ализиране на кашкавала и
другите млечни 
за снабдяване

изделия, 
на кооперапървите

имущество,

ли самите кооператори. 
За да закрепне коопераци

ще в с. Славния, като па 
чалният капитал бил фор 
мнран от спестяванията и 
бил използван при твърде 
ниски лихви.

ята, в началото, се работе 
ло без

пипте с добитък за раз
плод II пр.възмездие: прода 

вачите, касиерът, и управ
По това време специа

листи в кооперациите ня
мало. Професионална по

дело мощ оказвали околийски
те селскостопански спецп 
алисти. По време на вой
ната, относно окупацията, 
тези кооперации, освен 
околийските животновъд
ни и здравната в Славния, 
продължили да работят. 
След войната коопераци-

никът, счетоводителите и 
др. работели без заплати.

По образеца на коопера 
цията в Славиня през 1935 
година се създават потре
бителски кооперации и в 
останалите села в район 
Висок, а сетне и по оста 
палите райони в община
та. Частните търговци тъ 
рпели силно влияние за 
рад конкуренция, защо-о 
кооператорите купували 
в своята кооперация, в 
която било значително по- 
ефтино. Това нещо преди 
звикало затваряне на тър 
говските магазини. Ко
операциите в първо вре
ме се снабдявали в мага
зините на Съюза на земе 
делените кооперации в 
Пирот.

Окрилени от работата 
на потребителските коопс 
рации, земеделците орга 
иизират млекарски коопе
рации, противоположно 
на частните млекопроиз
водители, които изнудва
ли производителите на 
мляко. Така била основа 
па първата млекарска ко
операция в село Славиня, 
а сетне в Сенокос и Гор
ни Криводол. Това нещо 
обусловило затва р я иет о
на частните млекарски ну 
нктояс, защото коопераци 
ите по-добре заплащали 
млякото. Плащало се спо
рел реализацията на ка
шкавала, при което въз 
основа на заключител-

Кооператпвното 
все повече обвземало на- 
сленнето в този край, та
ка че потекла инициатива 
за организиране и па 
здравна кооперация за ле 
куване на кооператорите, 
относно земеделците във 
Висок. През 1933 голина,

МАЛЪК ПРВОМАЙСКИ ПОРТРЕТ

Всеки труд се рентира
КОИ

От мене
топопшиш. После п Сми 
лонип, иа иакрая стана 
от всички кооперации 
„Сточар”. Тп знаеш пето 
рията. I! момента съм па 
годишна почннка п след 
тона пече не се прт.щам 
ма работа. Стига са 35 то 
дини. Шофьор станах ко
сато бях попипк през 
1950—51 година. Най-нап
ред карах трактор „Даннд 
Брауп”, носле — „Фергу- 
сон”; па „Задругар”, „Зе 
тор”. Оттам, а пече бях 
н Дпмггфонград н „Ниша
на", започнах да карам 
джип. А пенсионер оти- 
дам като нодач па „Лада 
Н'мна”.

— Кога ти беше най-тру 
дио?

— През 1959 годпиа ко 
гато пристигна първият 
комбайн п Димитровгр
ад, аз пс знаех да го ка 
рам. После ходих па 
курс. Но пак беше труд 
по, защото щом нещо се

Бяхме се договорили с 
Лазар Петров да сс намс 
рим нредиобед н Ю 
часа. Когато отидох у до
ма му него го нямаше. 
„Той е на чифлика” каза 

Знаейки къде

развалеше нямаше 
да го поправи, 
никой повече не знаеше,

. а и аз не знаех много. 
Тогава взимах каталога, 
четех.

синът му. 
е неговият „чифлик", оти — Тридесет и пет годи 

ми не са малко?

— Толко са тези, офи
циалните. Да събера кол 
ко време съм работил е 
нършачкп, е комбайни, с 
трактор или е джипа п 
преди обед н елен обед, 
п по работно време п нос
ле, ще излезе двоен тру 
дои етаж. За тридесет и 
пет години имам само се
дем дни отсъствие по бо 
лест. Бях си 
крак.

— Като пенсионер 
га ще сн починеш?

— Каква почивка! Не
що трябва да се работи! 
Тук имам една крава и 
две телета, близначета, пм

Л Петров.дох дотам. Това е па око
ло два километра 
града в .местността „Лю
ля”, край Н'ьтя за Коза 
рипа.

Намерих го как готви 
храна за осемте малки пр 
асета.

— Изпревари ме, за къс 
пях п четири натиснала— 
веднага ми се оплака Ла-

изнън
ам две кози, свиня, прасе 
та. Сега търся от „зеле
ния план” да взема още 
две крави. Имам имот ок 
оло езерото в Пъртопопп 
нцп и започвам произвол, 
ство. Всеки труд се оти
ваща, стига човек да ис
ка да работи.

Да кажем на края че 
повод за този разговор е 
Лазар Петров, познати
ят чмка Лаза „шоферат” 
в „Сточар” е наградата 
за тридесет, в случая и не 
подтипа вярност на „Сто 
чар”.

за.
повредилСлед малко дойде и си 

път му и започнахме разго 
пор с чашка червено ви
но — Лаза чернеше за 
наградата и пенсията.

— В „Сточар" работя: 
от 1954 година. Тогава не 
беше йод това име, по 
беше кооперация в Пър

се

ната сметка се плащало 
па кооператорите и до
пълнително.

Нуждата от пари, а с А. Т.
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120 ГОДИНИ ПРОСВЕТНО ДЕЛО В ДИМИТРОВГРАДБОСИЛЕГРАД: В ОСНОВНОТО И СРЕДНО-ПРО 
ФНЛИРАНО УЧИЛИЩЕ Е ДОСТОЙНО ОЗНАМЕНУВАНУспехът се 

подобрява
От далечната 1869 годи

на, когато е открито пър
вото начално училище в 
една стаичка на ханчето 
на Цветко Иванов, до 
днес димитровградското 
основно училище е мина 
ло 120 годишен път.. След 
освобождението от фаши 
зма на 8 септември 1944 
година тези краища дожи 
пя пат пълно национално 
п културно равноправие 
в рамките па СФРЮ, из 
•п,киа председателят па 
съвета па училището 
РИЛ ГЕРОВ па тържест
вото по повод Деня 
училището, 22 април, 
то па 21 април т.г. се съ
стоя в голямата зала 
Центъра за култура в Дп 
мптровград.

