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ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПО СВОЯ ПЬТ ДУШАН ЧКРЕБИЧ СЪС
СЪТРУДНИЦИТЕ СИ ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАД

ГОЛЕМИ, НО ВСЕ ОЩЕ НЕИЗПОЛЗВАНИ
възможностиче™ГНГЯ ЮбИЛеЙ "а ПарТИ«та особено8 зна

чение, защото нредставляват възлови халки във 
веригата от събития по съзнателно „збршш' път 
ъ революционно преустрояване на обществено 

-политическите отношения, към създаването на 
. живот, бленуван ст брилянтните умове на 

наи-съвършените идеали на човечеството. (Чшс 
- временно тезн дати са я рки светилнмцн от наша 
та най-нова история, конто надвисяват много дру 
ги и се нареждат между великите дати, каквнто 
имат малко европейски народи.

Вече

В рамките нанов двудневно 
си посещение на Южно 

моравски регион, председа 
телят на Скупщината на 

Сърбия инж. Душан 
Чкребич на 20 юни 
Босилеград. Той бе 
жаван

градска община за стопан 
ските проблеми на община на СР Сърбия заяви, чс 

Босилеградска община дели 
съдбата на повечето общи 

в Южиоморавски реги
он, които също така са не 
достатъчно стопански 
вити. Но развитието на 
станалите е грижа и инте
рес на Цялата ни общност и 
отделно на сдружения 
в по-развитите среди. Конце 
пцията за развитието на 
селското 
гиона

то
та.

Симеон ^Захариев, 
дател , предсе 

на Оощинската скуп 
щина в Босилеград, 
ната

ни
посети запоз

гостите със състояли 
ето, усилията и проблемите
в икономическото
тие

раз-
изо

придру 
от подпредседател- 

я на председателството на 
СР Сърбия Бранко Пешич, 
подпредседателя на Репуб
ликанския

повече от половин век героичната ис 
тория със славни дати на нашите 
родности се изписва от градивното

народи и на
разви-револювдюн

но дело на работническата класа, водена от ней
ния авангард — Съю3а на комунистите и Тито. 
Благодарение на безкорнсната, дълбоко 
та и постоянно в движение 
ЦИя на СЮК, съобразена 
далновидно насочена от Титовия гений —

на общината, 
се числи към 
но развитите краища в репу

която 
недостатъч- труд

изпълнителеносъзна
революционна ак 

с действителността и
стопанство в ре 

и общините е пер 
спективна, но тя трябва до 
край да се разработи и 
оформи и да се 
към реализация

____ малка
та, до войната типично аграрна и разяждана от 
Вътрешни разпри страна — нова социалистическа 
Югославия се издигна над световната 
блестяща звезда, която чертае 
човечни и справедливи 
народи и държави.

Обаче тук не спряхме. Титовата визия ни пове 
де по-нататък към бъ летува пи цели, където 
ди нас

тръгне 
на съща’

та. Реалните възможности 
област трябва да 

се използват. С 
то на мини-ферми

опит, който ще 
полезен и за други 

С развитието на

арена като 
нови пътища на 

отношения между хора, в тази
откриване 

ще се
спечели 
бъде 
среди.
агрокомплекса 
но развитите общини могат 
да преодолеят 
си изостаналост 
жду другото Чкребич.

пре
никой не бе наднгаснал. По времето 

от пропагандни закани и звънтене на оръжие 
на нашите граници — Тито направи една от най- 
крупните исторически крачки от световно исто 
рическо значение с гласуването на Закона за 
предаване фабриките в управление на работници 
те. По този начин за пръв път в историята 
човечеството» се осъществи една от основните и 
главни цели на маркс—ленинското учение, 
този начин се създаде първата система на соци 
алисти ческото самоуправление, в която трудови 
ят човек и гражданин стана в истински смисъл 
на думата управляващ в обществото; той и про 
извежда, и решава по въпросите за своя живот, 
но и по нан-деликатните политически проблеми

V

V\ недостатъч

• ■ -$% • стопанската 
— каза ме

Д. Чкребич, Б. Пешич и К. Аврамович 
разговорите

на по време на
Въз връзка 

тите в
изследвания Чкребич каза, 
че за тази цел са необходи 
ми много големи налитало 
вложения, които за кратко 
време не могат да дадат 
желания резултат. Тези 

задача остава и занапред. 
Защото ако фосфатите в

с труднос 
геоложко-миннитеПо съвет Кръста Аврамович, 

члена «а Изпълнителния 
съвет на СР Сърбия Вой 
слав Сташкович, подпред 
седателя на РК на ССРН 
на Сърбия Жлка Радойло- 
В1гч, директор на Репуб
ликанският фонд за насъР

бликата. Този край има 
голямо богатство в мине 
рални ’ суровини, водна е- 
нергия, гори и пасища, ко 
тгго все още не са използ 
вани.

С помощта на по-широ 
ката общност в лицето на 
република Сърбия и реги

общината прави голе Босилеградска община са 
залегнали в развойните пла 
нове от федерацията до 
общината това е само на 
чало в активизирането на 
тези суровини. Тук не мо 
жеда се разчита на държав 
ни капиталовложения, но 
на сдружения труд от 
други райони, 
на мина ,,Бор" върху прия 
ципа на доходни отноше 
пия- Повече причини вли 
яят, че сдружването на 
труд и средства иинтегра 
ционннте процеси текат 
бавно и с трудности на 
но-широк план. За това 
трябва повече време и по- 
интензивни . системни На
сърчителни мероприятия 
и поощряване та развитите 
да влагат в обекти в ето 
папски изостаналите об 
щнни.

Изостаналите

на страната.
Новагга Констатуция и Закона за сдруже 

ния труд вградиха още по дълбоко и по-чвърсто 
социалистическото самоуправление във всички 
дейности и области като обществена система. 
По този начин пак за пръв път в историята на 
човечеството се осъществи девизът на социализ 
ма — всекиму според неговия труд.

По такъв последователен път може да се 
движи само революция, отличаваща се с твор 
ческа насоченост, и

творчески ум каквото е Тито...
Миле ГТРИСОЙСКИ

чение на. неразвитите край 
ща Милко ФилИПОВ1ГЧ, се 
кретаря на Републиканс
ката общност на самоупра 
вителните интереси за пъ 
ти)ща Никола Радосавлевич 
и група функционери от 
Южиоморавски регион в 
Лесковац.

Председателят 
и сътрудниците му водиха 

| разговор с политическото сто 
] папския актив на Босиле

ома,
ми усилия Да преодолее 
изостаналостта. В ход е 
провеждането на редица 
мероприятия за откриване 
на фосфатова мина, за пре 
работване на кварцови су 
рошиш, откриване фабри
ка за производство на скор 
бдла, за подобрение на жи 
вотиовъдството чрез съз 
даване на малки ферми за 
отглеждане на овце и кра 
пи, за изграждане на цех 
за сушене на лековити бил 
кн, па фабрика за пластма 
сови търби за инсталации 
в жилищното строителство, 
за цялостна електрифпка 
ция па селищата и други 
к ом у и а л I го-б нто ви 
приятня-

Симеон Захариев под
черта и постиженията в 
досегашното преобразова
ние на общината. В стопан 
ството са израснали ня
колко стопански органнза 
цип, завидни резултати са 
постигнали в учебно-възпи 
тате л мото дело, здравната 
и детската защита, прока 
рвапето на пътища, залеся 
ваие па голи гглощп, изгра 
ждане на електродалекопро 
ВОДИ И водопроводи II Гф.

I

Чкребич1 направлявана от гениален
напримерводач и

меро-

общйки 
са изготвили множество ра 
звойви програми, 
.надминават възможностите 
на Републиканския фонд 
за насърчение развитието 
изостаналите общини. Но 
сдруженият* труд в по-раз 
витите среди има много по 
вече средства, които при 
наличието иа взаимно из 
годни икономически усло
вия ще допринесат да.се 
направи пробип п тази на 
сока.

които

ЧКРЕБИЧ; ДА СЕ СЛОЖИ 
АКЦЕНТ ВЪРХУ РЕАЛНО
ТО

В своето изложение пред 
седателят иа Скупщината Ст. Ст. — В. Б.

Другарят



ПОРТУГАЛСКИЯПОСЕЩАНИЕ НА 
В ЮГОСЛАВИЯ

ОФИЦИАЛНО
ПРЕЗИДЕНТ

за съдържанията и 
работа наопити

облиците 
ССРШО и Бирмамсклта пар 

и работническа
та Бир

и т
ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

Югославска държавна 

делегация в посещение 

на Сиера Леоне

тийна

СРЕЩА НА 

ТИТО И ЯНЕШ

организациямеждународни въ 
II ПОДГОФОВ

та
ма и за 
проси, 
ката 
ста 
бвързаиите

отделно
за предстоящата

конференция 
страни

ше
на исо 
и Хава

па.
СЮК в ПЪР 

иа САЩ
Делегация 
во посещение

на

на Съюза и0 
комунисти, 

членът

Делегация
югославските европейската и меди 

обстановка, 
за мадридското

те,та%етосипаБрГЖ
,а 25 юни т.г. о официално
и приятелско посещение
иа нашата страна прис™г 
„а президента "а Н°РТУ 

генерал Антоние

предвождакоято
па Председагеството 
ЦК и а СЮК и председател 
,иа СК иа Оьрбия Тихомир 
Влашкалич

тсралюка
готвкага

подиа

КЕБСпа продължение на
септември идущатаи бетх) твърде успешни 

двустранно замина на по. 
в САЩ по пока-

през
година. Кризисните огнища

държавна 
възглавявана от 

Миятович, член

Югославска жеизразено 
лайне за задълбочаване и а 
стокооборота и установява 

и по-съДъР 
форми па иконо
сътрудничество.

се щение
иа ма националните ръково 

на Демократическа 
и Републиканската пар 

Двуседмичното посе
щение на нашата 
иия в САЩ па първо мя- 

ще бъде възможност 
диалог и по 

запозна

делегация 
Цвийтик
ма Председателството 
СФРЮ бе на приятелско 

в необвързната

ще се намерят в 
между двама

галия 
Рамальо Янеш. съш°

разговорите
на дстване на висши 

жателми 
мнческо

та Янеш при
в четиридневно о- 

поссщение, при 
министъра 

работи Жоао 
Круз,

та президенти, 
Близкия

както в 
изток, положел* 

в Африка и в Югоиз 
Азия. В сферата на

Президентът 
стилна 
фициалио 
дружаван от 
ма външните 
де Френташ

Съвета па революцията 
Хорхе Рибен 

ра Кардош и стъРУДНИЦИ

посещение 
западноафриканска стра- 

Сиера Леоне. Цвийе- 
Миятович води разго 

вор за подготовката за пре 
дстоящия 
Хавана. за сътрудничество 
то на двете страни в дви 

необвързване

тип.
дслега-

иа етотил стона ССРНЮ сс 
от Бирма

Делегация
завърна

точна
билатералните отношени* 

внимание заслужа

за всестарнеи 
широко взаимно 
ване, което без съмнение 
ще допринесе и за по-до
брото разбиране на вът 
трешио - политическите об 
стоятелства и за разви!ие 

страни и техните

шести самит в члена
ма ССРНЮ, 

Михаил о 
ма Предсе 

на Съюзната

отделно 
ва икономическото сътруд 
ничество между двете 

което значително 
политическо

Делегацията на
полковниквъзглавявана от 

Звпцер, члена 
дателството
конференция на ССРНЮ и 

ма Покрайлм-м 
конференция

Косово бе ма 
посещение в Демократи че 
ска република Корея и 
Бирма. В Демократическа Готовност 
република Корея делега 
цнята по-близко се запо 
зиа с работата и структура 
та на Единствения демокра 
тически отечествен фронт.
Бяха обменени

жението на 
то, деколонизацията в Аф 
рика, икономическите 
блеми, които 
и обременяват развитие 
то на развиващите се отра 
ни и за други междунаро 
дни въпроси. В течение 
иа разговорите президен
тът на Сиера Леоне с най- 
голям почит говори за 
презедента Тнто и негови 
те неуморими усили я за 
постигане на стабилиност 
и мир в света, за укреп 
ване ролята и значението 
на движението на необвър-

те.про 
усложняват страни, 

изостава следПред започването на о- 
фициалните разговори се 

че двамата прези 
ще изнесат много 

или близки ста 
за темите, които 

иа дневен ред

иа двете 
международни позиции и 

па световната полити
председател 
ската
ССРНЮ на

па то.рола 
ческата сцена.

очаква, 
денти 
идентични 
пови ща 
се намират 
В разговорите ще бъ
дат обменени мнсния 

за теми, които в настоя

за разширяване 
на икономическото сътру 
д ничество

На дванадесетото заседа 
ние иа Смесения югослав 
ско-индийски комитет за 
стопа1нско сътрудничество, 
което се проведе в Съ*оз 

изпълнителен съвет

момент интересуват 
За Югосла

мнения
за международни въпроси

щия
двете страни, 
вия, която разви широ 
ка дипломатическа актив 
ност, на първо място е 
предстоящата шеста кон 
ференция на необвързани

бъдещето меж 
сътрудничество.

зването в света и решава 
нето на ключовите меж 
дународни проблеми. Била 
тералните отношения ме 
жду Сиера Леоне и Юго 
славист бяха оценени ка

утвърдено
дународно ния

бе изразена готовиост за
В течение на тридневно издигане на икономически

то посещение иа Бирма те отношения на желано
бяха обменени мнения и то равнище.

Първият конгрес на анти Д-р Петър Качавенда 
фашистката младеж на Юго 
славия и основаването на 
УСАОЮ допринесоха за 
афирмацията на младежкото 
движение на Югославия в 
страната и международната 
общественост, защото чрез 
„Свободна Югославия” — 
в която беше обнародвано 
съдържанието на документи 
те приети на Конгреса — 
и радио Лондон, — което 
предаде поздрава на англи 
йската младеж до Първия 
конгрес на антифашистка
та младеж на Югославия —

МЛАДЕЖТА В НОБ И РЕВОЛЮЦИЯТА (2)
истината за борбата на на- 
родноосвободителното 
жение под 
на ЮКП и Тито се разпро 
страни и зад границите 
Югославия-

имаха само 16 до 17 години. 
Присъствието във въоръ

ващ извор «а революцион
ни и освободителни дейнос 
ти на младото поколение.

От началото на 1943 годи
на, па до пролетта на 1944 
година повече от 100 000 мла 
дежи и девойки постъпиха 
в частите на НОБ на Юго-

край чувствителните жерт
ви, които даде в освободи 
телната война (повече 
100000 членове) излезна от 
войната като масова органа 
зация с около 150 000 члено

дви-
Ръководството жените сили на народоос- 

вободителното движение в 
края на войната с над 
600 000

от

на
млади показва, че

младежта със своята масо 
вост и решителност в бор
бите и дейностите беше ос 
новна борческа сила, 
коят0 израсти аха ръководе
щите кадри за новата рево 
люционна армия- 
от две трети от целокупния 
Ръководещ кадър в Югос 
лавската

ве.ИНИЦИАТИВА Освен масовото участие 
във въоръжената борба, 
около 1 500 000 младежи и 
девойки от различни слоеве 
на обществото след успеш 
но завършената въоърже- 
на социалистическа ре&ол 
ЮЦИя бяха членове нд 
УСАОЮ, в който СКОЮ. 
като негова съставна част 
и революционно яДР°- бе
ше ръководеща и насочва 
ща сила, чиито членове 
със своите моралио-полити 
чески, идеологически, ху 
манен лик и много други 
качества, човеколю®11®001’ 
храброст, другарство, дисцл 
плинираност, съгласуване на 
думи и дела, безкорнст- 
ност, смисъл за обществен 
колективен живот и бор* 
ба и т.н. бяха пример й 
подтик на младите, които 
постоянно се стремяха и 
те да станат млади кому
нисти.

Това признание заслужи 
младежта на Югославия 

борбата против окупато 
ра и домашните реакци°н 
ни сили от 1941—1945 гоДй 
на, за свобода и пош*ст 
лив живот в новата соШ*а 
листическа салюуттравитеД 
Иа и необвързана Югосла* 
вия, общност на равкопр»0 

народи и народности.

славия, а по време на про 
веждането на Втория 
грес на УСАОЮ в Дървар 
от 2 до 4 май 1944 година 
(816 делегати), около 200 000 
младежи и девойки се боре 
ха в редовете на НОБ нав 
ред из страната. На освобо 
дените територии, през то
ва време младежта 
над 5 000 000 трудодни ка
то помощ на НО и органи 
те на новата революционна 
власт, а в организациите на 
УСАОЮ

Второто заседание на 
АВНОЮ и неговите реше
ния подтикнаха активността 
и инициативата на младеж

кол ет

Повечета, която с още по-голямо 
вдъхновение пристъпи към 
изпълняване на многоброй* 
ните и разновидни задачи. 
Във всички

ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД

НОСТ В СФР ЮГО
СЛАВИЯ

Излиза всеки петък 
Урежда редакционна 

колегия

армия при края 
И а ро доосвободителн ата 

борба бяха млади хора, ра 
ботници, селяни 
и ученици из редовете 
всички наши народи и на
родности.

на
краища 

страната, младежта с въоду 
шевлеятие прие решенията 
иа АВНОЮ
на Националния комитет на 
чело с Иосип Броз Тито ка 
то прие 
нията да проведе в дело ка 
кто и това, че постоянно 
ще бъде в първите редици 
на борците за свобода 
вите обществени отношения- 

Всички резултати, които 
младежта осъществи в сво 
ята дейност между своите 
два конгреси, можаха да 
се постигнат благодарение 
на военно-политическите по 
беди на !! продоосвободител 
ното движение

на даде
студенти

наи създаването
Директор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Изп. длъжността 

Главен и отговорен 
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Технически

се намираха 
ло половин милион 
хора.

В борбата против фашиз 
ма народите и младежта на 
Югославия дадоха многобро 
йни човешки и материални 
жертви. Само от 
«а Югославската 
гинаха 304 000 бойци, 
иго 75 на

око-
младизадължение реше МАСОВОСТ

Провеждането 
Титов

на новия 
курс в работата с 

младежта и оказване 
мощ на СКОЮ чрез 
най-добри членове 
през време на НОВ 
ваше самоинициативата н® 
младежките

и норедактор 
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на по 
своите 

ЮКПредовете
армия за

от ко 
сто бяха младе-

подтик

маси,
чрез разнообразни форми 
на активност, в сложните 
революционни

коитожи и девойки. За 
храброст и самоотверже
ност в борбата за овеобож 
дание

показана

условия, из 
най-решителни

осъществяване це

и разпрос- 
засилването 

беше
и обществено преоб

разование до май 1946 го 
дина бяха отличени 
от 70 000

растнаха в 
борци за - 
лите ,на НОВ.

С възпитанието 
дежта

транението и 
па" УСАОЮ, който 
пуснал дълбоки кореми и 
в онези

в
повече

млади бойци с 
различни военни отличия, 

между загиналите 
герои 401 бяха 

раст измежду 19 и 27 
ии, а неколицина от

краища на страна 
та, където по-рано нямаше 

младежки 
Предвождан 

УСАОЮ

Адрес на Издател
ството: Кей 29 декем

ври 8 Ниш

на мла-
в комунистически 

Дух чрез разновидни фор-
"а ВДвологическо-полити 

ески и културно-просвет 
ИИ активности, СКОЮ

а народ 
на въз 

годи 
тях

организации. 
СКОЮ

ни
ох

стана иепресъх-
и по ии
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ЕДВАРД КАРДЕЛ

Демократическият плурализъм на самоуправителнитв интереси 

_тн1!?в оЬпик на Демократизация на политиката
ката му надстройка обг.™,^1 дем1ЖРатичес- 
рализма нГ*?^,'према™^ ™РХу ПЛу
ствено отслабват онези конф^кта “ лЪ“^ 
ки ралзики по отношение ^Лик™ и Дълбо 
ски алтернативи в р^в^ТГ“™4' 
то, които неизбежно би^^квЛи°^тв°~ 
власт «а политически пла1н тгЛ? б рба аа 
довеждали до разцеад^*' кГ?™™ ± 
тническа класа и тттгти-м* самата Раб° 
на политически партии които и_зобЩ°
Гав=от^и~ е™|- 
|»РУ^^адспо^а^аеДборбатТ^”

“ ^сствсна
“вуваща партия. Тези РинтересиЯв°?„^ 

граждани, които обединяват отделни

ЖрЕУ ,=21Ьж 2
интерес по отношение ка огромно болш™ 
г^гаи3 техШ1те жизнени, икономически, со 
циални, културни и други интереси. Не ст, 
ществува никаква необходимост те въз осно 
ва на вяра, тоест атеизъм политически да се 

^ °ГНаСет толеРиРДЩ° един
Също така не трябва да се забравя, че 

до разцепления на работническото движение 
по ™В0ЧС партИи в минатото не се е стига 
ло толкова заради конфликти на интересите 
на отделни слоеве на работническата класа 

макар че тези конфликти са опирали оп 
Р°дя - колкото заради условията 

на самата класова борба. В течение на XIX 
век в парламентарната система 
наставаше все по-силна

сае нито закато яеопРеделена работническа кла 
като абстрактен политически субект а чп 

конкретен работник, тоест трудад човек с
може1 ла1?10 “У интеРесен. когото никой не 
НЯ1М Д„ая^ени от името на интересите
на ^олетарЕ". Ф°РМУЛа За •"""“«**

ния ^ОВаТешо'яе се касае за политизира 
жданХ ^аТ° абстРактен индивид или гра- 
мстк^Г'г,°ит° Само тРябва да се определя 
мачат? политически партии и да изнамира 
начин как Да влияе на тях, а за човека като
компиТ50"0 битие за който е свързан цял комплекс от интереси, начинад от най-непо- 
средотвените жизнегш па до идейните по 
лигически, културни и прочие Следоватад 

”а социалистическата самоуправителна де 
мокрация е присъщо Да изхожда 
като носител на съвкупността на парциални 
те и общи обществени интереси. А именно 
тези интереси го свързват 
Ра и множеството обективно

ма всъщност би била негация на самоуправ 
лението. Затова за нас изобщо не се поставя 
дилемата: многопартиен плурализъм, или ед 
нопартийна система, а самоуправление, тоеср 
демократическа 
ния плурализъм на интереси, или многопар
тийна, тоест еднопартийна система, които пер 
махват

са

на система на самоуправител

самоуправлението. В нашите условия 
— принципно и Дългосрочно наблюдавано- 
едното изклкучава другото.