Великият юбилей, с ка 
къвто могат да се гюхвал 
ят малко градове в стра 
пата, започна па 12 април 
с прием па наградени по 
разни основи ученици 
при председателя на Об
щинската скупщина. На 
следващия ден ученици
те от основното училище 
изпълниха подбрана про

За успешно сътрудничество между основното 
училище „Моша Пиядс" от Димитровград и воен
ната поща 78—83, на училището бе връчена брои 
зова емблема на военното въздухоплавателство 
п противовъздушна отбрана. Тази емблема е са
мо едно от бройните отличия, които красят вит
рините на училището, между които са и Ордена 
на братство и единство със сребърен венец, при 
съден на училището през 1974 година.

През миналата седмица 
в средношколския обра
зователен център „Иван 
Караиванов" и основното 
училище „Георги Димит
ров” в Босилеград се про 
ведоха редовни учителс
ко-родителски срещи. На 
правен бе обстоен анализ 
на успеха и поведението 
на учениците на края на 
третия класификационен 
период от настоящата уч 
ебна година. Обща коне 
татация и в едното и в 
другото възпитателно-об
разователно ведомство е, 
че по отношение на успе 
ха на края на втория кла 
сификационен 

(края на първото полуго
дие) сега успехът и пове
дението на учениците сра 
внително е по-добър. То
ва не значи подчертаха 
и в едното и в другото 
училище, че има място за

задоволство. Още повече, 
че все още голям брой 
ученици имат по две—три 
и повече слаби бележки.

За успеха и поведение
то, разискваха и съответ
ните училищни органи, ка 
то при това бе направен 
договор какво трябва да 
се предприеме, те до края 
на учебната година още 
повече да се подобрят. 
Между другото договоре 
но е възпитателно-обра
зователният процес, а 
преди всичко допълните 
лното обучение да се из 
дигне ма повпсоко равни 
ще, отделно със слабите 
ученици. Проблемът е 
обаче, че отделни учени
ци не посещават този вид 
обучение. В това отноше 
ние отделна помощ тря
бва да окажат и родите
лите.

КИ

па
кое

па

период От тържеството по повод юбилея на училището

РКО КУЛИЧ, с която учи 
лището, посредством де 
тския вестник „Другар
че", осъществява постоя 
но сътрудничество. По то 
зи повод главният редак
тор на „Другарче” ДЕН
КО РАНГЕЛОВ откри из 
ложба на ученически тво- 

юбилея прове- рбн и снимки от посеще
нието на наградените уч 
еници във въздухоплаване 
лната гимназия в Мостар.

грама в Детската градина 
и Старческия дом. С ак
тивисти на младежката 
организацня в училището 
разговор води и председа 
телят на Общинския 
митст
НОВ на 17 април т.г. Съ
ветът на училището в ра 
мките на 
де Заседание в конфекция 
„Свобода”,, след като посе 
ти производствените 
лета на конфекцията. На 
заседанието 
лите бяха запознати с ра 
звойппя път и постиже
нията на 
ската конфекция-

М. я. ко-
НИКОЛА СТОЯ-

♦ ♦ ♦'* ♦ ♦ ♦ ♦ *’» ♦ ♦ *-»

:

|

!

I

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ ЗА: 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
КУЛТУРА
ДЕТСКА ЗАЩИТА и 
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
в Сурдулица

на трудещите се и гражданите в общината и страната
ЧЕСТИТЯТ

4:
4
4

ха-

♦* Същата Бечер пред ро 
дители и бройни гости 
учениците от училището 
се представиха с извънре 
дно подготвена програ
ма, с която показаха са
мо част от бройните ак
тивности в обучението и 
извънучилищните дейно
сти.

преподавате-
♦

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПРАЗНИК ПА ТРУДА
♦ дн.читровград-
: : Главното тържество по 

повод юбилея се със
тоя на 21 април т.г. Око
ло пладне в двора на учи
лището се спусна върто-

*♦

:4 4♦

:4 с пожелания за истински резултати в свободния обмен па 
труда, всестранно укрепване на социалистическото самоуправ
ление и многобройни обществени и лични постижения

^ . *♦. 4 • • ***** ************ ********** ** *** ******* •*

4♦

:
V♦ лет на единицата на ге- 

МА:♦* А. Т.нерал—подполковник

По отношение на възпитанието и образо- дерно и по-справедливо общество, сетне из-
се дигане култа към труда, на равнището, ко

гато може да се каже, почувствува и дожи
вее, че той с основното и най-важното мери
ло на човешката стойност и неговото ща
стие, ,че той с „създал човека" (Ф. Енгелс) 

ако тя все и най-сетне усъвършенствуване на продук- 
като ционните отношения до премахване на не

равенството и недоволството. Пренесено на 
педагогически и психологически сектор то
ва означава: изграждане на такава възпита
телно-образователна дейност, която ще 
корени фрустации, а ще допринесе за креа- 
тивност на всяко отделно лице в смисъл 
акции на възпитание в колектива и за ко
лектива, където се потиска всяка себичност 
и своеволие, където се изтъква съдружието. 

Младите именно трябва да се учат сво-

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ 
ПРОФ. Д-Р СЛОБОДАН ВАСИЛЕВ

ванието на подрастващото поколение 
чувствуват противоречия и иеуеднаквени 
критерии и становища в проричане на бъде
щето. Не може правилно да се гледа на 
тези две категории на един и същ процес 
на обществената надстройка, 

се счита за потребление, а не
Своеобразен маркетинг за 

училището. Всички реформи 
възпитателно-образователната система у 
от освобождението насам, бяха полови- 

недовършени, понеже доста стихии-

ВЪЗПИТАНИЕ ЗА 

БЪДЕЩЕТО
I

производство.
това е
наКогато се говори за възпитанието и об- 

младото поколение за бъде- 
21-ви век. Сло

на тех- 
това

из-иас,
ичати и

и недостатъчно бяха експериментално 
обосновани. Най-новата реформа обещава 
педагогическа (вътрешна) трансформация на 
учебното дело, възпитанието и образование
то, което охрабрява.

разованието на 
щето, главно се има предвид 
ред прогнозиращите и ентузиастите 
ническо-технологическата революция, 
би бил век на пълна автоматика и домина- 

реализма, мисленето и разсъждава- 
Тогава възпитателно-образователният

би бил ли-

но

ция на
даето бъдеще и бъдещето на страната 

проектират главно във вид на своята рабо- 
правилно избраната профе- 

в честност,

нето.
субект (ученикът) окончателно 
шен от вековната заблуда на дозиране и 
абсорбираме на готови факти. Разумът ще 

стихийността ще оъ-

II
та в ученето и
сия в равенство и равноправие 
в лоялна конкуренция чрез съревнование, в 
борбата срещу всяка деформация*

Налага се въпросът: каква личност оча-
иа въз- 

всич-
ква и се нуждае 21-ви век? На плана 
питанието това трябва да бъде преди 
ко: преобразование на съзнанието, тоест из-

което ще

наделее над чувствата; 
де заменена със солидност

хората ще бъдат по-щастливи
и социално израв-

и уравновесе- 
и по- столетиеС други думи, предстоящото

на знание, учене, труд и
ност,
достойни, образователно

съзнание,на такова
основната съставка на по-мо-

граждане 
представлява ще донесе култа

нени.
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РАЗГОВОР С МИЛОРАД ГЕРОВ

Поет, пътуващ без билетМИЛОРАД ГЕРОВ, поет ог
българската народност, роден в 
село Болевдол, дълги години 
вее и твори в Белград. Сред 
ратурните творци от българската предвид 
народност той се открои с две сти 
хосбирки за деца и спечели 
патиите на читателската 
рия. Може да се каже, че заедно 
със Снежана Виданович

жи-
лите-

■■■

за кого пиша развитие на сътрудничеството
За да бъда пазбп-,,, между художници-творци от

жа, сметка за стила нГ “ ДЪР" ШаТа страна и Руската соцпалвс- 
а които пи тическа република (ССР). Участву 

вах на съвместната югославско-съ 
ли е да се пише за ветска изложба с една картина и 

получих похвала.

на-
сим-

аудито- ша.
— Трудноположиха 

основите на творчеството за деца 
на роден език. Геров е и редо
вен сътрудник на детското списа
ние „Другарче”, „Мост” и „Братст 
во”. Наред с това той с успех пи
ше и на сърбохърватски език 
печата в разни списания и вест
ници: „Дечйе новине’,, Тнк-так”, 
„Весела свеска” и др. Редовно уча

деца?
ф Струва ми се, че най-труд

но е да се пише за деца. Те лесно това поле? 
възприемат всичко и затова тря
бва да внимаваме какво им пред
лагаме. И още нещо: децата са 
истинолюбиви и не

— Какви са плановете ви на

ф Имам намерение да устроя 
изложба в Димитровград.

— Занимавате се 
чество. Какви 
тази област?

може да се и с превода- 
планове имате вмамят.

— Доколното ми е известно,
ствува и на литературните чете- освен с литература, се занимава
ния- Обиколил е много училища те и 
из СР Сърбия — в Белград, Гор
ни Милановац, Ниш; сетне в Ди
митровград, Желюша,

ф Превеждам предимно пое- посветено на родния край- Остава 
зия за деца — от сръбохърватски сега да бъде компонирана и му- 
на б73лгарски и обратно. Инак зика и заснета на магнитофонна 
превеждам и от руски. Член съм лента, 
на Дружеството на преводачите- 
специалисти в СР Сърбия от 1987 водач... Как

това?

с изобразително изкуство?

ф Малко е известно, че 20 го- 
Звонци, дини вече рисувам. Член съм на

Бабушница, Босилеград, Клису- художествения клуб при работни
ческия университет „Джуро Са- 

При срещата ни неотдавна в лай" в Белград. Досега

— Значи поет, художник, пре- 
постигате всичкора...

година.
— Миналата година намерих 

ваше стихотворение на страници
те на „Събор"?

участву-
редакцията на „Братство" му за- вах на 25 художествени изложби

ф Наред с изпълняване на ре
довната си работа, като стюарт 
в спални вагони, чета, рисувам, 

ф Да, участвувах на конкурса пиша. Старая се да оползотворя
ла „Събор“ със стихотворение за но вам свободното време, което не

дадохме няколко въпроса.
— Какви са вашите нови завое

вания на литературното поле?

в страната и в чужбина. Спече
лих и десетина признания, благо
дарствени грамоти и 
Най-скъпо ми е признанието,

дипломи, 
кое-

ф Тъкмо подготвих за печат 
две нови стихосбирки. „Един поет 
пътува без билет" — е стихосбир
ка за възрастни и „Шарена тор
бичка" — книжка от стихове и 
разкази за деца и юноши.

— Значи, работите и върху 
разказа?

то ми връчи Кабинета на презн- вокомпонирана музика и получих е много ... 
дента Тито. Това беше признание първа награда. Стихотворението е Матея АНДОНОВ

С очи,плувнали в сълзи 
неизлечимо ранен 

далечният пътник
заминал обратно. 

Потърсил бащинната къща 
на коминът изстинал 

окончателно.

Колко бистри,
но далечни 

спомени бяха...
И те с небитието

сбогом си взели.

Радко СТОЯНЧОВ

Приказкаф Да. В новата книга за деца 
включих и няколко разказа, кои
то говорят за живота на децата 
на село. Това са спомени от дет
ството и искам с тях да запозная 
ония малки читатели, които не 
познават селския живот. В нея 
ще намерят много неща, които 
ги няма в градския живот.

Дори н децата
от непознатия 

са се съкрнли.
Залаяли са псетата. 
Подивили са се кокошките 
само стария ясен 
с благата усмивка 

сред мегдана 
не се е отдръпнал,

подал сенките си, 
на далеуння пътник.