Следователно нашето общество не може 
за една нощ да се освободи от всички следи 
от старата сисема. Но това не е съществено 
за оценка яа характера му. Характерът на 
нашето, както и на всяко друго общество не 
определя следите от старото в него а елемен 
тите на новото, тоест насоката и целта на 
развитието на обществото. А 
цел в развитието на нашата 
на демокрация е осъществяване 
свобода на човека, която ще му 
можност по отношение на всички 
знени, трудови и творчески интереси 
тно да се изрази като самоуправител 
бодна и

от човека окончателна 
самоуправител 

на такава 
даде въз- 

свои жи
с останалите хо 

съществуващиили
цялос 
в сво

демократическа общност на проз- 
водителите. А това значи, че е необходима 
постоянна и последователна борба за преодо 
ляване следите на политически и всеки друг 
монопол в системата на властта, а за укре
пваме -на самоуправителните демократичес 
ки елементи в политическата система. Следо 
ваггелно борбата за демокрация в нашето 
оощество значи същевременно 
изтласкване и премахване 
ве икономически, политически
пол, а с това и следите на----
стеми, които са израз на тези монополи.

Плурализмът на самоуправителните ин 
тереси е много по-силен прогресивен творец 
на общественото развитие и разрешаването 
на обществените противоречия отколкото то 
ва може да бъде политическия плурализъм 
на буржоазната Държава. Истински носител 
на обществения прогрес не е човека като 
абстрактен политически гражданин, а човека 
като носител на целия комплекс об 
интереси. Понеже чак

и постоянно 
на всички видо-

и друг моно 
политическите си

и извън нея
гражданските „
зи процес същевременно започна да внася 
диференциация и в самото работническо 
движение около въпроса за начина на борба 
та за социализъм, тоест за пътищата 
социализма. И така работническото 
ние по-малко се диференцираше заради въ 
грешната си структура, а повече по въпро 
са за определяне пътищата към властта.

Ооаче, в страната в която победи соци 
алистическата революция този проблем бе 
премахнат. Наистина остава проблема 
опазване на властта на работническата 
са и трудовия народ. Но 
автентичният политически интерес на рабо 
тническата класа е единствен и не сЪществу 
ват причини за политическата й диференци 
ация в повече работнически 
за политически плурализъм върху тази ос 
нова. Но затова сега работническата класа 
има много по-голяма нужда от изява на раз 
ноооразните й конкретни интереси, начина* 
от непосредствените материални, тоест ико
номически па до общите политически инте 
реси. С други думи създава се необходимост 
та, че тя, тоест работническата класа самоу 
правително да се изрази. И затова плурали
змът на самоуправителната демокрации 
може да 67,де нищо друго но специфично ор 
ганизиран самоуправителен плурализъм 
интересите на работническата класа, на 
довия народ и гражданите. Понеже 
ческите партии, колкото и да са демокра 
тически; а с тях и целокупната 
буржоазната 
състояние да изразят волята па раз/ювидни
те общности на интересите, 
истинския човек, който себе си представлява 
като олицетворение на редица лични и об
ществени интереси.

Противоположно та това, целта на само 
управителната демокрация трябва да бъде из 
разяване на интересите -на този истински чо 
век. В настоящите обществено-исторически 
условия това значи, че цел на самоуправите 

демокрация трябва да бъде освобож 
Даване на пътища на собствената му борба 
за освобождение на труда, тоест на самия 
ееье. С други думи източник на основите и 
целта яа демократическата система на социа 
листическегго самоуправление не е абстрак
тен политически граждани и на политическа 
та система на буржоазното общество 
вия парламент, а човека, който живее, рабо 
ти и твори в определени обществени условия 
и чиито интереси произтичат от такова не 

обществено положение. Дори не

ществени 
в практическата му 

акция и в емпиризма му неизбежно се съе 
дияяват съзнателно или несъзнателно — 
като съзнание на необходимост и потреба 
която налагат самите обективни закономер 

на общественото развитие така и съ 
знателна творческа мисъл за пътища, насо 
ките и средствата за преодоляване на веч 
ната противоположност между 'тежненията 
и потребите на човека и обективните потре 
ои, между желанията и възможностите, иде 
ите и действителността.

Понеже

към
движе

Едвард Кардел
общности на интереси, независимо от това 
дали са като такива отделно организирани, 
или просто съществуват като обективно об
ществено обстоятелство.

И именно върху свободното изразяване 
на тези интереси, върху самоуправмтелното 
-и прякото им задоволяване, тоест решаване 
за тях и върху самоуправителното демокра 
тическо съгласуване на всички интереси на 
тези общности — при съответна историчес 
ки обосновавана роля на държавата като 
средство ага самоуправителното общество — 
се обосновава системата на нашата самоуп
равителна демокрация- Тази система не е 
измислена, пито волуитаристически натрапе 
на, а като необходима надстройка на социа 
листическите и само управител ни отношения 
я наложи самата история. Понеже самоупра 
вител може да бъде само оня трудещ се, кой 
то е в положение самостоятелно и демокра 
тически не само да изразява интересите си, 
а и да решава за гях, то самата такава същ 
ност на самоуправлението налага принципа 
на плурализма на интереси като основа на 
системата па самоуправителната демокрация 
на социалистическото общество и демокра 
тическите права и свободи ига трудещия се 
и гражданин.

И именно В'1,з основа на такъв плурали- 
З'цм на интереси се стига до решаване зга 
болшинството в обществото. А става дума за 
мнозинство, -което вината отново се създава 
около решаването на отделни обществени 
проблеми и интереси, и това именно чрез 
конфликти, компромиси и договаряне, а в 
краен резултат чрез решаване с мнозинство 
гласове на различни равнища на демократи 
ческото самоуправитешго, тоест делегатско 
решаване в обществото изобщо. Затова плу 
рализмът на самоуправителните интереси не 
е само основа на демократическата политиче 
ска система на нашето общество, а преди 
всичко условие за съществуване на самото 
социалистическо самоуправление. И именно 
като решаващ компонент на самата система 
на самоуправлението в производствените и 
останалите обществени отношения едтгетве 
но такъв плурализъм на интереси и може да 
бъде основа »а демократическата и°л,''г'™ 
ска система. Всяка Друга политическа снстс

•ности

за
кла

в това отношение гражданинът не е абстрактен, 
тоест със специфичните си интереси, автан 
тично представителство на гражданите дю 
же да бъде само онова представителство, 
което изразява общността на автентичните 
самоуправителни интереси. Всъщност само 
управлението не би било възможно ако би 
трудещи* се представлявала 
решавала някоя 
възможностите на неговото 
а не общността от интереси 
ктивно той принадлежи. Именно

партии, тоест

и вместо него
политическа сила извън 

пряко влияние, 
към която обе

___ - затова плу
рализмът на интересите е несравнимо по- 
близко до човека и несравнимо по-демократи 
чен от било кой облик на чужд полигичес 

плурализъм, който обществото 
отчуждава макар от конкретния 
гражданин, макар че решава 
то на гражданина. Разликата 
ствуваието на самоуправителния 
зъм на интересите и господствуването 
чуждия политически плурализъм 
кова е дълбока, както 
господствуването на

не ки като цяло 
човек ина

мнимо ох име 
между господ

тру- 
полити-

плурали-
насистема па 

демокрация, никога не са в също тол 
и разликата между

ИО върху системата гГ^тГ^с^ще 
стаена собственост на средствата за произ 
водство и господствуването на частната соб 
ственост.

Такова обществено положение

а с това иитго

т,л л на чове
ка същевременно е източник на дълбока 

култура и етична револющгя защото 
оказва влияние върху преобразуването 
съвкупното съзнание на трудовия 
Съзнанието на

той
на

^ човек.
до,шя служащ/“^ ’̂ 
дпе в централизираната тсхнобюрократ1гче 
ска структура на обществото тостепенно 
отмнра изчезва, а ражда се ною сда" 
на свободния човек, който самостойно 
разполага със средствата, условията и плодо 
вете на труда сп, творчеството и 
изобщо. Съзнанието на пасивна отговорност 
на човека към друг човек и неговите инте 
реси, а с това и Към обществото изобщо.

лната

и него живота

се кагово СТРАНИЦА 3
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В ИНТЕРЕС Н« ИСЮРИЧЕСНДТД ИСТИНА
правда" ОТ 1 юяи та Гриша Агопян3) е прех 

чийто автор е в1;рлен в отряда през 
Андреев, в която август' 1944 година, тоест 

другото пише: повече от два месеца след
формирането на Цариброд 

44-та ски«г отряД/ което значи 
че не е точно тв7,рдението 
за неговото участие 
Формирането
Точно е, че Гриша бил до 
б7>р боец и другар,

ска 
зи година, 
Веселин 
между

н пак в същата РУ^рика Ш1дРя^>а СЛод ^оголването
нишеТ!СС. ШСеиокос,ГЦариб на общшшта в с
родско (Д™°ВГРМом дшга -“тг плеяването... на
Партизаии от отряд д _ който остава в

"ВОйГор=зир^ отряда, българската окупа 
разяс ционпа власт ^иоок

продължава 
мандрата в с. 

защищавана от

за писане на 
а ведно и при 

за злодеянията 
фашистка 

ни по
в „Рабо чил 

орган на 
комитет на 
комунистиче-

22 май. I2 жение
в чете на 

заглавие шистката 
гранит" 

заглавие 
себе

Като гювод 
този текст,
мопняне

българската 
окупаторска армия 
служиха статиите 
тническо 
Централния
Българската
ска партия, от 
и 13 юни 
рубриката 
„Летопис 
и статията 
„И всичко

„През лятото на 
в западните покрайнини се 
формира 
отряд
с .командир 
политкомисар 
ков-Ленко, и един 
те борци 
освободен

на

партизанският
„Момчил Войвода" 

Боримечката, 
Васил Стан 

от ярки 
Геворг Агопян, 
от плен 
Освен

при
на отряда.лото.

публично събрание 
няват политическото поло 

на страната, . . 
ОФ и на аетифа 

борба".
отряда „Мом

дсло„
практично
Единствено 
да работи 
ВъЛКОВИя, 
фашистка войска, команду 
вана от Горчилов в Ком 

Обаче следствие на 
Царибродския 

куни 1944 го 
разбита.

зада- . но не
трябва да му се приписва 
място във Формирането

черве на „Момчил Войвода" са 
всичко мо затова, че е бил чер 

веноармеец. Може би 
тъкмо по това време е 
участвувал в по-тежки бое 
ве, които се водили на 

бойни руския Фронт.

тази година 
под 

върху 
под

носим в
от Веселин Андреев, 

публикувала в "Софийска 
правда” от 1 ю™1 1979 годи по това 

н на Окръжния бе формиран
на БКП, Окръж- доосвободителеи отбор.

и Окръжния 
на Отечествения

Кой ли от
Войвода" е можал да иоармеец.чил

обяснява „политическото ™ *
положение на страната и от 21
зяпачите на ОФ" когато отряд 01 „задачите да Сенокос Дина мандрата е

ССЯ1° унищожени
разделени

действува 
връзка меж 

ДУ българските и югослав 
(народоосвободителни 

сили, предприема 
действия по долината 
Нишава, заедно с Михайло

отрядът ТОЙдруго 
и като жива

време в скитеауредите
продуктите
населението.3) И тази 
тия е проведена преди при 

отряД „Хрис 
нашия

Местен наро наорганна, наак-комитет Очевидно е, че понятие 
,Христо то „западни покрайнини" е

«а вели 
национално

влизанетоНе отричамесъветния
комитет
фронт.

в Сенокос нето 
проведено шаро 

събрание, пито че чта 
за близка 
на Хетле

вградения отряд 
Михайлов..."

Историческата истина е 
съвсем друга от тая в „Со 
фийска правда". Именно, 
в местността „Латинец" при 
Росомач, а сетне и в „Из 
ворище" <над с. Сенокос, в

на отряда 
че е било

стиган чето «а 
то Михайлов" на 
терен.

По този начин 
гава е създадена 
«а територия, която се про 
стирала от Горни Криво 
дол и Сенокос, 
югославско 
граница, в тази част на Ди 
митровградска община, па 
през ИеловиЦа и Дой кин 

Пиротска община, 
на която действували Ца 
рибродскияг и Пиротски- 
ят отряди, а известно вре

взето от речника 
кобългарските 
ти и шовинисти на бившия 
реж1им «а Борисова Бълга 
рия, а които днешните ав 
тори в НРБ не би трябва 
ло да употребяват. Съю- 

на Стара пла- зът на бойците от НОБ 
още при формиране по повод двадесетгодишни

от освобождението 
за командир на Цариброд на Димитровград на 4 сеп 
ски^ НОП отряд е бил оп тември 1964 
ред елен Тодор Колев3) и среща с живите 
остава все до съществува от Царибродския 
нето му, а при формиране отряд. В тази 
то на Първа царибродс- 
ка бригда същия е опре 
делен за заместник-комен
дант на бригадата. Бори
мечката3) никога не е бил 
командир на отряд „Мом 
чил войвода", а Васил Стан- 
ков-Ленко7)

дело”„Работническо
от 22 май тг- пише: „По 

Софийския 
БРП

В дно
него е говорено 
та капитулация

мп рова Германия. па следо 
вателно и на Борисова Бъл 
гария, което „Работничес 
ко дело" тълкува като 
„политическо положение 
на страната", защото в Се 
но кос съществува
мечтателна плоча,

още то 
свободнарешение 

окръжен
и Генералния щаб на 
ВА е формиран Цариброд 

партизански отряД 
Войвода”.

комитет на

тоест от 
българската склоновете 

пипа,
то на 2 юни 1944 година ната

ски*
„Момчил

Истина е, че на 
1944 година бе взето реше 

формиране на Ца 
народоосвобо 

отр

22 май
възпо
която 

тези юнски 
но изтък 

това не 
от Софии

ние за 
рибродския 
дителен 
яд, но не от 
Софийския окръжен 
тет.

организира 
бойци 

НОП 
среща уча 

ствуваха и няколко бойци 
на Царибродския отряд от 
България, и по-голяма част 

бойци на съ 
отряд в Югославия 

Ръководителите на Пират
ския

цинапомня за 
събития в него, 
ваме, че всичко 
бе организирано

окръжен комитет, а 
на ЮКП и единната

партизански
страна на 

коми 
на Окър 

ЮКП
ме е оказвано гостоприе 
мство и на фердинадския 
партизански отряд „Хри 
сто Михайлов” от Бълга
рия-

а от страна 
комитет на

ския 
дело
Народ оосвободителна бор
ба на югославските наро 
дности, в конкретния слу 
чай дело на българската 
народност в границите на 
Югославия-

жния 
в Пирот.

Условия 
на отряД

от живите 
ЩЯя

за формиране 
съществуваха,

борци След споменатата 
я в Каменица 
останали 
пационни

акци 
във Висок 

български оку- 
части само в Ко 
НРБ, и Височка 
Пиротска общи 

на. Тези части предприема

неколцина
българската народност 

Царибродска о 
постъпили в 

НОП отряД- 
броя на 

и да се подпомо 
организацията и укре 

пването на отряда, от Пи 
ротския НОП отряД бя 
ха отделени още петима 
бойци от сръбска национа 
лност.1)

Самият факт, 
рибродският 
съставен

защото
отРяД и командирът

Михахайловградския
отряД Бойко 

Целта на 
среща беше Да се у- 

точнаят някои факти око 
ло формирането на Цари 
бродския НОП отряд 
„Момчил Войвода". В отдел 

сч „ ните изявления10) участни
5) Тодор Колев, роден ците недвусмислено пот- 

в село Лукавица, община върдиха факта, че Цари 
Димитровград. Участник бродския НОП отряд 
в НОБ Рг април 1944 годи формиран по решение на 
на, след освобождението ОК на ЮКП в Пирот и 
два пъти минава от ЮНА че действува като съсгав 
в българската &рмия. Де На част ца Народоосво-
пТ'Р7 теГ ”НЛ В БъЛГа дателната войска^Т пар 
р я, където и сега живее. тизанските отряди на Юго

славия- Считаме, че 
този

от е определен нав бивша 
колия бяха 
Пиротския 
За Да се увеличи 
бойците

за политкомисар, 
че тогава 
ктиката у нас 
пост

въпреки 
съществува пра 

тази длъж
партизански 
Тодоров-Янко. 
тази

Подобно е положението 
и, с регистрирането на съ 
бития в рубриката „Лето 
пие върху гранит” в „Ра 
ботническо дело" от

1979 година, в която 
„С. Гор 
Годечко.

мщица,
Ръжанз, да изпълняват 

членове на ЮКП. Тук е на 
правено -изключение по 
збирателни причини3)

само
23 ли от време на време по 

теря срещу партизани
те и малтретирали, тормо 
зили, биели, па дори и у 
бивали невшш хора. Тези 
злодеяния на фашистки 
войници са записани върху 
възпоменателната плоча на 
граничната линия в Ста 
ра планина на местността 
„Каца-камък", която се пов 
дигна по съвместен дого 
вор на бойци от Пирот
ския партизански отряд 
— СФРЮ, и Фердинандския 
партизански отряд — НРБ 
— на сърбохърватски и 

език. На това 
всяка година се 

бойци от споме

пне ра-
юни
дословно пише: 
ни Криводол,
Към 22 ч. партизани от 
отрядете „Момчил Войво
да” и „Христо Михайлов" 
блокират селото, обезоръ

че Ца 
отряд бе 

от бойци от бъл 
народнюст
Димитровградска

от сър 
отде 
отр- 
това

е

от жават селската
кметския наместник е пре 
дупреден да не изпълнява 
правителствените 
ции. На населението са ра 
здадени нарядни стоки”.

охрана,гарската 
днешна
община и бойци 
бска националност 
лени от Пиротски* 
яД ясно говори за
кой е могъл да вземе реше Твърде е трудно да се 
ние за формирането на коментира едно
,Момчил Войвода". Факт твърдение, което е предна български
е, че всички десет бойни, значено на читателите в място
от които бил образуван България, а при които се срещат
Царибродския партизански създава предства че с. Го натите два отряда с учас-
отряд, са бойци в Пирот рни Криводол е в Бълга тие и на бойци от Цари
ския НОЦ отряд и че от оия. като например село бродския партизански от-
него бяха отделени. С Гайтанов0 и други записа ряд. Истина

Цариброд- ни във връзка със съби отделни кметски 
тията от същото време. ници са могли
Колкото ни е понзато в об в
птина Годеч — НРБ няма 
«иго едно село с името Го ла 
рни Криводол

реквизи

с това
въпрос окончателно 

е разрешен и че повторно 
му повдигане значи стре 
меж за присвояване на 
чужд отряд, а ведно с 
това и на чужда терито
рия-

— Крум 
в с. Гра 

Димитров-

6) Боримечка 
Миланов роден 

община 
След Първата свето 

война все до

такова дини, 
град. 
вна 
1944 година, 
фия, а то*гава

април 
живял в Со 

от бомбар
дировките търси убежище 
в Димитровград. Към края 
на април 1944 година постъ 
пва в Пиротски НОП отр 
ЯД, а при формирането ми 

в Царибродския НОП 
„Момчил Войвода.”