за Не е вчера рухнал 
сайванът, 

Голямата слива 
изсъхнала, 

Каменният зид, 
стожера, 

гумното, 
градинката...

далечния
пътник— Много писатели за деца днес 

не спазват класическите закони 
на художествената литература. 
Какво мислите за стила в твор
чеството за деца?

Образованието трябва да се схване ка
то производство и в този смисъл перманен
тно да се вършат сравнителни изследвания 
на нашата образователна система — па ба
зата на законите на формалната н дпалск- 
тическата логика (диалсктнческн амтерпалп- 
зъм) и историческия материализъм. Понеже 
своевременно след войната прокламирахме 
някои начала, които девалвираха п създа
доха объркване. Именно декларирахме се 
например за безплатно школуване, а свиде
тели сме па псе ио-големи заплащания за 
школуване. Или: изтъкнахме единен образо
вателен профил за цялата страна, а всяка 
република и покрайнина имат свой и т.н. 
В образованието и възпитанието за бъдеще
то такива недоумения и „измами” не бива 
да има. Трябва да сс създава сигурност при 
учениците и в други облици на получаване 
па знания, да се мотивират за творчество

ще заеме мястото на т. нар. плец-мекер, от 
когото започват всички акции.

способност. Това е футуруложка реалност, 
за която трябва да се подготви 
поколение, само себе си да интегрира във 
века, който идва, във 
човешко разбирателство, хуманност, 
рее, благосъстояние, демокрация и ГРУЯ, в 
който няма да има протекции. Следовател
но, ученикът и младият човек чака бъдеще 
„но той със своя труд трябва да му 
насреща”.

младото

Накратко, само с такова или подобно 
възпитание и образование, наблюдавани в 
единен контекст, може да се върви към бъ
дещето. Следователно, само с развитието на 
съзнанието у хората, материалната (иконо
мическа) основа на отделните лица н обще
ството като цяло и труда, относно внедря
ване на аксиомата на К. Маркс, че „упо
требата на работната сила е самият труд”, 
т.с. да се иаброенн условията па изключи
телна важност п безспорен прогрес, в класов 
п социален смисъл, може да се очаква ро
зово п светло бъдеще без илюзии.

века на по-гол ямо
прог-

загича

Ш
Не само формирането на навици, но и 

интегрално получаване на знания, допри
нася за по-флексибшшо навлизане в новия 
«ек. Ригидността винаги е била 
и на системата. Следователно на прехода 
от 20 в 21 век трябва да се има предвид и 
този факт. Нейната мегация ще премахне 
правилно насочения млад човек и хората с 
доста фактически знания, опити и умения- 
Образованието би трябвало да бъде едно от 
най-важните звена в системата па предпо
ставки за по-добро бъдеще. И досега 
хората с образование са „имали предимст
во” в креиране на действителността за бъде
щето, но без ясии перспективи и недостатъ
чно използван ум на широк кръг.________

човешка

Да резюмираме: без развито съзнание
(духовна надстройка), икономическа основа 
(материална база) и труд няма прогрес и 
истински път в 21-вн век, ннто пък вяра в 
благосъстояние. Може иербалпо да се закле-

и самостоятелен труд, да не се създава за- 
подозрявапе и недоверие. В 21-вн век об, „ 

трябва да се обоснована на ш } наме п началата п желанията, но от тях ня
ма нищо, ако за преобразованието не 
създадени материални условня и истински 
(нови) хора, конто революцията, която тече, 
и настъччащия иск що доведат докрай.

главно зоваиието
нации и креативпост, а възпитателният о' '* 
кт и субект трябва да има свое право мяс С. 
Все пак обаче екстремпте никога ме са би '

са

добри. Както и да е, истина е, че ученик
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ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТ 
ВОЛНА ДИВИЗИЯ — ПИ 
РОТ

ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ —ДИМИТРОВГРАДСКА ОБ 
ЩИНА

На първо място 

в Югославия
Съдиите ие 

дойдоха
РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Същинска катастрофа
„Рудар" (Ал. рудници) — „А. Балкански" 5:0 (3:0)

Алсксинашки рудници, 23. 04. 1989. Игрището на 
„Рудар", теренът тревист, зрители — 200 души. Вре
мето слънчево. Голмайстори: Джорджсвич 2, Арсич, 
Радулович и Земляк — по 1. Жълти картончета: Любо 
мир Мапчпч и Тоша Рапгслов („А. Балкански"). Съди- 
ята Нспад Стояновци от Прокупие — добър.

футболистите ни „Асен състав 
Балкански" претърпяха дадат по-ссриозна съпро- 
същинска катастрофа от тива и от тях и пс може- 
Рудар". Отслабените дими ше н да се очаква повече, 
троаградчаип 
5—6 членове па първия

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ 
— ГРУПА „ЮГ"

Мачът между „Парти- 
зан" (Желюша) и „Борац" 
в предпоследни^ кръг на 
Първа общинска футбо 
лна дивизия — Пирот, не 
се одигра. Не дойдоха де 
легиранитс съдии от Пи
рот.

Има ли нещо по-хубаво 
от това да помогнеш на 
човек в неволя- Особено 
ако му е необходима 
кръв. А в днешно време 
нуждата от кръвна плаз
ма е все по-гол яма. В то 
ва отношение Димитров
градска община може да 
послужи за пример, 
изтеклата 1988 година по 
кръводаряване — тя е на 
първо място в Югославия-

От около 14 000 жите
ли — 924 са кръводарнте 
ли. От тях мнозина са да 
вали кръв и по повече 
пъти. На какво се дължи 
това?

— С години наред общи 
нската органнзация на 
Червения кръст в Дими 
тровград работи за внед 
ряването на акцията по 
кръводаряване и резулта 
тите са налице 
Симеон Костов, предсе
дател на Червения кръст 
в Димитровград. Работи 
се дейно върху популяри 
задията на тази хуманна 
акдия и отзивът наистина 
е голям.

ро. Напоследък за по-ус
пешно внедряване па ак
цията се оказват известни 
м атерна л ни затру д I ю 1 пщ, 
но се надявам успешно 
да ги преодоляваме.