работ-

(На 5-та стр.)е и това, че 
намест 

да идват
им села" са нава 

когато е идва отряд 
окупационна войска и Бил политически

изглежда, че тук се не “смеели СаМИ Е* На тере"а След осноГп^тттт тг у сс ^_ смеели да се появяват. бсЬкдението
и с ложъсно придошлите Димитровградско — ^СФИс? Цар^бродоки*0и "феп^6 На п>аД е 6"Л
нови бойни, главно от Такова отбелязване на оь ск,Г пТптизо,гск„ ^ аНД °к°™Йския
Царибродско. По-късно в бития не е само присвоява Горни ^Криводол ?Я2И В ЮКП’ а ^
отряда постъпват и некол не на чужда история, но на 7 август 1944 гД кемвРи„ I944 отново се връ
цина боици от територията « присвояване яа чужда то било ’ 1 ог ща в СоФия- Починал 1977
на България. територия. Д събрание за отзао^н™ Г°Д"На ° С°фи«'

Пристигането на нови Точно е, че посочения М1гге1 «а Народни, фро^ 
ооиди в отряда, които ден Царибродският парти и саботаж на реквизиции
през вората половина на зански отр^яд е бил «X те> които окупаторът^™;
ЮНИ наброяват над 40 ду ни Криводол, н0 сам без Гал’ а к°иго изпълнявал
ши, потвърди, правилност отряд „Христо Михай кметският наместгапс

«а решението на ОК на лов" с оглеп чр у " и военна зантит-, чрез
ЮКП за неговото формира Михайлов" е дощъл" нГ на Се,Де™я е имало не“" П°

шиа и Пиротския терен ® Г’°РНИ Криводол, Но
на 26 Юни 1944 годинаг) останалите села.

други дудш
ският отряд тъй Да се ка 
же, въз основа решение 
то па Окържния кометет 
на ЮКП за Пирот, изник 
на от Пиротски^ НОП от 
РяД чрез отделяне на ед ко
на част бойци от него касае

8) Ленко е приет в 
през октомври 1944 

Евиденцията се с*ъ 
в архива на ОК 
в Димитровград.

ЮКП 
година, 
хранява 
на СКС

„повере!Н.ите 
мо тогава,

на Димитров- 
секретар на 

комитет на
9) Гриша Агопян от Ти 

флис, СССР. Според негово 
изказване участвувал в Ста 
линградската битка, пле-. 
нен от германците, но при 
транспортирането на руски 
пленници в Димитровград 
освободен от страна

Славиня, община наши младежи, а през ав 
Пирот. Живял в България, густ предаден на Цари- 
постъпил в Пиротски НОП бродския НОП отряД. След 
отряд към средата на 
рил 1944 година. Влязъл 
в Царибррдски отряд при 
формирането му бил негов 
политкомисар. След 
бождението

края на де

ко
7) Васил Станков-Ленко, 

роден в

ап освобождението е бил бо 
рец в Първа царибродска 
бригада. но по-късно се 
присъединява към Червена 

осво та армия. Оттогава па до 
член днес не е установена пика 

к®а връзка с него.

тта

само 
и в„Работническо дело” от 

година оти 
в при 

на историята

12 юни 1979 
ва още по-нататък 
свояването

Поради бил«неточни данни
се налага да цитираме и 
част от статия

3 С<;™С„ и сек°етар на ОК 
«а ЮКП в Димитровград.
1948Ц ттлЗОЛЮВИята на ™ Ю) Стенографически бе 
пе~ РаДи неприятелска лежки и магнетофонна лея 
чен 1. ^ и изклю та от срещата на борците,

™ юки. След издъ станала на 4 септември
т>а в т>г!'аКа3аНИе емигРа 1964 година, която се Съ^Ра 
живее ’ КъДето и «та Иява в архива на ОК на

СКС в Димитровград.

2) Стенографически беле 
жкл и магнетофонна лен 
та оД 4 септември 1964 го

в „Софйй

•5) Славчо Кръстев _г-га -г зйт-
Тодоров — Янко.

1) Пиротски зборник бр. 
6, Драгол»уб Станкович — 
„Царибродски партизански 
отред"

дина. Спомени 
дира

4) Също

СТРАНИЦА 4 -.'г
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Самоуправлението 

Южноморавски 

е в постоянен 

възход
«89 ЛЦ,

КУМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
★ От април 1941 година

ниехо вВс7раб„Я.Ре“Тъест^„”е- В 
на на поробените

в
регион

започватюкп подготвки те а, на 4 юли ЦК
_ църква на 7 юли започва

Югославия било пр ието
на

въста
с възхищение от страстрани в Европа.юни тОВгОД сеНоЯк-^.нл^м?УПРАВИТЕЛя - 

КЪМ ' БОГДАН ТРИВУНИЧ т&ЖРл ВъПрОСА МЕЖДУОБЩИНСКИЯ СъбД'1'ЛРЕ'??^?^ТЕЛ — 
В ЮЖНОМОРАВСКИ РРГИпмНАттл СЙ?ЛИКАТИТЕ РАЗВИТИЕТО^НДКСАМОУПРАВЛЕНИЕТО°ВОРИ ЗА

27 подготовки за въста-
ЦК на ЮКП започва 

веднага след капитуалиця 
та на бившата югославска 
армид. По това 
ти целия Централен 
тет, начело с

издава Тито в Белград. 
Започват Сърбия и студирах къде 

ще успеем, къде 'да 
сочим нашата офанзива. 
Разглеждайки конфигура 
цията на терена на Сър 
бист — казва другарят Ти 

видях че най удоб 
но е това да се направи 
в Западна Сърбия."

Сърбия след Бела църк 
ва, когато Жикица Йова- 
нович

ние
НА да пристигат и 

военни сведения: 
опожарени пет 

предназначени с то 
за Германия; в Ниш

на-първите 
в Лесковац 
вагонавреме поч

коми
™ ДРУгаря Ти
то, се намирал в Загреб, къ 
Дето , съществували усло- 

за работа. Но

вар
с ръчна бомба 
атентат

— Как оценявате степента 
на развитието на социалис 
тическите 
ООСТ и ОСТ

около 76 ХИЛЯДИ

отношения в м в'*''
та на ЮжноМо7аьсшГ°рРе™ ЗбоТрудГ^ “ 
он — относно до коя
пен самоуправлението 
ствително е станало 
мет на работническата 
са?

извършен 
на Офицерския 

дом загинали много герман 
ски висши офицери;
Ниш

заети тов
трудо

стопан
около

вия - след о 
купацията на Загреб ЦК 
взима решение да мине в 
Белград, освен Раде Кон- 

останал и по- 
Загреб. В Бел 

интензив

при
разоръжават жандар 

. "" станции; в Зае 
разоръжават неприя 

войници и пр. 
от първите дни на 

въстанието ЦК на ЮКП

организации, 
между които и сложни ко 
ито имат и по 2—3 
работници и т.н.

- С приемането на „ 
Конституция, • Закона 
сдружения труд и с въвеж 
дането на делегатската си 
стема положението 
укрепването на 
лението съществено 
мени и представлява 
качествена крачка напред.

Самоуправителното 
жаване на

мерийски 
чар 
телски 

Още

сте Шланац обя
вява въстанието на 7 
започва

Дей
пред
кла

чар, който 
нататък в 
град започнали 
Ни подготовки на въстани 
ето. Линията на ЦК 
ЮКП била, 
то не могат да

само комунистите 
него тРябва 
всички 
Затова

хиляди юли,
трескава подготов 

страна. Окръ 
комитети вече би

ка в цялатановата „ взи
решение борбата да не 

на се задържа 
че въстание довете, но да се 

провеж- по-широко, да 
и свободна 
това и целия 
и другарят Т 
ка минават 

на стра та територия- 
се повързал е Тито често 

обяснение

жнитзза ма ли направили подготовки 
за създаване на партизан
ски отряди. Въстанието за 
почва на 7 юли 1941 годи 
на, а след това следват 
акциите на останалите пар 
тизански отряди в Мачва, 
Шумадия, Посавина и По 
люравие.

Боевете през лятото на 
година показват жела 

ниет0 на сръбския и ос 
таналите югославски на 
роди и народности Да се 
борят до пълно освобож
дение на страната от фй 
шистките завоеватели.

— През тазй 
година, когато

юбилейна
чествуваме

само в гра
пренася и 

се създава 
територия. За

ДК на ЮКП
ИТО

откъм 
самоуправ- 

се про 
нова

дат а в
да участвуват 

прогресивни 
още в първите дни 

след капитулация 
пата Тито

сили. също та 
на свободна 

Другарят 
пъти е давал 

защо Въстание 
то първоначално започна 
ло в Югозападна Сърбия 
и как се стигнало 
даването 
публика.

„Разполагах с 
карти-специалки

сдру
труда и сред- 

—; самоупра- 
социалистически

Иван Рибар 
хора

ствата и новите 
вителни и още някои 

от опозициония блок.
1941

отношения 
здрава обществено-икономи 
ческа основа в 
труд. Основната 
Ция на сдружения ТРУД ста 
ва място, където се уреж 
дат всички права и задъл 
жеш!Я на работниците и ор 
ганите на 
то. Работникът 
ния труд става 
по-свободно се изразява, по 
лучава по-широки 
ности в решаването и 
ки останали

получават по-
По това време в Белград 

ЦК на ЮКП обявява въз 
за въстание. „Обяв 

яванетб на това 
— казва 
беше

ДС СъЗ 
на У жичка ресдружения

организа вание
всички 

от цяла
възвание 

другарят Тито — 
в известен смисъл, 

против линията на Комин 
терна под 
на Сталин. Но 
га, още 
през

Б. Н.

В интерес на историческата истинасамоуправление- ръководството
в сдруже 

по-сигурен,
ние веднз 

от началото, още 
1938 година, (От 4-та стр.) нашите отряди. Борейки 

се в тях, те дават свой 
принос към разгромяване 
и на Борисова България 
Всички българи, които бя 
ха борци в нашите отря 
ди след 9 септември 1944 
година заминават в Отече 
ствено фронтовската ар
мия като калени бор^ци и 
заемат в «ея ръководни 
постове.

С тази статия, 
викана от неистини 
сочените вестници, нямах
ме намерение да навредим 
ничие достойнство, нито 
да омаловажим 
чеството 
партизански
между другото на наша 
територия пристига със 17 
гладът, голи и невъоръже
ни бойци.

От всички тези тексто 
ве произлиза, че Цариброд 
ският НОП отряд „Мом
чил Войвода" се третира 
като български отряд, а 
територията на Димитров 
градска община като бъл 
гарска територия. Такова 
заключение произлиза от 
цитираните текстове, 
печатани в официалния ор 
ган па ЦК на БКП „Рабо 
тническо дело" и то в ру 
бриката, в която се отбел 
язват събития, станали на 
територията «а НР Бълга 
рия-

Вс

по вре
на окупацията на Ав- 

стрия от страната на Хит- 
лерова Германия, 
заехме

меВъЗМОЖ 
всич 

самоуггравите 
идват

Царибродският 
отряд

партизан 
„Момчил Вой 

вода покрай бойците от 
българската 
Югославия 
борци сърби, 
неколцина борци — I
тттг Т* ТеР11Торията на 

в шь- Между тях в отряда 
„ е съществувало голямо 

гарство, общ борчески 
и желание

скиПърви
становище по от

ношение на борбата про 
ти в фашизма, първи пре 
дупредихме за по-нататъш
ната експанзия на фашист 
ките сили, за по-натапша- *>и 
тата агресия и първи 
Коминтерна поискахме вси 
чки сили да се концентри 
рат за предстоящите бор 
би".

На 4 юли 1941 година По 
литбюрото ма ЦК на ЮКП 
в Белград 
тел по

Б. Тривунич лни права по-пряко 
До изражение. народност в 

и неколцина 
е имал и 

бълга

60-годишнината от създава
нето на 
СКОЮ и 
синдикати същевременно 
чествуваме и 30-годишнина- 
та от създаването на пър 
вия работнически съвет у 
нас. И покрай известни тру 
дности, самоуправлението в 
Южноморавски регион, бла 
годарение на прогресивни
те 'социалистически сили, 
начело със СЮК, е в поето 
янен възход. Решенията, ко 
ито се приемат от самоул 
равителните органи са в ин 
терес на работническата 
класа и отразяват нейно 
то мнение и становище- за 
щото особено в лодюво вре 
ме работниците от иепосре 
дственото 

представляват 
то в тези органи.

Често пъти, особено в пе 
риода на пибералистичсски 
те тенденции, идваше до 
изражение техио-бюрокра 
тизмът и централизацията 
на властта в ръпете на от 
делии лица и то предимно- 
в малките трудови колекти 
ви. Съюзът на комунисти
те, синдикатът и останали 
те обществено-политически 
организации, както и всич 
ки прогресивни сили в ре 
гиона, организирано дей
ствуваха и успешно извою 
ваха победата навсякъде, 
К7,дето такива явления зна 
чително бяха дошли до и* 
ражепие.

ЮКП (СЮК), Какво предприехте 
региона във 
веждапето на ипициативата 
на другаря Тито за колек 
тивна работа, 
и отговорност?

в
революционните връзка с про

ДРУ 
дух

за голямо при 
ятелство и братски отноше 
НИя

Ръководене предиз 
в по-

— Инициативата 
гаря Тито за 
работа.

на дру 
колективна 

Ръководене и от
между народите 

страни. Приема- 
Фердинандския 

и съв 
които

на. нашите 
пето на 
партизански 
местните

сътрудни 
с Фердннандския | 

отряд, който

взима оконча 
решение за въста 

Въстанието е подгот 
за по-дълготрайна 

против неприятеля 
застава

говорпост 
нов принос
Т7,ШНОТО

представлява 
към по-пата 

развитие, укреп- 
и стабилизиране на 

общсствено-полити

отряд 
акции, в

участвували бойци от Пи- 
ротския,
Ферд1 шаидския 
само па територията 
Югославия, но и на терито 
рията на Българпя създа 

й вали такива другарски и 
[г братски отношения

ние.
вявамо 
борба
в страна/та. ЮКП 
начело ша всички прогре 
сивии сили в страната, ко 
ито били готови да се бор 
ят против окупатора 
домашните предатели. ЦТС 
па ЮКП в тези дни получа 

сведения, че в цялата 
страна започват подготов 
ки. В Сърбия във всички 
окръзи партийните органи 
зации през май и юни про 
веждат партийни коигфе полюция
реиции и съвещания. Един Дина

ване 
нашата 
ческа 
ета

Царибродския и 
отряди несистема и тя е при 

с въодушевление от 
трудещите се и граждани 
те в региона. Междуобщин 
ският съвет на синдика 
тите и Мсждуобщшгската 
конференция на ССРН ор
ганизираха публично разис 
клане, и то с в течение, вър 
ху изготвените материали 
по въпроса. Целта и а ра 
зискваието е как по-добре 
Ла сс организира колектив 
пата работа и личната и

на

какви
то могат да се създават са 
мо в непосредствена жизне 
на опасност и в трудни мо 
менти на борба против об 
Ш«я враг.

Нашето движение и ре 
още от 1941 го 

представлява една 
организирана 

борба за

производство
болшинство ва

на-

осмислена 
и смело водена 
«иациошллю и социално ос
вобождение, 
от един 
на който 
и другарят Тито. Успехите 
в тази борба, създаването 
иа свободни територии, ка 
квато гю времето за кое 
то ни напомня „Работни
ческо дело" е съществува 
ла и «а нашия терен, вдъ 
хчювяВа сигурност и вяра 
в победата, та по тази при 
чина отделни лица от 67, л

ствеи въпрос тогава с под 
готовка за въстание.колективна отговорност, 

как да сс прод7,лбочи испо 
срсдствеиата социалистиче ръководена 

център, начело 
се намира ЮКП

Всички членове ша ЦК 
на ЮКП получават разпо 
реждане из страната за по 
д готовка 
От къщата на Владислав 
Рибникар в Ботичева ули 
ца тга Дедигхе в Белград тръ 
гват директиви в иай-отда 
лочените кътчета па стра 
пата за въстание.

ска демокрация и по-иа- 
тат7,к развива самоуправ 
лението и делегатската сис 
тема и как да сс развиват 
новите начини и форми в 
организирането и усъ**т,р 
шеиствуваигето метода иа 
работата.

ичко това не е в уни
сон с думите, произнесени 
за добросъседски отноше
ния, приятелство и сътру 
дничество между нашите 
две страни, което изтък 
ват 01 най-висши български 
партийни и Държавни ръ 
ководители. Тези думи тряб 
ва да се зачитат и превъР 
щат в дело.

въстанието.иа

След иразискванията 
изградените становища ще 
пристъпим към конкретно 
прилагане на инициативата 
па другаря Тито в региона 

иа октомври т.г.

Веднага в Сърбия се фор 
мира Главен щаб С7,с се 

в Белград
От въвеждането на самоу 

пости гария, преследвани за аити 
фашистка дейност, нами
рат убежище тук, и бива 
ха радушно приемани в

пачедалищо 
ло с Йосип Броз Тито ка 

Започва да 
който

Бойци от Царибродски 
партизански отряд — 
Димитровград

правнението до днес 
гнахме значителни резулта
ти. От няколко хиляди за 
е ти в обществения сектор 
след войната — днес имаме

до края
то комендант, 
излиза и бюлетин,

Интервюто взе:
М. Величков
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НАЦИОНАЛНО И СОЦИА1 '"У „тс „за принадлежат към *«*“*“' ~ еТо с^СюГТС ^
По повод предстоящите празници — Дсия на бо 1 „ убивайки го. Най' тите райони на СР ьР

°Ц\Н Де*вЯ 1гооСаВЪкъ^^®^^^^^^^'Х ПреД‘ ДРП?',БГмг.Г1,М1а?уХа ” ит? пови усилия
седатсТ Междуобщииск..я комитет па Съюза на зн . реги(щ през за подобрението иа личгшя
бойните в Южноморавски регион. НОБ адс 0Коло 5000 жер- и обществш с Щ Р ■ ш

н«вплг™ някои значи- заискн отряда: Вранскн, Ба фашисткия терор. зи насока се работи, съш
~ Нл6рОИТе НЯК момей бички н Ябладашки. Ос ™ '/лаковото определение, твуеат и програми.

акции и гпободолюбивият дух и бор община има я^иа °РИС1
. за национална теза ровка. Намираме пълно ра

601 а за И Ц бирателство и поддръжка
в СР Сърбия, чието участие 
в развитието ма нашия Рр 
гион е голямо. Сравнявай 

положение,
Йоваи Маиасие- 

това преди войната,
I можем да кажем, 

че днес сме много по-разви 
отношение.

— Нещо за сътрудничес 
твото с българските парти 
запи през войната и помощ 

която им оказваше на 
народоккгвободително 

в Южноморав-

та,
шето 
движение 
ския регион!

Всяка
телил и интересни

НОБ и революцията 
: регжУн.

спецнфичности- 
положеш!е

вен диверсаптски 
унищожаване на жандарме 
рийски участъци, изгаряне 
на общински архиви и др., 
партизанските отряди води 
ха и решителни и успешни 
битки за 
на Вучйе на 15. IX 1941 го 
дина, на Власотинци 
1 X 1941 година, мшга Ле

ти от 
в Южноморавски
Изтъкнете 
те на нейното 
и роля!

— Първите български 
партизани намираха сърде
чен приют в .нашата среда. 
Тук бяха формирани и пър 
виге български лартизан 
ски отряди, какъвто беше 
Тр7>нският отряд, след това 
и батальоните „Христо Бо 
тев" и „Георги Димитров" 
и I и II софийска парти 
запека бригада. Ние ги и 
въоръжихме и им дадохме 
подслон на наша терито 
рия- Село Кална в Църяо 
травска община и много 
други села имат големи за 
слуги в това отношение.

За отбелязване е 
ликодушието и широтата 
на населението от Южномо 
равски регион. Така напри
мер, в Църна Трава и дру 
ги места, без оглед на това, 
че българските фашисти 
опожаряваха имуществото 
и вършеха нечут терор над 
населението, то гледаше 
към българските парти
зани е доверие и желание 
за сътрудничество и не 
правеше разлика 
нашите и техните партиза 
ни. В много акции учас 
твувахме заедно, като на 
пример в нападението на 
Главановци,
Долна Любата и в битката 
иа Църноок, в Босилеград 
скияг край, Югославия.

Интервюто взе: М. В.

освобождението ки днешното— Апелът за борба про 
ти в фашизм а от страна на 
ЮКП начело с другаря Ти 

територията на бив-

продължи 
вич[ I а ч, с т 

ободносв
це, след това мината за ан 
тимои край Буяновац и 
други и по такъв начин до 
края на 1941 година имах
ме в този край на страна 
та голяма част свободна те 
ритория- Предприемали бя
ха и няколко неприятелски 
офанзиви, но без успех — 
каза — Йоваи Манасиевич.

На територията на нашия 
регион се ковеше и днес 
се кове братството и един

то на
шия Окръжен комитет на 
ЮКП, относно 
Южноморавски 
нашироко възприет от ра
ботническата класа и мла
дежта. Затттото работгшче 
ското движение, след идва 
нето на другаря Тито на
чело на ЮКП, получи в 
значението си и допринесе 
подготвени да дочакаме ка 
питулацията на бивша Юго 
славия и да дадем силен от 
пор срещу врага. През вре 
ме на войната територията, 
за която говорим, бе разде 
лена с демаркационна ли 
ния на две части, от които 
едната бе окупирана от 
българските фашисти, а 
другата се числеше към Не 
дичгва Сърбия, която всъ 
щност бе германски протек 
торат. В това се състои и 
специфичността на НОБ и 
революцията в този край. 
Първият партизански отряД 
на споменатата територия 
бе формиран на 10 август 
1941 година. Това беше Ку 
кавишкият отряд. След не 
го, до края на 1941 година, 
възникнаха още три парти

ти във всяко 
Преди войната целият реги 

до известна сте 
Лесковец и Враня, се 

изостанало

днешния 
регион, бе ом, освен 

пей
занимаваха с 
селско-стопанско производ 
ство. Днес отношението на 
промишлеността към 
ското стопанство 
Някога за модерни пътища 
не можеше и да се говори, 
а днес те свързват всички 
наши общински и районни 
центрове 1с главните маги 
стрални пътища, лък те съ 
ществуват и на територия 
та на много наш и местни 
общности. След това да 
погледнем развитието на 
просветното дело, здравео 
пазлането, културата и др. 
ще видим, че успехите са 
многократно по-високи от 
положението 
то на войната.

еел
е 50:50. тук ве

ството на народа и народ 
нсетите, тъй като освен на 
селението от сръбската 
ция тук 
живеят и около 50 000 ду
ши 
ската

позволихависи мост не 
нашето население да попус 
не. В Южна Сърбия, да си 
припомним, се създадоха 27 
бригади., 8 дивизии и 2 кор 

Нашите части воюва

на
живееше и днес

мислещи се към албан 
25 000 —

— към българската народ 
ност. Това братство и един 
ство се развиваше и по- 
нашироко,
? < одействувахме с партизан 
ите от Македония и Косо 
ео. Нашата

и пуса.
ха и иа Сремския фронт и 

на ие-все до изгонването 
приятелите извън границитетъй като взаи междуна страната ни.

— Кажете ни нещо за ра 
звитието и проблемите на 
Южноморавски регион в 
следвоенното развитие в 
светлината на юбилейната, 
35-годишнина от освобожде 
нието на региона от окупа 
торг«!

— Всичките 13 общини 
на Южноморавски регион

в навечерие-

територия слу 
жеше като връзка за Маке 
доттид и Косово.

Трябва да

Накъсо казано 
бъдем доволни 
енното развитие на регио 
«а, защото днешния степен

можем да
България, всъс следво

изтъкна, че 
през НОБ големи бяха 
деянията, които български 
те фашисти 
вилното население.

зло
на развитие гарантира, че в 
бъдеще ще вървим още по 
бързо, не забравяйки

нанасяха .на ци
опожа тук

В Народзосвобо зитвлнат® борба и революцията Лужница сдружи
стремежите си със своите съседи

По повод Деня на боеца и Деня на въстанието 
в Сърбия се обърнахме с няколко въпроса и Към пъР 
вобоеца Джуро Златкович, председател на Междуоб 
щинския отбор на Съюза на запасните офицери 
дофицери в Нишки регион

— Как днес виждате Луж 
ница от времето на НОБ и
революцията?

— В НОБ и революцията 
Лужница сдружи свободол 
юбивите си стремежи със 
съседите от Понзппавие, Цръ 
на Трава и още по-далече 
със Сурдулишкия и Вран 
скиа край, а след това 
Македония, делейки съдба 
та си с тях в доказване на 
своята национална независи 
мост. Класово-социалното по 
ложение на лужичани, тях 
хното родолюбиво разпо 
ложение към родината, не 
измерната омраза към вра 
га и боевите традиции от ха за 
миналото дадоха на народа 
морална сила за жертвите 
и усилията до свободата.

Благодарение на ЮКП, 
начело с другаря Тито, ис 
крата на Народоосвободи 
телното движение и револ 
ючията още през 1941 го 
дина бе запалена и в тези 
крайгранични краища под 
българска окупация. Тази 
искра 'се преобрази в пла 
мък на въстанието на всич 
ки народи и народности на 
тази етнически пъстра тери 
тория край граничната ли 
ния. Лужница със спомена 
тите краища имаше и тази 
историческа рояя да се 
свърже и с патриотите от 
съседна България, с тях

чно преодолявахме със стре 
меле миналото да се превъз 
могне.

леността в Лужница и зае 
мамето на работна Ръка е 
основна грижа на обществе 
нополитическата общност 
с цел да се намали печал- 
барството и миграцията. 
Селскостопанското производ 
ство, мкаар и в бърдовито- 
планински край, с по-добри 
видове семена и по-съвре 
менна обработка дава дале 
че по-големи приходи. Ори 
ентирано е Към отглежда 
нето на едър добитък, към 
увеличено
месо и мляко. Още 
четири години бяха електри 
фицирани всички 
Лужница. Това отвори на 
хората прозорец към света, 
внедри нов начин на

нишка и по-широката об 
ществено-политическа об
щност.

— Както и в останалите 
среди в нашата страна, бъл 
гарската народност в Бабу 
ншишка община и в по- 
широката обществено-поли 
тическа общност се полз 
ва с всички права, които й 
гарантира Конституцията 

на СФРЮ и СР Сърбия и 
своите интереси свързва с 
общите интереси на сдру 
жените народи и народнос 
ти на Югославия. Тя има 
желание да се развиват 
добросъседски отношения 
с България и с останалите 
наши съседи, но и Да се 
зачитат правата на мал
цинствата в тези страни, ка 
кто се зачитат тези иа бъл 
гарската народност в Юго 
славия. Българската народ 
ност високо цени уислията 
иа СЮК и другаря Тито за 
запазването и укрепването 
на световния мир, за само 
стоятелното и равноправно 
го развитие, за укрепване 
то на необвързаността. Те 
приеха концепцията за все 
народната отбрана и се под 
готвят на това поле, както 
това правят всички народи 
и народности на социалис
тическата самоуправителна 
Югославия, съзнателни, че 
по този начин ничия свобо 
да не се заплашва, но че и 
тяхната не смее да се за 
плаши.

Интервюто взе: М. Вел.

и по — Днешното положение 
на Лужница в икономиче
ско, политическо, сОциално 
културно-просветно и здра 
вно отношение.

да развива боево братство 
и приятелска любов, бойци 
те заедно да се вдъхновя 
ват революционните 
идеи на Тито и Димитров, 
под тяхно ръководство да 
бъдат ковачи на общото 
стие, тяхната борба за 
ционалио и социално

— За непълни 35 години 
от освобождението ои Луж 
ница имаше динамично раз 
витие в стопанско, култур
но-просветно и здравно ст-

ща
на

осво
с бождение да бъде пример, 

подтик и солидарна поддръ 
жка на поробените народи 
в света. Това, което 
н°'Ооди сториха за развити 
ето и
бодителното
съседна България или това, 
което

производство натаи преди
нашите

села в
укрепването на осво

движение в
тт ЖИ-вот. Чрез радиото и теле 

визията същевременно при 
стигат информациите и в 
н а й-затъ нтен ите селища, 

разширява се съзнанието, 
развива културата.

Здравните 
бушница

техните бойци праве 
сметка иа нашите 

партизански части, макар и 
да се касае за даване 
полезни информации 
тяхното постъпване в 
редици

на
или

наши
всичко това бе- 

^ от голямо значение 
НОБ. Лужничани 
травци при указване 
приемството 
частите, ранените, нито 
момент не

в Ба- 
2600

домове 
и по селата, 

ученици в основните 
ща и 620

за
и църно- училигоето 
бойците. _ в гимназията

Ьабушншда -говорят за 
лехите в областта

вна
ус-за на здрав 

лото дело и просветата. 
Всичко

поставеха въп
Р01с дали са това български 
или югославски 
Всички им бяха 
скъпи. Ако някой 
то поколение

Дж. Златкович изтъкнато дотук 
говори за бързото развитие 
на Бабушнишка община 
трябват още 
да излезне от 
изостаналостта и
вее

партизани.
еднакво Ако я сравним 

■година, 
е някол-

ношение.
ноот старо

предупрежда
с онази от 1938 
днешна Лужница 
ко пъти по-развита. Проми 
шленото производство все 
повече заема мяюто в о*съ 
ществяването на 
Разширяването >н

много усилия 
рамкитеваше за искреността на съ 

ратниците от България, то 
ва беше

на
Да дожи

пъл-нид еи разцвет.заради горкия
опит от миналото, но слу 
чаите на ----- дохода, 

а промит “* Българската 
и нейната

недоверие енерги народност 
р°лЯ в Бабуш
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кжк »--««* сми
Години трудни, но години

... На 27 юни 1950
скупщина

Югославия взе исто
рическо решение за въвеж 
даие на робтническ0 и об
ществено самоуправление 
като гласува Закон за въ
веждане работнически съ вети.

Вече

в димит БАБУШНИЦА

Чествуванв на Юлските 

празнициподем...
година мида-две ще има 

мати.
Народната 
ФНР

и зрели дона отпуска по болест, 1 лице
стана избирането ®е командировка, а

Председателството на Об
двама щинския съвет на СУБНОР 

подали гласовете на заседанието си от 15 
Деветнадесет души по юни разисква и за честву 

по 31 глас, а че ването на юлските
Аз бях меж ници — 4 юли, Деня

ДУ първите и на първото ооеца и 7 юли Деня
на новоизбрания въстанието в Сърбия.

иа работническия Юлските празници
съвет бях избран за година ще бъдат чествува- 
председател. ни в знак на 60-годишни-

от създаването на СЮК, СКОЮ 
ниите синдикати.

Юлските празници 
бъдат. чествувани 
жествено и

В навечерието на празни
ците на 3 юли в Бабушни 
ца ще се проведе тържес
твено заседание на Общин 
ския отбор на Съюза на 
бойците, на което ще бъдат 
връчени похвални грамоти 
на най-активните местни об 
щности, трудови организа
ции и на отделни лица в 
развитието и таченето на 
светлите традиции от Наро 
доосвободителната борба и 
в изграждането на социали 

ще етическо самоуправление:
На същото заседание

тт 1ппрт1т т, В местните об бъде предадено щности, в които ще бъдат знаме
организирани

си работа по- с _подбрани 
ще се справяме 

с трудностите, които не 
бдха малко: нямахме до 
статъчно материал, маши 
ни, помещения-

— Как I
и как беше учреден 
ВИяТ Раб°тнически 

Напътствия 
от Околийския 
Па събрание 
колектив ■— беше

пър си 
съвет? 

получихме 
комитет, 

на трудовия 
излъче-

лучихме 
тирима по 30. праз

на
назаседаниена 30 август съща 

година и в Димитровг 
радска община беше съз 
даден първия работниче 
ски съвет. Това стана в 
малкото столарско 

Васил

съставта тази
0•-

Това
ваше малко 
за нашия 
то се

събтие представля 
тържество 

колектив, защо 
въвеждаше голяма 

новина в работата, която 
ни окриляваше. Тя ни дава 
шг надежда, че в по-на 
татъшната 
успешно

и революцио
\пред- 

Иванов- 
едва

приятие 
Циле”, наб; 
23 работника.рояващо най-тър ще

Случаят благоволил 
председател

преходно 
на Общинския отбор 

на Съюза на бойците 
най-активна местна общ
ност. Засега преходното зна 
ме е в Богдановац.

запърви
зи основен на то

самоуправите 
лен орган да бъде избран 
едноименник на известния 
революционер от Димитров 
градския край - Васил Иванов 

Циле, чието име но ой и 
днес предприятието. Това 
бил работникът Васил Ива 

от село Градини.

Началото беше

тържества, 
програми.

село Радосин ще бъде 
открита възпоменателна пло 
ча на народния герой Си- 
надин Миленович.

на
в

,
д. Гл.

В
НА БОРЧЕСКИТЕ 

ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАНв ПРАЗНИЦИ Вг-
— Работническият съвет 

се ползваше 
ритет 
— спомня 
след
ванов. Между първите ре 
шения, които взехме, бе 
ше да създадем две гру 
пи работници, които да 
отидат да набавят сурови 
ни. Едната, в която бях за 
и аз, отидохме при Геор 
ги Боровски и купихме бр 
яст... За всичко подробно 
информирахме 
и имахме пълната му под 
крепа.

Благодарение 
на народната власт 
лучихме и по-добри поме 
щения 11 работата от ден 
иа ден вървеше по-добре. 
Предприятието се разшир 
яваше, приемаше нови ра 
ботници...

нов с голям авто 
всред работниците 

си добре и днес 
29 години Васил И

И Шсово ©31шменув2ке*трудно... ...
— Централните 
ще”

Общинският съвет на 
Оъюза на бойците в Дими 

програма 
отбелязване на борчес 

ките празници — 4 и 7 юли 
които

тържества в Петърлаш и на „ИзвориНамерихме Васил Ива- 
в добре подредената 

МУ къща в Градини, изгра 
дена досами шосето Бел 
град — София. Със 
гата

нов
заслужили борци и местни 
дружества иа СУБНОР.

Централното 
за отбелязване

тровград прие
Иванов

тържество 
Деня на 

оорците 4 юли ще се съ 
стои в село Петърлаш. В 

на тържеството ще вземат у 
частие борци и жиетли от 
район Забърдие и община
та, представители на трудо 
вите и обществено-полити 
чески организации и мла
дежи.

Централното тържество 
за отбелязване Деня на 
Въстанието по тържествен 

орга- -начин ще се ознаменува и 
низиранс на редица срещи в село Трънски Одоровци. 
и разговори с изтъкнати ТуГ
Първоборци и други участ- ~ тази година, по повод 
ници в Народоосвободител отбелязването на тези све 
ната борба, организиране тли дати от нашето исто
иа походи по пътеките Рическо минало,
на партизанските отпя- организира поход

посещение и пола ®ВДн™ски 
венци и цветя! на 41111 в°ивода .

възпоменател- 
плочи и гробове на па 

днали борци, 
не на приеми

съпру
си и внучката гледат 

кравите и малката 
кова

Васил
зеленчу 

градина в двора, на 
„лесковашкн 

която вече има

тази година ще се 
под знака

_ - годишнини на
Партията, Синдиката и 
СКОЮ, както и 35-годишни 
ната от освобождението на 

по 7ози кРаЙ от фашизма и 
формирането на Цариброд 
ския партизански отряд 
„Момчил войвода”.

програмата, между дру 
гото, е запланувано

на кандидатска 
23 души. От 37 
нове

чествуват
юбилейните

листа от 
души, чле 

гла
правена 
образец”, в 
зрели

по колектива
на колектива — 

суваха 31 (трима бяхачушки, а след сед в
грижата

I ПЪРВИТЕ РАБОТНИЧЕ
СКИ СЪВЕ-Й

В! I

А днес — днес е друго 
— с нотка на гордост си 
спомня Васил Иванов. — 
Днес предприятието е о 
берудоно с най-модерни 
машини, изработва стоки 
и за износ....

Първият работнически съвет в Димитров 
градска община е създадеш през 1950 година 
еъв „Васил Иванов—Циле”, а за председател бил 
избран работникът Васил Иванов.

В „Свобода” първи работнически Съвет е 
избран през 1952 година. За председател на съ- 

бил избран Данко Костов.
В „Бргугство” — през 1959 година, а за пръв 

председател бил избран Станоя Томов и в „Ус 
луга” — това станало също през 1959 година, а 
за пръв председател на работническия съвет бил

ще се 
на из- 

отряд „Мом- 
Една гру- 

40 пзвидници

ДИ,
гане

пл отпаметници,
на четвърти юли 
нта ще тръгне 
лаш,

ни сутри- 
за Петър 

а втора група, също 
от 40 пзвидници,

За усилията и успехите 
на „Циле” в първите годи 
,ни от въвеждането на ра 
ботническото самоуправле
ние свидетелствуват ДРУ 
ги документи, 
година, в момента на огг 
читамето 
пред
ническите съвети, Работ
ническия съвет иа Васил 
Иванов — Циле” отчел, че 
през седемгодишната си 
работа е провел 80 засе 
далия, на които е разгле 
ждал въпроси, отнасящи 
се до подобрението иа про 
изводството и шабавка «а 
по-модсрпи и 
машини, 
вшшици, 
на печалбите.

вета организира 
за родители 

те на загинали борци и т.н. 
Покрай това 
дат

ще тръг
не ^ на 6 юли към „Извори 
ще”. И двете груш! 
включат в 
организирани 
зи дати.

ще се прове 
тържествени събрания 
всички 

общности,

ще се 
тържествата 
по повод те

През 1957 във
опни

по-големи меизбран Ангел Гогов. на които 
ще се прочетат доклади за 
значението

иа резултатите 
Конгреса на работ В петърлаш и на 

ворище” ще бъдат
доклади за значението 

на празниците, ще се про 
ведат 
ния.

„Из 
изнесе

на празниците, 
на лагерни ог 

а ще се състои и 
заседание на Общинският от 
бор на Съюза 
те. На това

подпалване
нииьове,

спортни
културно-художестве 

програми,
з ННЯ" ще се водят

вори и с борците на Цари 
бродския

ма бойни състеза-ниш заседание 
се направи обзор 
постип готите резултати 
областта «а

ще ни събра-Догевергя г?еждуиапРГио 
сътрдамчестве

Върху
разго-

соцпалистиче- 
то развитие на Димитров 
градска община и ще бъ 
дат връчени признания на

партизански от 
„Момчил войвода”.съвременни 

за тарифни пра
за зп пределеш ге

РяД
регионална общност, Регио 
палната стопанска камара,

А.Д.На 18 юни т.г. се състоя 
съвместно заседание на Съ 
вета по междуобщииско, 
междурегионално и междуна 
родно сътрудничество при 
скупщината на Междуобщин 
ската регионална общност в 
Ниш и комисията за следене 
дейността в международните 
отношения при МОК на 
СКС и комисията за между 
национално и международно 

МОК и

регионалните самоуправител 
пи общности па интересите 
и всички 15 • общински скуп 
щипи в региона ще разгле 
дат този проектодоговор, 

представят забележ к и, 
предложения и мнения, кои 
то евентуално би имали 

след това ще 
подпише и ггри

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА СИНДИКАТИТЕ 

В БАБУШНИЦА 
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 
ЧЕСТИТЯТ

До Околийския отбор в 
Димитровград бил изпра 

списък па работници, 
предложени да бълат про 
възгласени 
Тези

ген

ше за ударници, 
работници, четирима 

десет души ла брой, редо 
вио преизпълиявалн про 
изводствеиата си норма до 

50 иа сто. Попе 
от тях били млади

и съшия 
ее приеме, 
лага.

Общинските скупщиии е 
обществено - политическите 
структури и гродовите орга
низации въз основа иа такт,в 
договор ще ПОДГОТВЯТ и при 
см'ат отделни договори за 
планиране и координация на 
международно сътрудничест 

и международни посеоце 
шия, валидни за териториите

сътрудничество при 
ССРН в Ниш. На заседание 
то бе разгледан проектодо 
говорът за планиране и коор 
динация на международно 
сътрудничество и междунаро 
дни посещения на територи 
ята на Междуобщииската ре 
гионалиа общност в Ниш.

ри и с над 
чето 
хора.

4 И 7 ЮЛИ — ДЕНЯ НА БОЕЦА И ДЕНЯ 
ИА ВЪСТАНИЕТО В СЪРБИЯ 
с пожелания за нови успехи в социалисти
ческото изграждане

Те с успех продължава 
ли делото на основателите 

„Циле": Йосо, Баса, Ге 
Владо....

па
во Мяка,орги,

Всички Междуобщиски об 
орга М. Андоновим. К. Георгиев —М. В.И (сстяеио-пол итичес к и

низа,ши, Междуобщииската
СТРАНИЦА 7
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в БОСИЛЕГРАД„АВТОТРАНСПОРТЪТ"

АКТУАЛНО Връвтнии съо самоуправлениетоСервиз или влаот?
тис „Бссма кобила". От 35 
работници на заседанието 
присьствуват 25 души. (Ос 
таналите са, разбира се, 
били на линиите). Предсе

в „пзгаоа на разискванията за само^”Р“' 
Ш'теЛ в° и заЕ^?1=к гдаяглл:
ш.я- едното е, че тези служби са недостатъчно про 
Гс«>наНГ и че б„ трябвало да «*««*«« 
Ч1Ш същите допълнително да се доизгражда*, 
за да могат напълно да изпълнят ролята си.
3 Да Второто мнение е, че тези служби не би 

тоябвало да се оспособяват дотам, че да станат 
тОлкова° способни, че да се превърнат щ*.власт

трудовите общности, в които раоо 
оттам, че в послед

вършил 
този самоупра-

от сегашните

колективлидт
ролята

пише, че 
е основано

В документите 
предприятието 

р 1950 година от стра- 
босилеград- 

околия със задачата

«на
Всеки 
членове на трудовия 

на „Автотран- 
Бдсилеград с 

ше ви каже, че 
трудова органи 

с^ъс са

през 
па на

160бивша колектив 
спорта" в 
гордост 
неговата

зация

на трудовия колск 
Велинов

дателят 
типв Йовче 
лага 
Приемане 
купуване 
Директорът 
нов дава

КИ ПРиВОизвършваИЦИ„Дре№и
занаятчийски услуги . Ио
тепциалът на предприятие моупраиле11Ив10. 