В акцията по кръводар 
яваие сред по-възрастни 
те дали и по 30 и повече 
пъти кръв, има и много 
млади хора. Дори,-има и 
пели семейства на кръво 
дарители.

— Да такива има наис
тина много. Например 
Цветан Елеиков е дал 27, 
а съпругата му Катпика 
26, а дъщерята им Злати 
иа 5 пъти е дала кръв, се 
тне семейство Илиеви: Ни 
кола е дал 12, синовете 
му Гошко и Стефан по 
15 пъти са дали кръв, а 
дъщерите му Снежана и 
Зорица — по пет пъти. 
Крум Величков е дал 23, 
а съпругата му Борка 22 
пъти са дали кръв, а кръ 
водарител е и дъщерята 
им Емилия- Живко Вйде- 
нов е дал повече от 20 
пъти; синът му Милан 22 
и дъщерята му Десанка

не можаха да

Окончателна дума по въ 
проса ще каже състезате 
лната комисия- Все пак, 
загрижва неидването 
служебните липа, 
то това ще струва много, 
макар че и без това каси 
те им са празни. Все пак, 
двата клуба се договори
ха и беше одигран прияте 
леки мач, в който „Парти 
зан" победи с 4:1.

само сВ Д- С.
иа

защо-

Побеаа през вторато полувреме
„МЛАДОСТ" (Сувойница)„МЛАДОСТ" (Босилеград): 

5:2, (0:1)

От двата едноименни’от 
бора: „Младост” от Боси
леград и „Младост" от 
Сувойница в интересна, от 
делно през второто полу
време, домашният отб
ор бе по-добър и заслуже 
по спечели още две точ
ки. Гостите от Сувойница 
бяха равноправен съпер
ник само през първото 
полувреме, което спечели 
ха с 1:0. През този пери
од и домашният отбор 
имаше няколко търде до 
бри голови положения. 
Обаче нападателната пе- 
горка ие успя да улучи 
целта.

През второто полувре
ме като че ли футболис
тите от нападателния ред 
поправиха своите мерници 
и за непълни 30 минути 
успяха 5 пъти (всеки папа 
дател по един път) да вка 
рат топката зад гърба на

вратаря на гостуващия 
отбор. А футболистите от 
Сувойница това успяха 
да направят още веднаж.

М. Я-

В следващия кръг .,Па 
ргизан" е свободен.

Д- С.

споделя ФИНАЛЕ НА ЮГО-КУПАТА

„Партизаи не успя“
„Борац" (Барйе чифлик) — „Партизаи" 3:1 (2:0)

ме бяха и по-добри, оба
че чифличани от една кон
траатака отбелязаха гол. 
Наскоро след това — още 
един и това поколеба ре- 

„Партнзан".

Във финалето за Юго- 
купата в Ппротека футбо 
лна дивизия се срещнаха 
„Борац” от Байре чифлик 
п „Партизаи” от Желю- 
ша. Пред около 500 зри
тели футболистите на „Бо 
рац” нанесоха поражение 
на „Партизаи” на град
ския стадион в Пирот от 
3:1 и спечелиха купата. 
Мачът беше интересен и 
на високо равнище.

Желюшанн добре 
държаха в първото полу
време, дори по едно вре-

довете
Все пак, до края на пър
вото полувреме те успяха

на

да намалят резглтата на 
2:1.

При края на мача съ
дията свири дузпа за ,,Бо 
рац” и той поведе с 3:0 
н това беше и окончател
ния резултат на мача.

се

д. С.

ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО „СРЕЩИ НА СЕЛАТА” В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Райчиловци пак победител
7 пъти и така нататък.

Заслужава да се изтък
не, че в Димитровградска 

които

От около 14 000 населе 
ние в общината — 924 са 

кръводари ге

РИЛ МИЛЕВ, СТОЯН НИ 
КОЛОВ и КОСТА ГОШЕВ 
от отбора на село Долна 
Любата, за рецитиране 
ОЛИВЕРА ИВАНОВА от 
овтбора на_ Райчиловци, 
а за изпълнение на ново- 
компонирана песен, ЦВЕ- 
ТКО СТАНКОВ от отбора 
на Долно Тлъмнно.

Накрая да кажем и ду
ма—две и за организатора 
н зрителите: Центърът за 
култура този път напъл
но не изпълня задължени 
ето си: озвучението бе 
слабо, без какъвто и да

иа ССТН н ОК па ССМ в 
съдействие па Центъра за

В тазгодишната култур 
на манифестация „Срещи 
на селата” в Босилеградс- 
ка община, в която 
ствуваха три села: 
но Тлъмнно, Райчиловци 
и Долна Любата, победи 

Райчиловци. На вто

доброволни 
ли, или 5,88%.

— За кръводаряването 
в Димитровградска 
щина се е разчуло нада- 

Неотдавна, при ав

култура.
Организаторът па състе 

Райчило

община има хора 
са дали над тридесет пъ- 
ти. Такива са Георги Ни- 

работник в „Дими
ПЪТИ

уча
Дол- занието на село 

вци, което пак ще застъ 
пва Босилеградска общи
на на регионалното състе 
запие връчи 
рада:
писмена грамота, а 
второкласирания и трето- 
класирания 
«и трета награда пак шах 
матова дъска, 
колективните награди, бя

об-
колов,
тровград", който 43 
доброволно е дал кръв, се 

Илия Петров, дирек 
„Балкан" е дал 39 
Савати Иванов и 

36 пъ-

леч.
томобилна злополука 
димитровградчани в Тур- 

веднага била оказа-

село
ро място се класира До 
лна Любата, а ма трето До 

Тлъмино. Състезание

на първа наг- 
шахматна дъска итне

тор на нация,
на помощ и дадена кръв. 
Казали, нам ни е извест- 

колко много са отзив-
димитровградчани,

касае за добро-

лнопъти;
Петър Ставров по

Йовица Иванов 35, Ас
ен Гогов 27, Боривое Ма- 

24, Илинка Савова и

то се проведе по единна 
републиканска програма, 
в комунално-битово изгр 
аждане, културно-забавна 
активност и две виктори- 

— състезания по исто
рия на тема (6 столетия I дивидуални награди: за 
от Косовската битка) и съ революционна изворна пе 

по стопанство I сей награда получи ВЛА- 
/ДАН КАРАДЖОВ от отбо 

|| р'ра на село Райчиловци, за 
изпълнение на инструмен

отбор втора
ти,но

Покрай,чиви
когато се 
волно даване на кръв 
казва Костов.