ТИП
УНРРА

пред
следния дневен ред: 

на решение за 
на един автобус. 

Мита Стоя- 
обяснение че

е връстник
бил многото камионитрофейни

„МАН", получени от 
и общо ю работници. Е- 
дии огг ветераните в това 
предприятие и първ пред 
седател па работническия 
съвет Александър Валя ви 
ч а реки — Са иде Треперски 
си спомня:

— „Мановете” ог фронта 
в Африка чрез УНРРА 
бяха дадени на нашата о 

Едно, че бяха до 
запазени и второ, че

•на пътниче- 
траиспорт налага 

набави нов автобус

развитието 
ският 
да се
марка „Чепел", тип „Ика- 
рус" с 36 седалища. Пред 
приятието ще участвува с 
25 на сто от стойността му, 
а Югославската инвестици 
отгна банка и Общият инве 
стиционан фонд към НР 
Сърбия с 75 на сто. Гаран 

за набавка дава Око 
народен отбор 

Босилеград. Автобусът 
да се набави До 15 април 
същата година....

Една година по-късно ра 
ботаническият съвет 
ботческият съвет на пред 
приятието гласува решение 
за набавка на три товарни 
камиона „Чепел" от по 4,2 
тона на стойност от об 

12.600,000 динара.
От година на година пре 

дприятието става все по- 
развита стопанска органи 
зация- Увеличава се броят 
на работниците, все пове
че има съвременни авто
буси и камиони, работил ни 
цата се съоръжава с нови 
модерни и скъпи машини 
и уреди. Наред с матери 
ално-техническата база ук

а не сервиз на

ването в самоуправителните 
ресите.При това се губи от предвид, че това обек 

влияние на професионални 
недостатъчно 

система и сис-
тивно съществуващо 
те служби повече е резултат на 
развитата в момента делегатска 
тема на организиране на общностите на шггере 
сите, откОлкото действително влияние на профе 
сионалните служби.

Изхождайки от факта, че професионалните 
служби ог ден на ден получават все по-отговор
ни и по-сложни задачи, е ясно- че дилемата дали 

служби трябва да бъдат колко-

колия. 
бре
тя имаше 
тшца. До Враня 
на кобила с колегата си 

Бели зимно време 
пътували и по 17 ча 

са.. Техниката бе слаба, ко 
лективът малък — потреби 
те за захар, жито, сол, газ- 
големи. Първите директори 
на предприятието, което все 
до 1969 година носело сим 
воличното име „Весна ко 
била” били Любен Чипев 
от Райчиловци и Мита 
Велинов от Мусул. И два 
мата опитни шофьори и 
упорити работници.

Малобройният колектив 
от начало нямал работни

ЦИя
лийският

много ЛОШИ Пъ 
през Бес и

Бора
сме на

А. Треперскипрофесионалните 
то сеже по-подготвени — и не съществува.

Задачите им с всеки изминат ден стават 
все по-отговорни и по-сложни, така че се налага 
и те да бъдат по-подготвени, за да могат да ги 
изпълняват както трябва.

Но с това не се псютавя въпрос за повише 
ние на състава на тези служби — не само за из 
дигане на подготовката им.

Ог друга страна^ крайно време е да се пооб 
мисли дали не съществува възможност за обе 
дпняване на професионалните служби за няколко 
самоуправителни общности на интересите като 
по такъв начин се рационализира работата им.

15. г.

вителен орган. С развити 
на организацията, ко 

гато колективът имал над 
30 работници бива избран 
първият работнически съ 
вет. В летописната книга 

е записа

ето
що

на организацията 
ио, че на тази длъжност 
през 1959 бил избран Алек 

Треперски, 
от Босилеград.

шоф 
— За

сандъР 
ьор
мене това беше голямо прически съвет, понеже це
знание и ' задължение за 
още по-усилена работа — 
спомня си за този период 
от развитието на „Весна 
кобила" Санде Треперски.. 
Това беше малък, но мно 
го сплотен колектив. До 
говорите по всичко ни бя 
ха кратки и ясни. Най-го 
ляма трудност за нас

БОСИЛЕГРАД репва и самоуправление 
то, мощен лост за успеш 

преодоляване на мно
го трудности през триде 
сетгодишния период

делово И ТЪРЖЕСТВЕНО но

обзор на досегашното раз
витие на самоуправлението 
във всеки колектив. От пъР 
вите дни на внедряването 
на самоуправлението до 
днес е извървян път на го
леми усилия и завидни по 
стижения в укрепване на 
самоуправителната практи
ка във всяка трудова орга 
низация- Резултатите бяха 
илюстрирани с конкретни 
данни от досегашното раз 
витие като бяха подчертани 
и най-важните задачи в на 
стоящия момент и предсто 
ящия период: внедряване 
на инициативата на другаря 
Тито в синдикалните 
низации, пълно 
на Закона за 
труд,
ред резултатите на труда 
и пр.

Чествуването на Деня на самоуправипели 
Босилегр адска община мина в знак на ин 

— Единодушнате в 
тензивна 
подкрепа на 
колективна 
принципа за 
организации, 
равлението от първите му зачатъци до днес. 
Събиране на доброволен прилог за изграждане 
на паметник на Кадиняча.

НЯКОГА И СЕГАполитическа активност.
инициативата на другаря Тито 

работа и отговорност и прилагане на 
едногодишен мандат в синдикалните 
— Обзор на развитието на самоуп

за представляваха лошите пъ 
тища и особено дебелите 
снежни преспи през зима 

ли камион

Илюстративна е приказ 
ката на Треперски как в 
първите години упоритите 
шофьори с износените „Ма 
нови” машини по лунни но 
щи вървели и без светло, 
ако отказвали акмулатори 
те. Или с часове се блъ 
скали в преспите през Му 
сул, Барйе и Крива фея- 
Девизът и*1 бил: все нап 
ред....

Днес Трудовата органи 
зация „Автотранспорт” се 
развива в нови, по-благопри 
ятни у ловия- Пътят през 
Власина изцяло е асфал 
тиран и до Владичин хан

та. Тръгнеше 
през Весна кобила никога
не се знаеше кога ще сле 
зе във Вранска баня и 
кога ще се завърне в Бо 
силеград. Или с дни ще 
бъде завеян на Бесна ко 
била... Днес това изглежда 
като далечно минало. Ра 
ботата днес е песен

доловима тъга раз 
който

години със снаж 
здраво и ви 

е ДъР

вет на тази обществено-по 
литическа организация да 
се избира с мандат от чети 
ри години, а председателят 
на една година. Последни 
ят да се избира от редове 
те на председателството на 
Общинския синдикален съ
вет. Също така в органи
зацията да се извърши раз 
пределение на работата по 
областта в дух на колектив 
ното ръководене и отговор 
ност.

Обсъждайки този въпрос 
с епохално значение за по
нататъшното укрепване на 
социалистическото самоуп 
равление, членовете ша син 
диката във всички 22 пър 
вични организации показа 
ха високо политическо съз 
нание и самоуправителна 
зрялост за претворяване в 
дело думите на другаря Ти 
то и конгресните решения 
па Съюза на комунистите 
и Съюза на синдикатите.

В Деня «а самоуправите- 
лите, 27 юни> във всички 
първични синдикални орга 
низации в Босилеградска об 
тттина кипи оживена поли 
тическа активност. На за 
седанието си от 17 к>ни т.г.
Общинският синдикален 

съвет постави «а дневен ред 
■обсъждането на Основите 
за осъществяване инициа 
тавата на другаря Тито 
за колективната работа и 
отговорност и прилагане 
на принципа за едногоди 
шен мандат «на председа 
тел в организациите и ор 
ганите на Съюза на синди 
катите на Сърбия.

с
едвам 
мисля Треперски, 
цели 38 
ните

орга
прилагане си ръце

наги благополучно 
жал кормилото на автобу 
си и камиони „Манове”, 
„Чепели”, „Помири”, „фало 
ве”

сдружения 
възнаграждаване спо

се стига сам0 за два часа. 
През Бесна кобила асфалт 
е от Вранска баня до Кри 
ва фея. От Босилеград до 
границата също е асфалт. 
36 автобуса ежедневно пъ 
туват към Белград, Ско 
пие, Ниш, Враня и рай° 
кните центрове. През 1978 
година са превезени 1 
хиляди пътници и са извъР 
в ян и 
лометра. 
двадесетината товарни ко 
ли са постигнали рекорд 
— ефективна работа от 
над 3,5 милиона тон-кило 

Работилницата м-

и какви ли не трофей 
ни, репарационни и домащ 
ни машини.

ПРЕЛИСТВАМЕ ПРОТО
КОЛИТЕ 

От година на 
предприятието 
все
Хората

СРЕДСТВА ЗА ПАМЕТНИК 
НА КАДИНЯЧА

Успешно тече и широка 
та акция по събиране на 
дброволен внос г 
даие на мемориален

година
ставани 900за изграж-До края на месеца във 

всички първични 
зации се провежда обсъж 
дане на тази изключител 

Първите 
заседания се проведоха в 
синдикалните 
на основните

по-силно. по-голямо. 
не могат за всич 

Да си спомнят, кога и 
е било. Но тук 

протоколите. От тях 
вижда, че първият авто 
оус е набавен през 1956 
година. А дотогава? Прево 
зването на пътници 
Ьесна кобила 
ставало с камион 
с бризент 
пейки.
Цитираме 

кол:

ком
плекс на историческа Кади 
няча край Титово Ужице. 
На това

органи
към 2,5 милиона ки 

Трудещите се с
ко
какмясто през 1941 го 

дина е изгизнал целият Ра 
ботнически батальон на На
родоосвободителната вой
ска, за да защити изтегля 
пето на главната войскова 

и Върховния щаб 
НОВЮ и ПОЮ към Санд- 
жак.

®ъВ всички първични ор
ганизации е прието за тази 
Цел да се отделят по 15 ди 
нара - м

сано важна тема. се
организации 
организации 

„ сдрулсения труд „Услу
га и „Силекс”. Трудещите 
се в тези и останалите ор 
ганизации дадоха безрезер 
вна подкрепа на инициати 
вата

метри.на
през 

или ВласинаС РЕДОВНА ДЕЙНОСТ И 
ЧЕСТВУВАНЕ

ма просторни помещения- 
Обзаведена е със скъпи Бо 
шови апарати. В нея Ра 
ботят опитни автомехани 
Ци... Колективът 
личил

на
покрит

наредении сВъв всяка трудова орга 
низация синдикатът отбел- 
яза и Деня 
вителите, 27 юни. С 
яне на пригодни 
трудовите хора

на другаря Тито за се е уве 
почти 16 пъти. Вете 
оа в пенсия или на

младите

още един протоколективна работа и 
ворност. Синдикалните ор 
ганизации приеха 
жението общинския

отго- на самоупра 
изнас 

доклади 
направиха

На 23 раните 
друга работа, амарт 1960 

12-то
на член 

15.600 динара.
общоили година

се провеледа 
ние

предло- заседа
на трудовия колектив 

на Транспортно

продължават техното десъ- ло.Ст. Станков предприя Стоян Станков
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БАБУШНИЦА

ВСЕСТРАННА ГРИЖА ЗА БОЙЦИТЕ
Бабущнишка община к • *“

влюегвю е Републиката и !!! ™н и привилегиро 
Федерацията полага всичю“ И ПОМО'Щ ПРИ
необходими грижи за мате ЪР И слУчаи. 
риалното и здравословно
то състояние на преживе- 

боици, военни инвали 
семействата на падна 
починали бойци и ци 

жертви от война-

ДИМИТРОВГРАД

Из Общинския щаб за 

гражданска защита - 

Планета
смъртен 
вото 
лид

случай 
на починалид 

получава
семейст

инва 
помощ, въз 

сумата на дву 
МУ Добавка. Ми 

~ гоДииа в Бабушни 
Шка община е имало 

•един такъв

за изключителни 

резултати
През изтеклата

инвалидност 
платени над 1 милион 
ра. Добавки
ПОМОЩИ
получавало 
ортопедна

лизаща на 
месечната 
палата

година залична са за 
дина 

за грижи и 
от друго лице е 

едно

ли
ди, 
лите 
вилните

саМО

а помощта възлиза на^боУб 
динара.

Семействата 
те в борбата 
те бойци

Присадена
ранович ОТ председателя на СИС Веселин Джулице, а 

добавка — Ю 
души. Балнео климатическо
лечение

та.
Според

ците в НОБ от преди 9. 9.
г., ако са заети - 

б°та, имат най-малко

По повод Деня на граж 
данскагга защита, от стра 
на на председателя на Съ’ 
юзнид изпълнителен ст,- 
иоТ ®еселин Джуранович, 
на Общинския щаб по ци- 

вдовици, I вил,на защита в Димитров
град е присъдена Плакета 
на гражданската 

Това

на паднали 
и починали 

получават семей 
инвалиднина. През 

налата година такава по 
ЛЮШ е дадена на 146 

от които 43 
родители и 7

постигнатите си видни ре
зултати в развитието и усъ 
вършенеггвуването на граж 
Ланската защита.

Покрай гордостта, че са 
единствения Щаб в регио 
«а, който е отличен с 
соко признание, на Общин 
ския щаб за гражданска 
защита в Димитровград 
Плакетата ще бъде и под 

в бъдещата работа.

са ползвали 7 во 
от тази обенни инвалиди 

щина, а 32 си 
топедни

паслужат с ор 
помагала. За здра 

веопазването на' инвалид- 
изразходвани 

динара. Ос

ми
на ра

15 лиГОДИНИ 
личният 
малък
ДОХОД В
дишната 
чен с 6 на

ни На,трудов лица са 
над 400 хиляди 
вей 
право

стаж, а
ДОХОД 0 ПО"

от средния личен 
Югославия в пре 

година, 
сто.

В Бабушнишка 
добавка 
ват

вих. Деца.
Участниците в НОБ, 

не са заети
това инвалидите имал 

на безплатен пре ТО 
превоз

кои 
работа

осъществяват право на
^ериално обезпечаване и Здравна защита 
бликански 
ния.

През 1978

защита, 
най-високо Репуб 

признание Об-воз ликанско 
Щниският щаб получи за

във 
средства,

увели- всичкини тикповикани и 
изпратени в друго мя 

поради
чрез репу

законопредииса
община 
получа 

души, на кои 
година е запла 
динара.

ли
за бойци ДОЛНА ЛЮБАТА: ИЗ ДЕЙНОСТТА 

ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ
сто,
не или използване

седем 
то в 1978 
тено 44 500 

Военните 
ществяват 
инвалиднина,

НА ПЪРВИЧНАТАосъществява
година 

ално обезпечаване 
чавали 63 
ходвани са
1 милион 
здравна
2 000

матери 
са полу 

лица, а израз 
приблизително 

динара. Пълна 
защита са имали

иа пра
вата, които им се пола

от Закона. Намаление ПРИМЕР НА ДЕЙНОСТ 
В СРЕДАТА

гатинвалиди осъ- 
право на лична 

добавка за
от 75 на сто имат за три
пътувалия 
или

с влак, автобус 
кораб, а намаление от 
процента за две пъту 
_самолет.

грижа и помощ 
лице, ортопедии

постоянна инвалиднина,

лица. 
От Фонда

от друго 
помага- 50 за допълните 

бойците На проведеното 
налата седмица 
на първичната партийна ор 
ганизация в с. Долна Люба 
та бяха взети решения за 
решаване на жизнените ко 
мунално-битови проблеми. 

За отбелязване 
партийна 
край решаването 
налите задачи активно ра 
боти и върху разрешаване 
то на най-различни въпро 
си отнасящи се за подобре 
ние на целокупния живот 
в местната общност. Това 
показва и сегашното заседа 
ние, на което главно се ра 

върху публичното 
обсъждане на материала от 
Конференцията на органи 
зациите на Съюза на кому 
ниегите в Босилеградска об 
щина, отнасящ се за 
организацията на 
ните организации на СК в 
основните организации на 
сдружения труд, в трудови 
те общности и в местните 
общности. Въз основа на 
същия, който От страна на 
членовете бе и приет, в с. 
Д. Любагга ще съществу 
ват две първични партии 

организации вместо 
досегашната една и това: 
една в местната общност 
и една в основното учили
ще. Според мненията, кои
то се чуха, с формирането 
■па две първични партийни 
организации, в селото ще 
се създадат условия за по- 
ефикасно действуване на 
членовете на СК в своята 
среда.

ла. лна защита на 
при Общинската 
на в Бабушница 
лучават

през ми 
заседание

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА 
НА МАХАЛИТЕ НА 
ДЕН ПЛАН

ванпя сЪс При скупщаи 
помощ по 

участниците в На 
родоосвободителната бор 
ба, постъпили в партизан 
ските части 
ври на 1943 
янна помощ

ПРЕ
ОБЗОР

Главна активност, 
водят всички обществено- 
политически сили начело с 
комунистите засега е 
трификацията на 
Електрически ток сега имат 
само центъра на селото и 
махала Клисура, 
пред членовете на 
на комунистите 
сериозна активност и 
жираност. Но за отбелязва 
«е е, че те не започват ра 
ботите от начало. Вече са 
обезпечени

която

Претворяване на 

Титовата инициатива 

в дело

след 9 септем 
година. Поето елек 

махалите.от средства
та на Фонда получават 9 

а еднократна — 86, 
са изразходвани 

хиляди динара.
И цивилните жертви от 

войната не са забравени. 
Право на цивилна инва 
лиднмна, с 60 на сто повре 
ден организаъм, осъщес 
вяват 5 лица, по едно лице 
получава добавка

е, че тази 
организация по 

на оста
бойци,
за което Затова 

Съюза 
предстои 

анга

120

Титовата инициатива за колективно ръковод
ство и отговорност все по-осезаемо заживява в жи
вота. След първия период на всеобща подкрепа — 
вече се пристъпва към конкретното й реализиране. 
а Сурдулишка община „процесът” по претворяване 
на Титовата инициатива за колективно ръковод
ство и отговорност навлезе в заключителен етап.

Календар за провеждане

^ електрични стъл
оове за низкотокова мрежа

махалите Стамболиинци, 
Кози дол, Криви дол 
една част от Широки дол. 
В махалите Шуглевци и 
Кладйе тези стълбове 
поставени. Предстои да се 
обезпечи електропроводна 
жица и същата да бъде 
поставена. Явява се само 
проблемът за събиране на 
договорените средства, ко 
и то обезпечават домакин

за гри
жа и помощ от друго ли 
це и инвалидна добавка, 
а две лица получават до 
бавки за деца. Помощ по 
лучават и 15 членове на 
семейства на жертви от фа 
шисткия терор. През мина 
лата година помощта на 
цивилните жертви достига 
сума от 300 хиляди дина

взисква
и за

на акциите и меро
приятията по изпълняване на тази обществена 
дача, която ще внесе прелом в по-нататъшната 

мократизация на самоуправителните отношения, 
приеха Общинската конференция на СКС, Общин
ският съвет на Съюза на синдикатите, Председа
телството на Съюза на борческите организации. 
Председателството на Съюза на младежта, Предсе
дателството на Социалистическия съю3-

Набезлязани са кои задачи в кой срок да се 
изпълнят. Понастоящем в центъра на вниманието 
на всички обществено-политически организации е 
как да се устроят според Титовата инициатива, 
така че самоуправителната демокрация да дей" 
ствува на най-подходящ начин и интересите на 
трудещите се и гражданите да дойдат до изява.

Безспорно първата крачка към преминаване

за-
са иде- ре-

партий

ра.
Материалното 

и здравната защита на бой 
ците
Бабушнишка 
тоятгно се подобрява, 
лага се непрекъсната грижа 

подобрението на усло 
видта при които те жив е 
ят. Това е и признателност 
за жертвуваието им в ко 
валето на днешната свобо-

К. Георгиев

състояние
ствата, а те възлизат на по 
9000 динара.и семействата им в 

община пое V-
ЗА МАХЛЕНСКИТЕ ПЪТИ 
ЩА СРЕДСТВАТА ОБЕЗПЕ 
ЧЕНИ

По
НИ

за
Друг един проблем с кой 

то се среща местната общ 
ност са лошите пътища. 
Но по развойната 
ма и тод проблем ще бъ 
де решаван. Местната общ 
ност е обезпечила средства 
в стойност от 90 000 дина 
ра, които тази година ще 
изразходва за поправка на 
пътя към Кладйе и Широ 
ки дол. Следващата година 
е запланувана поправка и 
доизграждане на пътя към 
Гащевица,
та от центъра махала.

на колективно ръководство и въвеждане на колек
тивна отговорност е учредяване на председател- 
ствуващ, вместо досегашиия избор на председател 
с мандатен срок от четири години. Наглед това 
може да прозвучи като формалност, «го в същно
стта си това е дълбоко рсволюн^оиеи похват, кой
то осуетява всякакт,в вид „отчуждаване” и „моно
полизиране” иа властта.

В Сурдулишка община затова на преден план 
изпъква необходимостта от организационни про
мени, които най-добре ще отговорят на съвреме- 

изисквания за колективно ръководство и

програда.