инч .
Михайлова Павлина 
15 пъти и така нататък.

по' ха връчени и няколко ин-
ни е ред в залата, ог друга 

страна и поведението на 
зрителите беше изпод 
ко равнище, отделно

и това повечето 
обра 

М. Я-

От трудовите организа 
най-успешни

съдействиетоКакво е всяв акциции
ите по кръводаряване 
„Братство”, „Сточар”, __
обода” и „Димитровград .

организа- 
изпълнението на та

акция?

на трудовите 
ции в

ревноваиия 
(употреба на пестициди и 
защита на растения)- 

Организатор иа срещи- 
година бе ОК

наса
„Св младите

от Средношколския 
КИ- зователен център-

3и хуманна
— Може да се каже

че би мо
иа

'талии инструменти:
те и тазиравнище, макар 

гло да бъде и още по-доб-
М. А.
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ТУРИСТИЧЕСКО-ГОС ТИЛНИЧАРСКАТА
„СЪБИЯ" ОРГАНИЗАЦИЯ

— ПИРОТ 1

ашжр®
“кгг—•

•?

3
влв^°мГ™“°«ГА

на трудещите се и гражданите от
801Ш ЩОС8ТКИА СЦМЕШН РК012У0ПА

С А

Еабушиишка община ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „ДИМИТРОВГРАД”
На трудещите се и гражданите

ЧЕСТИТИ

Празника мш труда
като им пожелава много трудови успехи занапред
„Димитровград" произвежда:
— автогуми (вътрешни и външни),
— разни видове гумени обувки (работнически, за ловци и ри

боловци),
— работнически обувки със специално предназначение за ми

ньори, горски работници и пр.,
— лачени дамски и детски ботуши с различна разцветка,
— гумени опинци и балетанки
— спортни кецове,
— различни видове гумено-технически стоки със и без метали 

с различно предназначение,
— гумени фолии (различно качество), гумени нишки,
— търби и профили, намиращи широко приложение,
— машини за нуждите на гумарската промишленост, прибори

и калъпи, различна метална галантерия и други произ
ведения _____________

ЧЕСТИТИ

Първм май
С пожелания за нови трудови победи 

на социализма
и високи успехи в живота и строителството 

„ЦЪРНИ ВРЪХ" 
алкохолни и алкохолни 
ствената кухня.
Посетете заведенията на „ЦЪРНИ ВРЪХ”!

у нас
заведения предлага 'на гостите без- 

питиета, както и
в своите

специалитети от соб-

в= кон™
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ,
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА и
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ 

в Димитровград
На всички граждани и трудещи се

ЧЕСТИТЯТ
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ, 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
СЪЮЗ,
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ,
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 

В БАБУШНИЦА
па всички трудещи се от общината и страната

ЧЕСТИТЯТ

Първи май
като им пожелават високи трудови завоевания и успехи в 
изграждането па социалистическото и самоуправително обще
ство у нас

Празника на труда
с пожелания 33 още по-добри успехи занапред

ЦЕХ ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ - Босилеград

ЧЕСТИТ II

Празника на труда Първи май
на всички работници и на населението в Босилеградска общи
на, Южноморавски регион и страната
като им пожелава нови лични успехи и постижения в социа
листическото изграждане на самоуправителната ни социалис
тическа и необвързана страна
В страната и чужбина „ЗДРАВЙЕ" си пробива път с първо- 
качествените си изделия-

ГОРСКО СТОПАНСТВО — Враня 
ГОРСКА СЕКЦИЯ — Босилеград

на трудещите се и гражданите 
в Босилеградска община 
п страната

ЧЕСТ И Т И

Първо май—международния празник на труда
оио р • •тиг>с «

и пм пожелава нови завоевания в 
социалистическото строителство 
на необвързаното пн обществоШШЮКЬ:# ГГПАМЕ0НН

; и е. > •/ |*ГРОМ П590Й • Т Н С. И У 1-5/04 • Г

на трудещите сс и гражданите в Сурдулишка община 
и страната

ЧЕСТИТЯТ

* гли /•

ТРУДЕЩИТЕ СЕ В „ЗЕЛЕ ВЕЛКОВИЧ” — ЛЕСКОВАЦ 
ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИЛ ЧОРАПИ — БОСИЛЕГРАД

Празника иа труда па исички работници, граждани, потребители и делови
приятели а Босилеградска общини, Южноморавски регион 

н страната
иа соцналис-пожелавайки им нови трудови победи, разцвет 

_тическото самоуправление и лични и ссмсйпи успехи

Ч Е С Т И Т Я Т

Ь ГУ~"\ 1—ви май1 вг
:~т йгаг».айЖй? «йяа

:РД^винска
Строителна ГО

! и пм желаят лично щастие н нови колективни 
постижения в изграждането на обществото ни.

■ Димитровгрлд

Чссгити иа гражданите и трудещите се Качеството па стоките на „3. Велковнч” е едно от 
главните предимства, с което си пробиват път 
пазарите. Ако започнете да ги купувате ще създадетс 
нашие и прц останалите и семейството си, а този ваш 
успех ще бъде от огромно значение!

намай—празника на труда
като им пожелава нови успехи занапред

СТРАНИЦА 13
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ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „КОМУНЛЛАЦ”
Димитровград
1-ТА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТ ИСОЛЕЖКД
Първи май— ФАБРИКА „25 МАЙ" В СУРДУЛИЦА

на деловите сн партньори,
работническата класа в общината и страната 
и на всички граждани

*
като пм пожелава много усггсх занапред

ЧЕСТИТ И
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ и 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ 
в С у р д у л и и а

па трудовите хора н гражданите п общината и страната

Ч Е СТИТЯ Т

Първн май—празнина на труда
като им пожелава успешно развитие па трудовите организа
ции, възход на социалистическите самоуправителпн отноше
ния и лични успехи

1

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР и 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
в Босилеград

на работниците, подрастващо тото поколение, бойците и 
гражданите в общината н страната

ЧЕСТИТЯТ

Първи май
с пожелания гш всестранно развитие на социалистическата са- 
моунраиителна демокрация, високи трудови постижения на 
работното място и успехи в живота

СТРОИТЕЛНО-ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРАЦИЯ

Международния празник на труда [-ра^еЬинар
ппп ро. босилеград

и им пожелават лично щастие и пови трудови победи 
в изграждането на общината и на самоуправителното 
ни социалистическо и необвързано общество

па работниците, деловите приятели 
и па гражданите в общината и цялата страна

ЧЕСТИТИЗДРАВНИЯТ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД
На всички граждани и трудещи се

ЧЕСТИТИ Първн май —празника на труда

Празника на труда и им пожелава крепко здраве и нови лични и колективни 
успехи занапред.

Услугите на известните ни майстори-занаятчии са бързи, ка
чествени и евтини. Ако са ви необходими услуги, ползувайте 
предимствата!с пожелания за още по-добри успехи занапред

РАБОТНИЦИТЕ В
ОБОРОТНО-ТЪРГОВСКАТА И УСЛУЖИЛ 
ТО „БОСИЛЕГРАД” — БОСИЛЕГРАД

на трудещите се и гражданите
Босилеградска община и цялата страна

ЧЕСТИТЯТ

КОЖАРООБРАБОТВАТЕЛНАТА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ 
„БРАТСТВО” в село Желюша край Димитровград

ЧЕСТИТИв

Първи май
Първн май НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 

като им пожелава много успехи в работата

пожелавайки им нови лични и колективни успехи в изгражда
нето на общината и социалистическата ни родина
Уважаеми потребители, предлагаме ви да ползувате услугите

дейност. Ние се стараем да
\а'*

айна търговската ни и услужна 
бъдете доволни от тях!

5* ■■шI ЕШШЮМ8КА 

1ШУ8ТВУА
*

1 •71
■

V.V, ИЩ
ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПВЦ КОНДЕНЗАТОРИ 
— Босилеград

на работниците и гражданите 
в Босилеградска община и страната

ЧЕСТИТИ

«ошшевАО

На всички граждани и трудещи се
ЧЕСТИТИ за премахване на 

нови победи
с другарски привети и пожелания 
икономическите трудности и за 
в социалистическото строителство у нас

в чужбина си пробива 
стоки!

Първи май—празника на труда Нишката електронна промишленост
изключително с качествените снпо-хубави успехи занапред път

с пожелания за °Ше

БРАТСТВО ф 28 АПРИЛ 1989
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- ЯЙЦЕ

ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА КВАРЦ 
— БОСИЛЕГРАД На всички пчелари от Горно Понишавие, на трудещите се и 

гражданите в Бабушнишка община и страйата
ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

Международния празник на труда Първи май
на работниците, пионерите, младежите, бойците 
и гражданите в Босилегардска община и страната 
като им пожелава нови лични 
и нови завоевания в изграждането на 
общината и страната

като им пожелава високи трудови победи 
„МАЯ" снабдява пчеларите с необходимите материали, а 
селението с всички видове стоки за широко . потребление. 
Посетете магазините на „МАЯ"!

на-
успехи

Ш КОМ РАЗ
V® ЛУСОЗГАУиААГРОКОМБИНАТ „НИШ" РО „АНГРОПРОМЕТ“ НИШ

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
„БАЛКАН” — Димитровград
На всички клиенти, туристи, на трудещите се и гражданите 
от Димитровградска община и от страната

ЧЕСТИТИ

ооур БАБУШНИЦ&

на трудещите се и гражданите от Бабушнишка община
ЧЕСТИТИ Първи май

Първи май с пожелания за нови успехи и радости в нея-
Посетете заведенията на „Балкан-Компас" в Димитровград и
на граничния пункт Градини!

С пожелания за високи трудови победи 
„ТАЛАМБАС снабдява населението в общината с всички 
дове индустриални, хранително-вкусови и със стоки широко 
потребление.
В магазините на „ТАЛАМБАС" винаги ще намерите търсените 
стоки по достъпни йени!

ви-
РАДИА ОГГАНШАЦИМ КОНОЕКЦИМ

ШяСкзГОТУТТСгъ
^,Ш,ТРта

дияиттовгмд —
На всички трудещи се и граждани 

ЧЕСТИТИ

Първи май —
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

с пожелания с още по-хубави успехи занапред_________

М. ТЧТ А 1М

РАБОТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
„И з г р а д н я” — Босилеград
на всички работници, граждани,
и делови приятели в Босилеградска община и страната

ЧЕСТИТЯТ

Международния де» на труда
лични постижения И нови трудови ии им пожелават нови 

обществени победи в 
„Изградил" строи качествено и 
строи, ползувайте предимствата ни!

изграждането на общината и страната 
евтино. Тъй като един път се

На своите работници, на всички трудещи се в общината и 
страната

ЧЕСТИТИ

Първи май„ИНЕКС СТОЧАР»
като им пожелава още по-високи трудови завоевания 
„ТЕКСТИЛКОЛОР” произвежда: финна дамска галантерия, 
кухненски кърпи, различни видове 
реквизити, кърпички н др.
„ТЕКСТИЛКОЛОР” печата всички видове тъкани!

Със своите организации па сдружения *РУД
НИШАВА, ТЪРГОКООП Ц КООПЕРАНТ
На всички трудещи се и граждани

бански гащета, спортни
честити

Първи май
с пожелания за нови успехи занапред

ТО „Автотранспорт" 
в БОСИЛЕГРАД На всички работници от трудовата организация, трудещи се 

и граждани в общината п страната
ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

Първи май—празника на труд* Първи май
на работниците и гражданите, пътниците и 
делови приятели в общината и страната

Пожелавайки им нови лични и колективни завоевания п и ' 
граждането на социалистическото строителство у нас. 
Уважаеми пътници, на добър нът с нашите автобуси и е

извънредни водачи!