БАБУШНИЦА

Почивка за 
бойци

КОМУНИСТИТЕ — ГЛАВНА 
ДВИГАТЕЛНА СИЛАнните

отговорност.
Инициативата за преминаване на колективно 

Ръководство и въвеждане иа лрсдседателствуващ е 
подета в Съюза на комунистите, в Съюза на син
дикатите, в Борческата организация/ в Съюза на 
младежкпа. Нещо повече с ускоряването на това 
конкретно те се прист7,пи час по-скоро към зажи
вяване иа Титовата инициатива в практиката.

Естествено, за да се проведе тази задача —
налага се преди всичко съгласупане па норматип- 
иите актове, санкциониращи тези пр<>“““• Им»1™ 
в момента всички обществеио-гюлитическя органи 
зации предприемат мерки за тщи-широкообС7,жд 
не иа измененията, които ще настъпят след във
ждането (на лрсдседателствуващ.

Накрая не бива да отминем факта, че във
Власииските водоцентрали « в 
липата е вт ледена функцията иа председатслству 
вадГкато но то* зшчии Титовата инициатива^, 
кретно заживя в практиката.

Местната общност в Дол 
иа Любата е една от най- 
дейиите в комуната. Всич 
ки резултати, които отчита 
в работата си, в пряка връз 
ка се с активността на чле 
тровете на Съюза на комуни 
стите, успешно са вече ре 
шепи много комунално-би 
тови проблеми, Оу които во 
допроводът, б( 

мост, обществената сграда 
в която са поместени поща 
та, месггната канцелария, а 
в юоято и местната общ 
ност има помещение за 
свои нужди, .построена с и 
амбулаторията, коягго наско 
]ю цялостно трябва да бъ 
де завършена..

най-отдалечена

Председателството на Об
щинската организация иа 
Съюза па бойните от Наро 
доосвободителната борба ре 

да изпрати на почивка 
и въстановянаие в балнеокли 
матически и други лечебни 
центрове. В Сокобаия ще бъ 
дат изпратени на 
6 членове ла Съюза на бой 

предимно селскосто-

С АКЦИИТЕ -ДА НЕ СЕ 
СПРЕ

ши
Членовете иа първичната 

партийна организация 
тат, че тези запланувани ак 
чии трябва да бъдат реали 
зирани до края на година
та. Очаква се местното са 
мооблагане, което е въведе 
но да бъде най-рационално 
използвано. С договорените 
парични вноски трябва да 
се побърза защото 
нте не бива да стихват.

ечи

почивка етонеиият

ците,
папски производители.

При избирането им се е 
сметка иа почивка 

предимно 
здра-

водила
да се изпратят 
бойни с разстроено 
вословно състояние.

акцн-

В. Б.Д.г. ■
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ЗЛ ОСВОБОЖДЕНИЕ
ИЗ СЛАВНИТЕ ДНИ НА БОРБАТА

Незнайни гробове
** --------------------- - " нашата бри 1

■ ■■
ни извадихме подложката 
за' минохвъргачката ми...

...На 15 май бяхме вт,в 
Вишсовди. Дотук изгонихме 

след това дойде и

Г° ""беше1 се добре замас- 
добри по- 
а Георги

ли и трудно беше да сс ми 
не на други» бРяг на Река 

беше

гада 
кирала 
зиции

и имаше 
- разказва

с. Радей 
„ВасилЗп Цветан М. Георгиев, родом отзугзкг-ягкг ггвкг»» -

скромен раббпшк, завеждащ склад готови стоки 
п редприятието, а през свободното време, 
грижи около къщ«та 11 четиричленното 
ство, както всеки обикновен гражданин.

та.
|СИ —— Опомням 

студен пролетен ден. Ап 
рил ма 1944. Добре замахаш 
рани германски войници се 
опитваха Да минат на 
шпя бряг и да ни 'нападнат.

комай

врага, а _
освобождението. Ьяхме без 
крайно радостни — разказ 
ва днес за тези събития Ге 

че успяхме да

св.
Трудно беше и при Любо 

вия и на още много сраже 
пия» но иай-стРаишоТо 
па при оело Батловци, 
р. Босут, разказва 
Там паднаха убити 
наши другари, които

бяха погребани в съв 
местна гробница, а мнози 
на отнесе реката и гробът 
и днес не им се знае...

па

сгапа оргиев
изгоним окупаторите от род 
дата страна.

— Имах щастието да уча 
ствувам и в първия парад 
след освобождението в Бел 
град. За парада получихме 
ново облекло, защото старо 
По беше оръфомо и изпо
късано, подрязано 
не знаех вече как да се бо 
рим срещу въшките.

насс
Цветан.

много
по-къ

семей- До мене се притаи
Шепна ми кои еле- 

КатоДП Рът.
меити да взема.

сно
надни 
албум 

снимки от

Отвреме навреме, 
ква над малкия
със запазени 
войната, за миг се предава 
на вълната, която го носи 

Цариброд
защотоАз сФорсирахме реката.

сега
достатъчно муни 

давах охрана на наша

об-мишохвъР чач ката.от тогавашния 
до Сремския фронт... Спом 

своите бойки дру
заведен с

в Земун.ЦИИ,
та десетина.

Успяхме някак да минем 
Обаче големи гер- 

съедине

ня си за 
гари, мнозина от които да 

животите си за най- 
за сво

Бивакувахме 
Там два дни упражнявах 
ме. Пеша минахме от Зе
мун до Дединя, за да се 
подготвим по-добре за пара

ли и
свидното «а света — 
бод ата.

В състава на Първа На 
рибродска бригада, I бата 
льон, се прослави карте- 
чарят — Цветан Георгиев. 

— От Цариброд, през Пи 
Любе

реката.
маиско-четнически
ния нахлуха срещу нас. На 
стана страхотен метеж :: 
борба на живот и смърт. 
Мнозина и тук паднаха уби 
ти. Имаше мггого убити и 

Нало

да.и
Дойде и този ден. Горди 

и весели, минахме пред тър 
жествената трибуна с наши 
те ръководители, 
ме защото успяхме да побе 
дим враговете — казва Цве 
таи.

И днес Цветан Георгиев 
с навлажнели очи си спом 
ня за своите другари 
войната. Отвреме-навреме 
хора от нашия край го мо 
лят да тръгне с тях и да 
им покаже къде са загина 
ли най-близките им.

Ликувахрот се озовахме в 
раджа. Там доживяхме пър 
вото „боево” кръшение — 
казва той. Унищожихме ук 
репена фашистка войскова 
част в училищната сграда, 
а след това продължихме 
за Своге...

По-къоно, в състава на 
Осма сръбска бригада, хра
брият боец Георгиев, полу
чил минохвъргачка. Проя 
вил се като отличен мерач.

— При Лешница, в Запад 
на Сърбия, имахме големи 
и продължителни сраже 
ния с отстъпващите фашис 
тки пълчища. Нямахме до 
статъчно муниции, а без 
минохвъргачки, които бя 
ха страх и трепет за тях,

германци, и четници, 
жм се да отстъпим, отново 

десниявърнем на 
бряг на р. Босут. При за
връщане, не успях да 
мъкна подложката за мино 
хвъргачката. Беше се заби 
ла дълбоко в земята.

да се

издясно

„н америхме”, изком аиду
ва: „Огън бий•”•••

Пуснах им три мини. ПъР 
вата не попадна точно на 
целта. Плясна в реката и 
вдигна водна завеса. Попра 
вих мярката. Втората и 
третата улучиха. Германци 
те в безпорядък започна 
ха да бягат назад... Но се 
га и те откриха огън сре 
щу нас, защото вече се от 
крихме. След няколко часа 
те прекъснаха обстрелване

Цветан Георгиев торнят втория* от
отукрепле

коман
трудно напускаха 
нията. Затова моят 
дир водеше сметка за вся 
ка изстреляна граната. Тру 
дихме се да ударим точно 
в целта, пестехме, но 
щадехме врага... 
ва Георгиев.

Не
успяха да ми помогнат ни 
другарите, защото трябва
ше да се спасяваме. Вър 
нах се на отсрещния бряг 
много тъжен и неспокоен. 
Едва чаках нов щурм и 
преминаване на реката, за 
да си извадя подложката. 
Това и стана идната нощ. 
След като отблъснахме вра 
га и влязохме в Батловци, 
заедно с неколицина селя

не
Това е най-трудната 

ми задача — казва Цветан. 
Падналите за свободата дру 
гари бяха много добри бой 
ци и отбор—момци.

разказ

Окрилени от успехите, на 
стъпвахме напред на Запад. 
Но при река Дрина — от
стъпващите германци с чет 
нически съединения бяха 
се укрепили и замаскира

Матея АНДОНОВ 
кирил ГЕОРГИЕВ

СРЕЩА С МЛАДИ РАБОТНИЦИ — САМОУПРАВИТЕЛИ

ВИНАГИ В ЧЕЛНИТЕ РЕДИШ
Акцията „Младият Ра 

__ * — самоуправител” 
вече няколко години дава 
изключителни резултати в 
запознаването на младите

— Досега редовно оценя 
качеството на рабо 

тата, изпълняването на нор 
мите, поддържането 
машините с които рабо
тим, отнасянето към тру 
довите задължения и акти 
вността в самоуправителни 
те органи и обществено- 
политическите организации 
в трудови 
щ ината, 
в акцията 
лен лист, 
ки успех слагаме 
лено

ботник ваме

на
Ст. Величков 
Й. Нанчева 
А. Мадов и 
М. Нейков

от нашата страна със си 
темата на самоуправителни 
те социалистически отно
шения. Тя също така пред 
ставлява широко поле за 
разнообразна творческа из
ява на младите работници 
и работнички, за съществе 
на надстройка на младеж 
кото им трудолюбие. Усър 
дието, с което 
и девойките в

колектив и об
Всеки участвуващ 

има състезате- 
в който за все

можем да бъдем доволни, 
но може още по-добре. То 
ва зависи и от самите мла 
дежи, от тяхната дейност.

Манчева е родена през 
1960 г. в Димитровград, де 
ен член е на градския тан 
цов състав.

и в работ 
спортни игри 

Крптиче

ОК на ССМ в Димитров
град.

Два пъти е участвувал 
младежки ак 

ции: „Морава 71” и ,,Палич 
78” които му донесоха 2 у- 
дарничеоки значки. Желае 
да спечели и третата на 
„Ясеновац 79”.

Участвуваме 
ническите 
и на гумиадите. 
ски обсъждаме проблеми 
те в работата, посочваме
грешките на младите и с 
другарска критика помага 
ме да се преодолеят. Ор
ганизирахме трудови 
ции в двора на предприя 
тието. Проведохме с успех 
състезание на тема „СКОЮ- 
ССОЮ 1919 — 1979”.

опреде- 
число положителни 

точки — разказа ни Алек 
сандър Мадов 
че всички

младежите на съюзни
трудовите 
акцията 

, реше-
ност докрай да изпълняват 
задачите в закрепването на 
материалната 
сдружения труд.

И младите в ООСТ „Ти
гър” в Димитровград успе 
шно организират тази бла 
городна акция. Включени 
са всички млади работници 
и работнички. Съвместно 
•със завеждащите на 
лите младите отчитат резул 
татите на края на всеки ме 
сец и доволни са от пости 
гнагите успехи.

С няколко най-дейни в 
акцията младежи и девой 
ки разговаряхме в навече 
рието на Деня на самоуп 
равителя — 27 юни. За ак 
цията, както и за целокуп 
ната дейност на младежка 
та организация в „Тигър” 
разказваха ни Александър 
Мадов, Йоана Манчева, Сга 
нко Величков и Мирчо Нен 
ков.

колективи поеха 
показва и високата и добави, 

пропуски се на 
с отрицателни точказват

КИ. ак-
основа на Александър Мадов работи 

в „Тигър” от 1977 г. като Желанието й е 'по-скоро 
да стане член на СЮК.

А как младите издигат 
своето идейно-политическо 
и професионално равнище?

МИРЧО НЕНКОВ е на 
работа от преди два месе 
Па — тук е дошъл след за 
вършването на полувисше 
машинно училище в Ниш. 
Веднага се включил в рабо 
тата на младежката органи 
зация и в 
работник 
Доволен е от

помощник 
Примерно 
довите си задачи, а в мла 
дежката организация за 
мества председателя- Ро 
ден е 1957 г. в Димитров
град, където е завършил о 
словно

конструктор, 
изпълнява тру

Йоана Манчева е член 
•на председателството на 
първичната младежка, ор 
ганизация- Тя е една от най 
младите 
работнички, 
две години 
на лица 
къоияла 
по болест, 
самоуправител ките 
ния и включването на мла 
дите в тях.

За тази цел найнмно- 
книгите от 
Организира 

и заседания, посветени 
на идейно-политическото о- 
бразоваяие.

го използваме 
библиотеката.

отде акцията „Млад 
самоуправител”. 

посрещането 
на другарите, а те от не 
го очакват да им помогне 
със знание и опита от сгу 
дентските дейности.

училище. Средно 
машинно училище е завър 
шил в Бор. За активността 
на младежката 
ция той 

— Всички 
нашия ко1лектив 
ве на Титовия фонд. Дей 

участвуваме в младеж 
ките манифестации 
вности в общината.

През лятото, например, 
двама ще работят 
дежката акция в Смилов 
ВД«, 5 на акцията в Котор 
и трима в Ясеновац.

и най-примерни 
Работи вече ме

върху слагане 
и никога не е за 
или отсъствала 

Питахме я за 
отноше

но пред нас 
сериозни задачи в

организа- стоят
тази област. Преди 

трябва да 
книжки* фонд 
низирано 
Да се издигаме — 
СТАНКО ВЕЛИЧКОВ, 
от най-опит,ките

ни каза:
младежи от 

са члено
всич

ко, увеличим 
и поорга 

професионално Младите от „„Тигър" изтъ 
кнаха, че в годината на ю 
билеите 
ще изпълняват трудовите 
задачи. Това — обещаха те 
— ще покажат и с високите 
резултати в акцията „Млад 
работник-самоуправител ”.

М. А. — К. Г.

НО
изтъкна 

един 
младежи 

ООСТ „Тигър”. Роден е 
през 1952 г. в Драговита, 
* ® предприятието работи 
АУ/1 г. Величков е 
на председателството на

и акти много по-успешно
— Смятам, 

влението 
на добро равнище. С 
ючването
моуправителните

че самоупра 
в колектива е 

вкл-
на младите в са 

органи

вв мла

член
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КОМУНИСТИТЕ В и; 1.4 '.ШИ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

Гаранция на влаетта 

работническата класа

и > ‘ЗШУЛ1.
■

на 3

•лл/ц;
V

ГОЛа»Г.К а-

■Л »1Л'>ЧГ1 VIIМИХАЕЛО КОВАЧ V.> 1 !ЛС1 Ш.Л"|

Да се говори ,*ч1КП

•• .бюнсщсдхи •Заседание на ниЦентрал- 
ния комитет на СК на Сърбия 

трябва да се разви 
ва така, че проблемите 
Да не се политизират, а дого 
ворно решават.

за ролята 
на комунистите в Социа
листическия съюз, значи 
винаги отново да се 
ждава

1Г.

ПОТВър 
че идеи 

те и практиката на СЪЮза 
на комунистите своята съ
щинска афирмация 
да доживеят 
сс доближат

4*0мисълта,
; .1

могат
СК във 
дейисс-г 
сти. 
целенасочено

само когатб 
до всекидне 

потреби и 
интереси на 

трудовите хора и граждани 
те. За що то. Съюзът на 
комунистите е насочен

идентифицира 
с политическата власт,
Да гарантира политическа 
та власт на работническа 
та класа, да я осигурява 
и развива. Най-широкото 
поле зд такова действува 

е Социалистическият 
съюз, главното 
на което 
тизира 
лнтиката.

всекидневната си 
останат 

Доколкото
- комуни 
способно, 

и влиятелно 
за онези и-

вните жизнени 
обществени

се застъпват
поставки .и политн, 

които
дейни
чески становища,
са получили или изгради 

членовете на Съю 
за на комунистите. Прост.

за това дейст- 
вуване е изпълнено с мно-?
гобройни
облици на

та
ка да не се

ли 1сатоно

ранстово

организационни 
делегатската

не система, 
тите,
листическия 
ва да подтикват

в които комунис 
като част от Социа 

съюз, тряб- 
творчес- 

във всички 
на живота и тру

■Г.

поприще, 
днес се демокра 

и социализира по
ката нишка 
области
да на хората.

Първото стъпало в 
суването на
интереси и в изграждането 
на обществените решения 
е местната общност. В нея 
се повдигат множество ра 
злични въпроси, лроизти 
чащи от всекидневния жи 
вот и твърде е важно при 
съствието
в тези обсъждани 
бъде формално.
та общност общината, пък ствен въпрос 
и в по-пироката общност, който не би 
от тях — и като делегати де предмех 
и членове на делегациите сованост 
на СК, се очаква творчес- заседанията на 
ки да пренасят и раздви 
жват инициативите, да 
се застъпват те да прера 
стнат в широка активност 
на съответната среда, при демократическо

откритост и действуваме вън Рт своя 
га организация, е възмож 
но да се осъшестви желана 

на комунистите в

Исмет.

шМ^3шю,шч

ЮРУШ

Поставяйки 
ред тази тема, 
ният комитет «а 
Сърбия, имаше 

и по-големи

на дневен 
Дентрал 
СК на 
разбира 

амбиции 
от повтарянето и вербално 
то опресняване на 
ните идейни поставки 
дец ствуването 
на комунистите 
листическия
то е такова, 
опит е такъв, 
навсякъде трябва 
сно да се чуе въпросът — 
не защо, но как Съюзът 
на комунистите своята по
литика и становища да 
пресъздава в организирана 
акция на масите. Логиче 
ският път яа автентично

съгла 
различните

се.

ос нов-
за

на Съюза 
в Социа 

съю3- Време- 
спечеленият

на комунистите 
Да «е

местна не съществува такъв обще 
и проблем, 

могъл да бъ 
на Заинтере 

и обсъждане на 
организа

циите - на Съюза на кому 
нистите. Тъкмо в това един; ■ мо вътре 
ство на вътрешнопартийни
те идейни разисквания и не 

влияние

В ято всекидневно срещаме. зи мерила трябва постоя 
В машата политическа пра нно да се проверяват в са 
ктика има и схващания. нно да се проверяват в 
че уж поради скорост и самата правна практика, 
„ефикаонсст”, така наре- обществено потвърждава- 
чените открити въпроси ни, особено когато се ка 
могат да се решават и са сае за избиране на отдел 

в Съюза на кому ни хора на важни общест 
нистите Ит това като се поч вени функции. Защото, вся 

от утвърждаването на къде там, където „отго- 
политиката до конкретните Ре” в името на форумите,
решения: Не трябва отдел атчесто 33 това и не1 решават, се натрапват от

делни хора, няма движе
ние, творчески импулс, 

отноше
ния, а особено — отговор
ност от самите тези лич 
ности. Настоящият мо
мент все повече търси хо 
ра, които са способни, 

на въоръжени със знания, но 
едновременно и готови да 
живеят в постоянна връзка 
с обществената практика 
и проблемите, които тя

че днес 
по-гла

то развитие на самоуправ 
лението у нас доведе 

до отхвърляне на бюрок
ратичните, сектантските ме 
тоди на работа и директи 
вното поведение на Съю 
за на комунистите в обще 
ството и същевременното 
определението за делегат 
ската система. Но колко 
са силни клетките на но 
вото, а жилави 
на старото 
низациите на Съюза 
комунистите са способни 
своите становища да вие 
ДРят във всичко онова, 
което иаричами 
суване на интересите, да 
ускорят демократичния ди 
алог и самоулравителните 
решемия, а с това и да 
укрепват 
роля на Социалистическия 
съюз.

същевременна 
за проблемите на другите 
и готовност за диалог То

но да се подчертава, кол 
ко тези, от старите изто 
чници

та рола
самоуправителиия живот.

Очевидно с,
всичко това пред вид, чс 
същността .на въпроса не 
се състои, в по-нататъшно

развитие на партийни- бавят развитието на Соци 
те форми на работа сами алистическня съюз, като 
за себе, мо в откриването и 

облиците на

ва отделно се отнася за 
работата на секциите ка 
Социалистическия 
които вече се изявиха ка

зареждани схваща демократически 
лия. поправо могат да стекато се има
спят инициативата на Съю 
За на комунистите и да за

съюз,

най-подходящ политиче то 
ски облик за разисквания 
и съгласуване на интереси

то
корените 

толкова орга ■най-широка трибуна,
Която Съю3ъ*' на комуни 

изправно

на заздравяване 
участие 
първичните 
органите - иса 
праймтеУшмя живот. ‘

Борбата ‘ Аа ожпНотворя Демократизацията на ка „алага 
ствуването и сд,държаиисю ,,а1к. па така схваната ро дропата политика е,.една На края -на обсъждането 
“а техиште първични органи Ля , па,. Съю?® Ц® комунисти ;о'т о.бщестдеишге' ...задачи, в Централният комитет на

СК. Ако комуни- те>, толкова епо-значител коятР • .неза\\(й1иимд, роля СК на Сърби* прие .закл
разчитат на по-гол па, защото няма друг па та «»• Социалистическия ючения . за идейно-цолитн-

»мо свое влияние, прос чип за . укриване на само съюз. Искаме, ,,прецизни и , чесКнте задачи на СЪЮза
•ГП казано те пе могат д .упрадленистр.., Опитите за , |<а*»рствепи, критерии., на ,гна, комунистите в осъщест 

организация ДВ се налагане на .групировките, кадровата политика, — .бе вяианото' на обществената

• ■-г"",‘Т|ттТк .^“йг"Т"к:г
® "^.1,. осу» рпга. замяната на ннора 1 „то ща. Оълат а резултат „решенре, за .формиране ма 

■ М зумяваиетю с натисци и из „а итроки цубли^ш об
щините, общер „ с | иущевш решения, са част съжяяииж п ие договор 
„ческите организации^, от ,шшата реалност, ко «а по-тесен лф’ъг хора: Те г-,

те. нана членовете
организации и , стлте , проверява 

СК в самоу стта нп >шого свои станоПри това е важно да 
се открива тясната връ3 

на ангажирането с дей
съгла нища.