пожелава високи трудови завоеваниякато им 
„ЛУЖ11ИЦА” ПРОИЗВЕЖДА:
полиетиленови тръби за водопроводи, ПВЦ тръби, полиетиле- 

гшочи, пропилеиоаи тъкани, вълнеоб-новн фолии, плсксиглас
(олисстеропи) плочи, цистерни от армирай полиестер,разпи

алкохолен оцет за ястия и др.честните в цялата страна

СТРАНИЦА 15
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СаТи&а * забава

Карикатурен
екран

Да се знане ка 

йе овчар на 

масу играл

БЕЗ ДУМИ

Перица Илиев

V Тупа одоияДъ» повали ми се моят ком
шия Перча. Оп йе овчар у задругуту и си 
дооди на дваес дъна да се предреши и по- 
омийе. Дойде си преди време и ми се йед- 
иъш повали дека и шега су окали на Беле- 
пир совру у „Сгочар”.

Ей, Божнца, що сн дочекала, 
дочекала од жал заплакала 
да по тебе младежи не оду, 
момчетия девойНе не воду, 
нема свадбе, нема тъкменджийе, 
пусте куйНе ни глас да се чуйе 
старци плачу, бабете лелечу 
да им дойду унуцнте нечу.

кой ти слуша плача на жените 
Ой, Божнца, що си дочекала, 
за децата од жал малаксала: 
никой джанке нема да обере, 
никой дрее на реку не пере, 
никой наще ливаде не коси, 
никой сръп у руЬе не носи, 
нема песни, нема ни събори 
думу ретко кой да проговори!

— Видиш ли Манчо, каже, дека и за
нас овчарете се сетили. А кажу и награде 
че добийемо. Оно смо и заслужили, оти еве 
я вече двайесе године сам с овцете. Че поч
нем йош малко и да блайи.м ко ньи.я

(6 Ой, Божнца, що сн дочекала 
дочекала и дожнвеяла 
да на тебе тешко падне бреме 
куку, леле, къкво дойде време 
да не чуйеш деца да заплачу, 
да не гледаш дърва да се влачу, 
да не видиш отворена врата, 
да не чуйеш брат да вика брата, 
да не видиш платно да се бели 
къко да смо од чуму помрели!?

— Ако, кажем му я, ред йе, сва преду- 
зеЬа славе па що вийе да сте надзад. Имате 
си сирегье и кашкавал, за мезе, а и ягни- 
ща имате. И по-добре йе тека него ли ти 
да завъртиш с кривакат и да строшиш ноЬе 
на некойе ягне, а после демек само си ноБе 
строшило и морали сте да га прнко.ъете.

Това беше у четвъртак. У петак увечер, 
я тамън сам замъгнул с бабуту ка изнде 
Бурунтия у Перчини. И то саглам Бурунтия. 
Ока Перчиница та се чур дидза, ама и Пер
ча не остая надзад. По Перчинуту збор раз
бра дека йе кочка граснул. Мислено да сн 
легнем, ама чу почеше да спомнняйу пасе, 
оро, свирБе. Излезо да чуйем по-убаво.

— Ало йедна дърта, напил сн се 
дупе, па айде ако си на госйе си бил. Ама 
що даде парете на свирджийете. Убаво се 
човеци сетили да те награде за двайс године 
овчарлък, а ти на музику да Би дадеш. С 
тея паре можеше да затиснемо некощ дуп- 
ку. Па барем пликат да си донел, та на на
род да покажеш, щурчо нийедан. Кой тека 
че ти веруйе дека су ти дали 30 милиона.

— Па кво ако сам Би дал на музикуту, 
превързуйе Перча с йезикат. Убаво свире 
момчетията, и наша су, из „Сточар”. Епа, 
ка дойде до нашуту масу и ка ми запоя 
,,Ой овчаре ..." мене ми сърце заигра, а но
Бе саме рипнше на масуту. „Тека дедини, 
да видите дека и овчар може на масу да 
играйе”, и му дадо пликат. И да знаеш дека 

йе ич жал за парете. Жал ми само 
дека нема да дочекам и триес године та 
ошеднуш да ми засвире „Ой овчаре ..па 
после...

Да знайеш Перчо дека и я би тека на
правил, помисли си у себе и си лего до 
бабуту.

ЕЙ, БОЖИЦА, майко невесела 
защо ти е коса побелела, 
защо ти е лице потъмнело 
защо, майко, снавела сн чело, 
защо плачеш и слъзе проливаш 
и Иетровдън у чело целнваш: 
„Доведи ми деца и унуци 
покрай куйЬу вщу само вуци, 
доведи Би само глас да чуйем, 
да Би видим, да Би помилуйем”!

3
РР Лоа Xя
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Xо0 Ой, Божица, що си дочекала,
^ дочекала од жал заплакала!

лшт Кой ти бере леските узрели,
|Ц и шипците рано поцървели, 

ЩЩ кой ти гледа ливаде и ньиве, 
кой ти бере стасалете сливе, 
кой ти ночем иде по пазари, 
кой ти дочекуйе морните зидари, 
кой ти пое песни по полето, 
кой ти води за руку детето, 
кой ти овце на пашалък кара, 
кой ти днеска кошари отвара, 
у музарник кой музе овцете, 
кой бърстину сече за козете, 
у планину кой пуди коньите,

Майко наша, ти Божица мила, 
зидари си, майко отхранила, 
по света божичани путую 
и за тебе по-често прашую.
Кога стана ти, майчице, бедна, 
никой тогаз тебе не погледна, 
Ниш им стана втора майка мила, 
втора майка и техна закрила.
Те си искат пак тебе Божица 
да ги срещнеш със пълна паница, 
с „Добре дошли, синове красиви, 
добре дошли и били ми живи”!
Те си знаят ти си ХУБАВИЦА

ко

НА СВЕТА СИ ТИ ЕДНА БОЖИЦА!

ми не
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