ка г

зации на
демократичната стите

Зд ролята 
те в Социалистическия съ 

е да се
че тази роля 

активна, 
ще бъде,

на комунисти

тните
тите

юз съществено 
подчертае, 
трябва да бъде 
А все по-активна 
доколкото

политически актив Към
ЦК’ пи СК1 на. СърбИя.

’>:!5 ■ ,Т 'V «•>:
въпроси.Другиначленовете



2 Комунист актуален коментар

По-голяма производителност 

повече работни места
ОБРАЗОВАНИЕ

че например заверката на 
книжки и попълването на 
разпобразни формуляри е 
по-умствеиа и по-сложна ра 
бота от работата със струг 

други съвременни ма

техни-

на ко
ИЛИЯ РАПАИЧ преки произ-
4 Около седемнадесет кил водители «°каТО

млади белградчапн те дов^
1 ще се определят за

професии . 
общест-

съсггветни работ- 
места, колкото още 
чакат работа. Обаче, 

въпрос, както бс ка 
з аседанието

гю- намерятизтеклите три годи 
иа осъществяване 

средиосрочпия плаи Ра 
звитие средният Раз“еР 

увеличението иа параи 
У ша работа беше 

сто. Това 
е над планира 

който

Презчинокни пина
41Имладитеяди

зи дни се измериха 
иоага на своето жизнено
определение. Очакваната работническите 
вълна иа кандидати за за Промяната на 
пневане в учлнищата, кон вените позиции на пРов 
то обезпечават така наре водителния труд не знащ!

канцеларски и изо само по-добро възнаграж- 
непроизводствени за даване, но и създаване на 

по-добри условия на тру 
да както и разобличаване 
ат буржоазните предрасъ 
Дъцн за умността и слож 
ността на канцеларската ра 
бота.

„От

даили този
запо

хора шини.
С развитието

и технологията днес 
отношение съшествс 

Все пак, оста

на;на П редседателството >н а 
ЦК па СКС, днес

маргината на иконо 
политика, защо

на наяването 
пад 4 на 

увеличение 
ното
през тези 
ха много но развити от 
Югославия европейски стра

и покрай та
размер на 

настаняването през изтек
лите три години броят 
на безработните се удвои 
и днес в СР Сърбия ги 

277 хиляди (с

ката
това

се „вле
че" насе мени. 

предразсъДъДите- Ья 
чантата и врато 

как с ирония

но мическата 
то е предоставен да го рс 

общностите на ин 
за настаняване, ко 
такава обемна и 

работа нямат 
достаъчно средства, 
достатъчно професи 

кадри. Последица 
е и сведението.

и над ръ^а,
години отбелдзачените 

бщО
нятия, не изостана.

Изправени сме, очевидно, 
феномена на надцене 

носг на канцеларската про 
фееия, който има по-дълбо 
ки последици по състоя
нието в - нашето общество.
Венчай искат нещо да ЦИя
драскат, а производителни амбмент, който 
ят труд при не малка част и затъпява работника, 
на поколенията от шестде го освежава, вдъхновява 
сетите и насам години се и облагородява”, каза Ми- 
струва по малоценен, неза Ка Шпиляк на неотдавна 
нимателен. състоялото се съвещание в

понасто Марибор. Това значи: в тру
довата организация тря 
бва да се създадат условия 

на творческите 
културни и

ват 
лата яка» шават 

тересите 
ито за 
отговорна 
пито 
•пито 
опалми

връзката
говорят работниците 
нататък имат 
влекателиост. 
дем
сае само 
колен и е, 
за родителите, 
децата си 
всаждали схващането, чс 
ако ие бъдат учили, ще 

работници. Не е 
това да се разбере

и
голяма при 

За да не бъ 
в заблуда, не се ка

за младото по 
но преди всичко 

които на

Все пак,ни.пред
ка високия

трудовата организа 
трябва да се създаде 

изморява
на това 
че през изтеклите три го
дини в -Сърбия са преква 
лифицирани само около 

хиляди безработни.
общностите

грижливо са околоима
автономиите области около 
415 хлияди).

но

осем
Тази задача 
на интересите оставят «а 
работническите 
тет-и обаче това очевидно 
не може да даде по-големи 

защото
тази работа изпълня- 

въ проса 
за собствената си егзистен 

ане целта да се реши 
и серио-

източници 
са: на

станат 
трудно
така, че работниците са 
лоши, а че добри, 
финни и отмени са канце
ларските хора. Тези роди 
тели днес са готови да 
сторят всичко, та техните 
деца да не станат работни 
ци, без оглед на действи 
телните способности и скло 
нности на децата.

В хода па подготовката 
за записване 
фаза
но образование изчерпател 
но бе осведомявано за из 

занятия, учи 
и условия за запис 

ване. Обаче, липсваше ин 
формативен -орган, който 
да «и упътва в същността 
на отделните занятия, по 
един неофициален и попу 
лярен начин. Така малък 
брей младежи и девойки 
знае, че например, рабо 
тата със струга изисква го 
лдма опитност, креатиино 
ст, солидно познаване на 
математическите операции 
от висша степен и изоб
що завидна специализира 
ност, че не се касае за ня
каква физическа но съще 
временно и интелектуална 
работа.

Най-големи 
безработицата

пускането .на селото и сел 
ското стопанство, несъгла 
суваността на програмите и 

—: на образова
заведения с дейст 

на сто

на
универси-чисти, Белград 

търпи хроничен не 
поотдели и кад 
на квалифици 

леяри, 
и изоб

Инак
ящем 
достиг
ри, отдеДно 
рани оксиженисти, 
шлосери, строители, 
що на работници 
ната

>на капацитетите 
телните
вителните потреби

завръщането

вто-резултати, 
рите
ват за Да решат

за изява 
новаторски, 
други способности и потре 
бности;
свате с всичка дехуманнзи 
ращн организационни обли 
ци на производство; по-до 
бра хнгиено-техническа за 
щита и друго. Тези 
.ния, очевидно са срещу 
практиката, например уре
дите за климатизация по 
напред да се поставят в 
канцелариите на директори 
те и служителите, отколко 
то в производствените по

папанството, 
работници от временна ра 
бога в чужбина, „връзка
та" иа отделни кадри с 
градските центрове, попра- 

тяхното отказване 
настанят

от метал 
специал

окончателно скъ-
и строителна 
Старата, т. нар. про 

като неизчерпаем 
на работна сила, 

нито

ЦИЯ.
много по-широк 
зен проблем.

Преквалификацията 
суфицитните кадри е въп 

който заслужава ре-

ност. 
винция.

във втората 
на средното насоче

наизточник 
вече не съшествУва'

давоиска на работа 
им се предла 

т.н. Обаче,

сеоправдание за 
на буржоаз- 
според коя 

развитите общества ну 
трябва да внасят ра

съществува 
становището
ната мисъл, 
то 
жно
ботници за производител

рос,
шаване в рамките на цело 

обществено-иконо 
развитие на СР 
и в което сдруже 

би могъл да

там, където 
га такава ибирането на 

лиша
купното 
,-<ическо 
Сърбия 
ният труд 
се ангажира в по-голяма 
степен, отколкото е анга 
жиран днес.

Като още един от пъти 
шата, които водят къ-м раз 
решваке на този въпрос
— посочено бе на заседани 
ето на Председателството
— е и рационалното ангажи 
ране на финансовите сред 
ства на нашите работници, 
завърнали се от временна 
работа в чужбина. И през 
изтеклите години се очак 
ваше, че чрез сдружава 
пето и инвестирането на 
тези средства ще се откри 
ят много нови работни ме 
ста, обаче освен редките 
изключения, тези очаква 
ния не се осъществиха. Ся 
нката на отговорността па 
да, главно на общините, 
които към завърналите 
се работници, желаещи — 
както се нарича това — 
да работят със собствени 
средства. водят сектантска

че тези причини с 
са добре известни, 

намерен успе- 
анчин да се премах- 
Още повече, изглеж- 

трябва да се 
с факта, че чие 

без ус

макар 
години 
още не е 
шен 
нат.
да, че ще 
примирим
лото на търсещите 
пех работа ще се увелича 
ва и през следващите го 
дини. Това песимистично 
предвиждане се обеновава 
на много факти. Преди 
всичко, селското населе 
ние и в бъдеще ще отива 
в градовете, защото плани 
раният обем на инвести 
ции в селскостопанското

ните занятия.
Съществуваш ата 

ка в крачките" между обе 
ктивните обществени пот 
реби и поотделните интере 
си невъзможно е да се 
реши — а решението е нео 
бходимо — само просто с 
по-дОброто планиране 
кадрите.

Необходимо е, решението 
да се търси в изменение
на реалните обществени по на от производственото за-
зиции на производителния нятие. Не рядко се посоч
труд. Или, както беше ка ва на абсурдното, но и мно
зано на заседанието на разспространено гледище,

„греш- щения.
Все пък, главната спънка 

в осъществяване на новата 
позиция на производстве
ния труд е гражданската 
и бюРОкРатична памет, об 
основаната на тях система 

иа за стойността, според коя 
то канцеларската и подо 
бна работа е по-умствена, 
ст по-висш ранг и по-слож

производство не се осъще 
ствява и затова не трябва 
да се очаква, че в тази 
дейност ще се откриЯт до 
статъчно нови рабо 
места, където би намери 
ло работа трудоспособно 
то селско население. След 
това, и покрай 
реформи на 
ната

ПЕРСПЕКТИВИ НА СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ

тни

Изминаха три години реализацията на текущата средносрочна развой 
на програма. Но във всеки случай има достатъчно сигурни 
нова на които вече сега може да се каже че залегналите 
ен план основни цели ще бъдат осъществени

всички 
образовател- 

система още напълно 
ме е илиминирано възпрои 
зводството

аргументи, въз ос 
в петгодишния разо-

на така нарече 
ните суфицитни кадри, по 
право

Оптимистичната прогно
за че, настоящият средно 

план за развитие
то на СР Сърбия 

осъществен, 
вава преди всичко на фак 
та ,че вече е реализирано 
динамично

е било винаги преизъпъл 
нявано. След това, до края 
на този планов 
ще продължи 
на по-ускорено развитие 
на недостатъчно развитите 
общини и гранични обла 
сти в Републиката, а съ 
що гака и САО Косово. Но 
во задължение на Сърбия 
е да даде принос 
махване

следващата година вносът 
трябва да се увеличи са 
мо с пет, а износът с осем 
процента. Трябва да се 
разчита и на новите систе 
мни мерки, за които се 
счита, че ще допринесат 

на отлива 
пестенето 

средства. На

и днес се школуват 
много кадри, 
необходими на 
то. Що се отнася 
шите работници — 
ща щи 
ква

политика, защото с данъч 
ли и други бариери се спъ 
ват откриването на зана 
ятчийски работилници и 
сервизи, в които би се 
ангажирали и други лица.

Безработицата — както е 
записано в приетите от 
Председателството на ЦК 
на СКС заключения — 
може да предизвика мно 
го икономически, социал 
ми пък и политически не 
гативни последици. Зара
ди това Съюзът на кому 
пистите трябва да се избо 
ри та увеличението броя 
иа заетите, преди всичко в 
прякото производство, да 
бъде _ една от 
ските

срочен период
политиката които не са 

стопанство-
ще бъ 

се осно-де
до на
завръ

се от чужбина, оча 
се и през

Т2 години числото 
67,де все

материално ра 
и че нещо по-обек 

инвестиции от изтек 
години ще дадат въз 

наскоро в произ 
Да се включат 

мощности. Ох 
обстоятелството, 

приетите 
на икономическата 

вече почнаха да 
върху рацио 

ефикасността

за намаляване 
него и изобщо 
на валутните 
маляването

звитие, 
ните 
лите 
можност 
водството 
много 
рабрява

следващи- 
им да 

по-голямо, а съ 
на отиващитена външнотър 

дефицит, по вси 
е една от

за пре 
последствията от

ц.евременно
всеговския

чко изглежда, 
най-сериозните

по-малко.
В разискванията на .неот 

давна състоялото се засе 
дание .на Председателство 
то *а Централния комитет 
на СК на Сърбия, чуха се 

нови предложе
ния за решаване на този 
проблем. Например, 
преквалифициране на 
рите, които със 
занятие не са потребни на
стопанството, -----
се намали броят 
ботните. Анализите

катастрофалното 
ние

заметресснови в Черна гора.предстоя
щи задачи, от което в зна 
чителна степенче неотдавна Тези 

планувани
ще зави 

стабилността на иконо
и воички други за 

цели на обще 
ствено икономическото ра 
звитие на СР Сърбия

да се осъществят, но 
с по-добра организи- 

пълна мобилиза- 
и отговорност 
самоулравителни фак 

най-последователно 
за сдружения труд и при 
последователното провеж
дане

мерки 
политика 
д~йсгвуват 
налността и 

инвестирането.
През останалото година 

и половина време ще бъ 
де необходимо, покрай 
другото, и да се -наваксат 
щетите, настъпили следст 
вие <на някои 
в предишните години. То 
ва преди всичко

си
мическите процеси 

Що се касае до останали 
те задачи, стопанството 

СР Сърби-я

И 1НЯКОИ
МОгатв

чрез
кад-

своето

в само 
раност, 
ция 
чки 
тори,

в следваща 
та година би трябвало да 
осъществи увеличение на 
обществения 
шест, на 
производство със 7,5 а на 
селскостопанското 
водство с 3,8 
Броят на

стратегиче 
цели в развойните 

планове на организациите на 
сдружения 
е ено-политическите 
сти. След

на вси
продукт, с 

промишленото сигурно ще 
на безра 

показа 
в са 

общ но- 
наета 

на работа се нами

труд -и общест 
общно 

това, Съюзът на 
трябва съ- 

така да се избори въа 
среди да преоблада 

”а схващането, че един 
ствено с по-ефикасно сто
панисване и създаване на 
по-голям доход могат да 
се открият повече нови ра 
бот.ни места.

пропуски произ- 
процента. 

заетите би се у- 
на сто,

ха, че иа списъците 
м оуправителните 
сти на интересите по 
•няване 
рат

комунистите 
цто
всички

на политиката 
стабилизация, 
място с увеличе 

на производството и

насе отна
до външнотърговския 

на стопанството
стопанскас«г авеличил с четири 

но с право се предпоставя, 
на увеличе

на първо 
ние
дохода.

баланс 
СР Сърбия, защото в 
област
планираните цели.

в
тази

не са осъществени 
Прес- 

през

многоче размерът 
ще бъде 

защото и през изте 
години планираното

генерации, кои 
то е „произвела" нашата 
досегашна образователна 

съществуват 
изгледи да

ние
висок
клите

малко -по-
Р. Й.метнато е вече, че система 

твъРДе малки
и че



Комунист 3ОРГАНИЗИРАНОСТТА И ДЕЙСТВУВАНЕТО НА СК В СДРУЖЕНИЯ ТРУД
ПОВЕДЕНИЕ!Ч

НЕИЗПОЛЗВАНИ възможности ПОСЕЩЕНИЕ
НА ФАБРИКА

идеологическото образоваме" ЪР я 33 развитие «а Сг10за на кому,тс“^

СЛОБОДАН ЙОВАНОВИЧ ва да се избегнат тези 
■непосредствени разговори 
твърде са умели и често 
успешни. Начиная от изго 
вора, че поради техниче 
ски причини не може да 
се води разговор с вси 
чки работници — па кога 
то не може с всички, то 
гава нито с един — до 
обременените програми на 
посещенията в които всич 
ко друго е по-важно откол 
кот0 това, все до прото- 
коларните и 
сушилни изговори. Част 
от отговорността за това 
сигурно поемат и онези, 
които отиват в посещения-

— Настоявах
утвърждаването прог 

рамата на посещенията да 
отидем
щност. Пред заминаването 
Дори знаех

повече пъти в

МИХАЙЛО КОВАЧ в някоя местна обтическия 
(а такива 
тава

живот и органи 
примери има) ос 

затворено в общест 
вено - пол итическите 
ци и а общините, 
те и републиките - 

Пред

яма част основни органи 
зации още се намират във 
фазата

В рамките и названието 
в което трябва 

да отида и — не съм 
отишел. Винаги с нещо ме 
„прибързваха”. И мислех и 
мисля,
да се разговаря

на подготовка 
та за заседание на Предсе 
дателството на ЦК на СК 

ь-ьрбия, Комисията за 
развитие и 
образование 
седмица постави 
ред темата:

ма селото,
па изчакване ,на 

решения ра шеграни
региони

зличми отгоре , 
и интервенциина препоръки

на някой — трет. "Очевид
но е.

идеологическо 
през миналата комунистите днес 

се налага сериозна 
да разтълкуват 
ството за 
работа

че там е важноче много акции за 
почват, а и приключват и съвмест 

да се води разговор с 
отговорните хора от 
край,

задача 
обстоятелна дневен 

организираност 
действуването на Съ- 

юза на комунистите 
жения труд.

Сведението, че днес 
вам шест на сто от общес 
твениа продукт се обоснова 
ва върху здрави основи на 
сдружаването и общия до
ход бе разбрано като серио 

предупреждение, че в 
сдружения труд 
желаната

в но останалитепървичната 
недостатъчната на СЪюза 

па делегациите, ма 
Днес дейст

организация 
на комумисти- 

вместо да се „раздел 
жат извън 
правителпите

този
откровено с жители 

те на тази местна общност 
па ако трябва малко 
се почервенее.

та и
те,в сдру кар че в Тях 

вуват иея в самоу 
органи, деле 

об ществе1 го-пол и- 
ищституции...

навици 
политически 

явлението, 
и открито се 
някой проб-

повече от 
ядп членове на Съюза 
ком унисти те. 
тската

и дасто хилед на гацимте, 
Защо делега тическите

е тяс Част
Обаче, не трябва да из 

пускаме от предвид и дру 
гия, еднакво важен ас
пект на този въпрос. Фун
кционерите или работните 
групи ,не отиват на посе 
щение в някоя среда с 
цел тук веднага да раз 
решат проблемите, а нито 
самото информиране 
или не трябва 
динствената
неже, тогава се поставя 
въпросът какво става с ре 
довното, преди 
така

Това каза неотдавна, в 
разговор с журналисти на 
„Политика” Драгомир Ми- 
лойевич, председател на 
Републиканската конферен 
ция на ССРН на Сърбия- 
Такова конкретно и илю
стративно настояване сре 
щу монопол, дозиране и 
затваряне на информации 
посочва и към 
не .на
поле. А ч$ такова затваряне 
съществува не свидетелству 
ва само споменатия пример. 
Когато функционер 
работна група 
брика/ .например за да се 
информира за състоянието 
и проблемите в този колек 
тив, да водят разговор с 
трудовите хора, най-често 
се срещат с ръководство 
та като единствен събе
седник.

ни система 
но място на политическата и 
система. Дали

от такива 
определен 

манталитет е исе за низко 
идейно- равнище на комуни 
стите за тяхната недостатъ 
чна подготвеност да 
ствдват

че по-лесно 
критикува 
лем -извън мястото, къде 
то е възникнал, а в което 
впрочем и може да се ра 
зреш и.

3 ">
изостава 

акция на Съюза 
който би 

да бъде идеен 
в осъществя 

ването на тази политическа 
задача. Разширеното 
производство е все още в 
голяма степен извън кон 
трола и влиянието на про 
изводителите, трудовите хо 
ра и гражданите и тяхното 
„гссподствуване с дохода” 
в много среди е близко до 
истински лозунг, отколкото 
до действителността.

^ осъще
свободна размяна

пък, общ 
на интересите се

на комунистите, 
трябвало

на труда, или 
ностите
преобразяват в „парадържа 
вни институции”, център 

етатизъм, който
па и иа кому 

връзва ръцете?
Един от възможните от 

говори се намира в обсто 
ятелството че бавно иапре 
два демонтирането на вие 
Шите, републикански об 
щности на интересите в 
онези по-малки, които би 
били по-близко до дейст 
вителните интереси и пот 
реби, достогтни на влия 
1-ието на хората в трудови ялп 
те колективи и местните 
общности. Вместо това, о-

сне е, 
да бъде е- 

причина. По-
предводител

изнамира 
състоянието на товаЕстествено отговорност 

за такова положение в от 
делии среди не могат е 
динствено да поемат ко

на лов 
на всички 
листите

въз
всичко с 

нареченото вътрешно 
информиране. Не е ли томунистите в първичните ор 

ганизации на СК. В тяхно 
то действуванс трябва 
да им окажат по-гол яма 
пом'0-щ висшите органи 
на ’ ^ъюза на комунистите 
в общината, региона и ре 
публиката. На членовете 
на СК, както е забелязано 
е много необходима по-гол 

лнструктивност на 
политическите становища 
и насоки. които приети 

ще се намираме в поло гат в тяхната организа-
жение, че за съжаление ция.
.няколко десетки делегати 
повече формално, откол 
кото действително реша
ва за дохода -на няколко 
десетки хиляди работни
ци.

или 
посети фа ва тогава в една част и 

премълчаващо признаване, 
че това редовно информи 
ране често не изпълнява 
целта си, че е обременено 
със слабости и яе дава вси 
чки истински елементи на 
картина за състоянието, 
за разискване и решаване 
на заседанията и конферен 
циите.

Такова състояние, пред 
което организациите на СК 
не трябва да затварят очи, 
в себе си скрива многокра 
тни опасности. Централизи 
рани, административни, с 
една дума — несамоуправи 
телни пътища на дохода, 
довеждат много трудови 
колективи в положение да 
отбраняват и опазват „оно 
ва малко свое,,, което имат 
в основата организация на 
сдружения труд, следовател 
но да вървят по пътя, кой 

към

Следователно, не се пое 
тавя въпрос дали те тря 
бва да бъдат събеседни
ци, а сигурно е, че не тря 
бва да бъдат и единстве- 

Тяхната истина не 
не трябва да бъде 

друга истина, от 
която би изнесли

Обстоятелството, 
ботните групи 
на подготовката на заседа 

на органите и те 
на обществеяо-поли-

че ра 
в течение

Съгласно Устава, 
предстоящите месеци всич 
ки първични организации 
на СК трябва Да приемат 

за собственото 
Това е, по

в нията 
лата
тическите организации и об 
щности почти по правило 
посещават един брой сре 
ди, това убедително потвръ 
ждава. Понеже, докато ин 
формацията от фабриката 
или местната общност пре 
мине през няколко инстан 
ции по републиканско и 
ли съюзно равнище, тя 
понякога отане толкова 
обобщена и бледна, че поч 
ти е неупотребима. Ако към 
това добавим, че и в сама 

изготвена

ни.
е, или 
някаква 
онази,
самите работници, но прак 
тиката показва, че това

решения 
организиране, 
общоВъв всичко това за Съю 

за на комунистите е най- 
важен въпросът дали до 
бре се е организирал
да може ефикасно да де ствуват вътре 
йствува. Статутни и дру иия труд, 
ги условия за добра и литическите 
съдържателна работа съ- и делегациите в своята сре 
ществуват, а все пак гол Да-

убеждение
че комунистите в базата 
да стигнат до по-обоснова 

за ни отговори: как да дей 
в сдруже 

обществено-по 
организации

шанс, не е винаги и цялата исти 
на. Тя понякога може да 
бъде и дозирана и несамо 

особено когато 
за собствения Дял 

от отговорността, за пропу 
самия

„връх”, ако напри- 
става дума за отрица- 

и стопа 
колектива. По

то неминуемо води
икономически 

Такова състоя 
сдружения труд 

спрямо логиката на неща 
може да се отрази 

обществено-по л и

критична, 
се касае

затваряне и 
локализъм. 
ние в ските и вината на 

този 
мер
тел но състояние
нисване на -----
правило в такива случаи 

се подчертават обе 
систе

та,
и върху

та фабрика е 
спрямо мярката на дирек 

или някой Друг ръко 
тогава иозбщо

БЕЛЕЖКА тора 
водител, 
не се поставя 
смисъла й-

твъРДе 
ктивнмте 
магичните мероприятия и 

обществени 
Мно-

причини, въпроса задве мненияЕдин човек по-широките 
причини и явления- 
го по-свенлнво ще се насочи 
вниманието върху собствена 
та неорганизираност, не 
последователност, неспособ 

н други субективни 
Монополът

Естествено истината не 
да се скрива, нито 

нито завинаги; 
балансите, 

откриват 
истинското

може найДо 
според

може 
напълно, 
показателите, 
случаи и т.н. 
твърде бързо 
състояние на нещата 
определена среда.. Но ка 
сае се за това, че тази ис 
гина, тоест истинската ин 
формация трябва да бъде 
кол кото се може по-рано 
и по-нзворно достъпна, как 
то на делегатите и члено 
вете иа -органите, които 

а разглеждат, така и 
обществе

те са вредни 
бре да се види и 
това че безкрай се отлагат 

за отделни проб 
с две мие 

по-добре казано,

1нарушаване спо-човека, 
койствието на хората.ПЕТЪР ТОМИЧ

НЕОТДАВНА на заседа- 
на Изпълнителния съ 

на Общинската скул-

ност
слабости.
информациите, впрочем 
съшествена част от съв 
кушшя групнособствениче 

монопол и поведение.

решения
леми.

ръце се подвиг- 
на това пра

Всички 
.маха 
вилно

наХоратание 
вет
щина в Бачка паланка ее 
чу поучителен пример. На 
събранието на избирате
лите на една от градски- 

местни общности бол-
присъствуващи

вв знак 
становище...

епия, или
хората без мления, 11 
да искат, „мътят" 
до такава степен, че

като .необходимо се иа 
мепопуляр!Iияг изход:

все пак 
тесни фору- 

или

без
нещата 

нак-когато ия,с°й от 
■ «а събра и ис

ка то 
в „Мер

Обаче,
участниците
то иа избирателите 
трудещи се — заети 
кур" по същия
изказали
работниците гласували 
вият цех да сс строи в гра 
да па мястото, където сс 
Га се намира фабриката.

ски
рая
лага
важните решения

разговорът съсЗатова
тези конто създават доход, 
с членовете на местната об

те
въпрос сс 

иа събраниетошинството 
били и трудещи се

се приемат в 
ми, професионални 
други тела, 
правителната

11,1 щност, с онези, които съ
ществуващото състояние 
пряко чувствуват е неза 
меним вид па политическо 
то информиране. Тяхната 

естество-

от ме 
„Мер 

кожообра 
индустрия 

цехове

по шеа не от самоу 
база.галантерия за по-широката

На такава информа 
ция, било да се касае за 
посещения и разговори, — 
било за редовно информи 

източници и субек
ти трябва да бъдат сами 
те работници, членовете на 
първичната

талиата 
кур" против това 
ботвателната

нсст.
такива 

мнения и 
много върху 

основа

Тъкмо поради 
хора с двойни 
поведения

.истина, спрямо 
то па лещата не може да 
бъде нито 
дозирана, 
тическата дума, 

гостът
тази фабрика 

почервенее

нови
съществуващите фа

почти в

да строи казано, е-С други думи 
човек 

винаги
както най-често

непълна, нито 
както нито кри

ране,— две мнения- 
хго течение* 

се ка
към
брични сгради 
центъра 
бре 
вата
в промишлената 
Посочени 1

ДШ1
Или, самоуправителиа

важни решения и впрочем 
или диПо-до 

казано, .но
на града. приети 

определения си
то, организация 

на СК, ССРН, Синдиката 
или местната общност, за 
висимо от това за коя об 
ществена структура става 
дума.

от която 
ректорът иа 
може -и 
ако трябва”.

Начините 
ването” с

оставатнарода.всредще 67, дс, 
фабрика Да се строи 

четв7,Рт-

зва
и безрезултатни.

в е-
безплодни
Всичко се превръща

кръг без

„даи подобни повде 
в обществе

Такива
ИЛИ ..прибърз- 

кото се настоя
има доста 

-политическия и самоуп- 
ж/ивот. Колко

ниябяха и причини 
на жизие

омагьосандии
начало и край-.поте. Замръсяване 

пата
равителцияпай трудовата среда



4 Комунист

ОТ ТЕАТЪРАТЕАТРАЛЕН ЖИВОТ

ПОВЕЧЕ И ПО-МАЛКО
Димитрисвичвич”. Ма я 

продължи да скита от им
провизиралата 
собствеиия
двайки
свски дами, изправели пред 

Щолс, така
Йоваиович от

на Народ 
очак

на сцената
театъР* Дълго 

Чдцки съ^ра арти 
а наскоро

дов 
•ния
ваиият
сти покодедия, 
се сдоби и с признанието 

на зрителите, 
театрална 

остава длъ

учудващо 
гого

чудаческото, 
и равнодушното,

и домиевското, в 
театрализа 

вече бс загу 
Ате-

Брешап, Доминмк Смо и 
Симовпч то

Лебовмч. Иису- левското
съгласуваната 

която

МИЛОСАВ МИРКОВИЧ во сцена доЛюбомирле, праг, изпъди 
ролите «на глемба-Белградският театрален

леН ° одрите добри кокс идейно-естетическите, ,
П югосчавския -драма алпо-психологпческите,
'* 10гославс1 ” Гол до торпческогполитпческите, 

нуси в драматмческото
четиво и тю до* тура.

ба”, също с 
вкус па закъснението,

приличаше на леуспе 
в Ателие 212 Чехови 

отколкото

подсилват
соцн ция*

ис била в аванградното
212, израстнаха в пред 

с ценна парти- 
„Сват- 

блюдкавия

и доверието 
Белградската 

култура сега 
жна само на един 
класик — на Лермонтов и 

„Маскарада .

какгосподинСЪС 
дни: 
тическп 
нневата 
туваието”,
Ра едно лято, 
наситена
в Народния театър 
пировата пасторална

„Как ви с драго .. къ 
по-малко 1 

а сегиз тогиз 
с примерната
в нзпълнение-

Мйлош Жутич; в
драматически 

една с голям шум 
а псевдомета 

завършена „Го 
министерша”; дока 

то Театърът на Теразие,
сред зимата, когато му
«е бе време, посегна към 
летння „Сплитскп 
рел”, не жалейки 
природните

Ксенид
кри драмагичността в кон 
фликта между Скерлич 
и Исидора Секулич за да 
докаже, че литератураната 
полемика у нас не е ли
шена. от драматически не 
доумения и двосмислено- 
сти. Младата Гордана Ма 
рич през нощ тръгна в 
авантюрата на мелодрама
та, кодто привидно дело 
вито изпълниха нейните 
по-възрастни колежки, Ру 
жица Сокич и Мира Бай

томи лие
театър 
„Трилогия

която едвам иг 
обемиста,

ли ставлемня рускиза ле Камотиевата
тературио
статъчите
обхващане

в митическото неговатапопа дейегвител 
околос театрализацня;

Шекс- РАЗЦВЕТ НА „МАЛКАТА 
ФОРМА"

Рязкото колебание, 
дори и. застой в репертоара 

показват

вече
лите

иостта навсякъде 
нас и дълбоко в мас. Един 
ственото изключение, във 

е всеки случай е белградска 
та версия на „Освобожде 

Скопие” от
Йоваиович, в повторс в 

на Люби- 
ша Ристнч. Историята и 
природата, времето военно 
п времето детско, в засн 
лоната визуелна координа 
ция и с паративност, коя 
то в концепта сй израства 
от всяка секаенция, ламе ,

коме представления,
откриваше ново сътРУД,1ИЧС 
ство между експресиоии 

Ду. зма и иадреализма, който 
свое време триумфира 

в „Крал Ибий"- 
Че На белградските про 

липсва 
все пак би мо

пък
дия
дето всичко 
подсилено, политика 

белградски театри, 
съвети

ската
листо на 
шап
пата режисура

всички
техните програмни 
и Общности за култура на 
Белград,

разюдвно,
стилизация IIIС
то на 
Белградския когато са под въфесиоиалии театри 

библиотека — контакти 
дела на

възможницрос
с драматическите 
съвременни 
писатели.
212, което 
идваше

театър 
раздвижена, 
физически.

ЯН-локла
във

гло да сс оправдае 
щаието и плаването 
въздуха на репертоарските 
начинания. Но случи се, 
че ткъмо извличането от 
забравата, отиооио повтор 
ното четене на новата кла

чуждестранни 
Дори и Ателие 
дълго и лесно 

до чуждестранни 
съвременници, остана без 
своите любимци, каквито 
са: Пинтер Стопард, Мю*
лер, Мрожек, Ружевич, 
Хамдке, Олби, Бунд, Йоне- 
ку. Монодрамата „Разго
вор в дома на Щайнови- 
те” от Питер Хакс едвам 
бе записвана в тази репер 
тоарска рубрика, макар 
че бе модерно играена, 
дзкато „Стоманената 
дина” от Алдо Николай 
е слаба реплика на „Ста- 

де Бовар, 
крехка утеха за някога 
най-силната съвременна сце 
:а — Белградския драма
тически театър.

Средно щастие

КАК ДА СЕ УПОКОЯТ 
ДРАМАТИЧЕСКИТЕ ПРИ 
ЗРАЦИ

спожа

риха своето разклонено 
драматично стъбло в тази 
реализация. Фарсовото изо
билие, което при това кои 
вемцноналио бе разказано 
в представлението на „Бу 
дене на
къде поправя картината 
на домашната съвременна 
драма, докато „Вампиро- 
ЕИЯТ „двойник” СЪС СъДъР' 
жанието и портрета 
век загубил мемория. но 
със запазени илюзии на 
„Оптимистът”, е наивно сце Д"ят 
парно 
не”.

Демагогията на малките 
форми

аква-
нито сцени и малките 

провря до върха на Папе 
новия съд. Вече

сика или на класиката в 
Нушичева сянка, оплоди 
две продуктивни предота 

„Голгота” от Ми- 
в Югославския 

драматичен театър и „Го 
спожа Олга” ог Милугин 
Боич в Народния театър. 
С постановката ,на „Голго 
та”, Белович доказа как 
драматически е бурен мла 

слой на еснафщина 
и как все още е възмо 

интимната оботанов 
1-а на Чеховия семеен три- 
гълник в литературно го 
ре-долу средната част на 
нашата буржоазна драма.

Репертоарният двубой 
с честните остатъци 
буржоазната 
ли с постановката от В. Ог 
ненович 
га” като

ннти артистки 
те дарби па новата веде 
та Таня Божкович. Сезо 
нът започна с комедията, 
а как завърши?

Завърши с полужанро- 
ве, реми-позиции, както в 
драматическите 
ння, така и с правилата 
на игра на постановчиците 
където не е вече важно 
дали печели авторът или 
артистът, поетът в пиепте 
ля или певецът в артиста. 
Неочакваната офанзива на 
класиката захвана всички 
белградски театри, освен 
Белградския драматически 
театър, който се бори да 
задържи статус на дома 
шен драматичен 
..Буденето на

■нищо
не означават колективни 
те художествени услия и 
задължения, колективните 
изследвания и резултати. 
Артистът на артиста ста 
на минаващ пътник 
ходния на театъра 
дор. Минамалната 
трация за ансамбъл — пред 
ставлението се преобрази 
е по-инакъв максимум за 

импрови 
или креация. Разви

вампирите” допя вления:
лое Прсдмч

съдържа в пре 
кори- 

концен

на чо
го-

рост от Симонза „драма за научва та 
жна

а* ?-лодраматична 
зация 
тата система на

РЕПЕРТОАР ОТ БИБЛИО 
ТЕКАТА

с чужде 
странните съвременици и 
маха колективите на театъ
ра на Теразие („Издаде 
на квартира” от Имре Бен 
чик) и Детският театър 
(„Хакиновите приказки от 
1001 нощ” от Норберт Ави 
ва).

театъра,
Напредъкът в техника

та ма ругането и поругата, 
изострява местната 

за комедианта, за 
в историята, постиг 

на Борислав Пекич 
дра.матическата ц 
„Ремек дело”, обаче 
лния ефект на 
на сцената на

от авангарда, койт0 следех 
ме поот благода 

доживя 
отлив в мора- 

естетичесци, произво 
и материален сми

съл. През изтеклия сезон

стъпките 
рение «а БИТЕФ, 
неочакван

КОЯТО драма спечеавтор, 
вампирите” 

от. Борислав Пекич, „Бели 
те рози за Дублянска у- 
лица” от Миодраг Зупанац 
и „Държавният крадец” 
от Фадил Хаджич трябва 
ше да смекчат отлива на 
съвременните югославски 
писатели, ако с оптимизъм 
люже да се приеме „Оп 
шмистът” от Миладин Ше- 
варлич, в Народния и 1 
лесмекчена учуденост до 
къде стига свободата на адап 
таинчта в „Лимунация на 
село” от Душа<н. Коваче- 

в Югославския драма 
тичен театър.

Домашната 
драма

легенда
лутал на „Госпожа Ол- 

личирна
от патетика и пое 

тичност, по аналогия 
че играните 
Боич.

Така нашата

комидея лен,
дствен

в
лишенаприказка

театра 
предаване 
Народния 

театър беше противоречив 
до

на ве
На очакваната и неоча 

квана през последната го 
дина на осемдесетите „еска 
лация” на академическия 
репертоар и на академству 
ющият театрален 
упорито и своеволно, 
противопоставиха

драми на
монодрамата и малките сце 
ни количествено изпрева 
риха обикновеното, много 
значимия и повечекратен 
театър, като 
сложен акт.

млада класи 
единния един 

завоюва ре 
, връх в сезо

на 1978 79. Повече 
малко
ко и по-ниско 
значеха

саркастичната забележ 
ка на Марко Ристич, че 
„количеството не може ви- 

с иа,™ ,;?а премине в качест
п во,/ Камиевият „Кулигу-

ла , написан . много по-ра
на подобни еретически 

и подсмешливи 
чаквано 
леиието 
зацият? ,ця 

съвременна а„ти„,.тс

„М8К Уйа и™»™
релградските репертоа- гула"

когато хро 
никьорът си припомни, че 
вече

ка покрай
Нушич 

пертораския
ствен

колективен 
Големите сце

израз,
и по- 

от живота, по-висо 
от театъра, 

чуждестранните

се
пристанаха на „кутий 

формула”, «а остров 
занаятчийско-творче-

така на 
форми.

ни
речените малки ната 

ска,
ска психология- Всичко е 
в знак 1 на театър" по се 
бе" и „за себе”. Съдържа 
нията се затвориха в нара 
ция. идейните драматич
ни яДРа се примираха със 
сушата на израза, а фило 
софският и политически 
театър загубиха силата 
на диференцияция и кон
фронтация-

но, театралните салони, 
драмите

моно-
и моноспектакли- 

те. рециталите, документа 
лнитг мини — театри, мо 

полозите беседите, 
то водени и 
„сизовия” 
късани я

драматически класици: 
„Призраците” от .Стринд- 

и етили 0ЗРГ' ..Хекуба” от Еврипид, 
постоновчика, *.Трилогията за летуването”

сценографа на от Голдони „Как ви е
театър. Реперто Дрлго от Шекспир

закъснелият „Кали- виДно
по. успеш-ю 

надпреварата в
кто

теми, нео 
впечет-поправи 

за стила
вич

кои-
носени в

— при
оправдаха репертор 

завърши :1<тгга, динамика, 
сезона, ка пдцаги валидната 

това постипна и „Ку .к? на догматическата 
сърце от Булга Единственото

в Ателието 212: Сати стаРот°, единственото от 
хуморът, баналното ‘'ч™"2 В м««ал°то е по • ческият 

„оло от ума от Грибое на малка
та от днес 
решат

скъсан чувал
евентуално може 

Да покрият
театъра среди. От 

страна, демагогията 
на театъра „ад хок”, от дру 
га страна опитът драмати 

зрител да влезне

н
ри. отделно хаотносно

рубри
кла

невъведе
ните в 
една

драматически™ —™
от Александър Попо ,<ов 

вич, Велимир Лукич, И- Рата и

ново вНИя

Културната общност 
Белград, твърде оператив
на. и агилна във финанси 
райето на белградските те 
атри, 
вижи

на
врата, 

за утре
а от тре 

да се 
кадровите и техниКомунист чески проблеми, с излищни 

те артисти в затворените 
театърски ансамбли.

Обаче.

би трябвало да разд 
и другите, приспи 

ти помалко и академични 
сили, които в репертоарна 
та политика, художестве 
ния ангажимент, напредъ 
ка на мненията на сцена
та и всред зрителите бя' 
ха имали своя кинетиче 
ска роля, ролята на все 
виждащо око” Театърска 
та критика не е музейна 

още по-лошо е 
в естетическо-общест- 
смисъл е еднопосоч 

на-и реалистична. А симп
томите от този 
шенията 
яние, се

получи. се обрат 
театри и 

бяха
или от драмати 

художници

П|.,лселагел ва Йздаг.ЛС|ш, 
кичхи изл.их, нв вестник .Комумлст", 
д-р Антон Вратунм.

Еъ,ег в“ -Комувист" Сърбия: Мармя То до рови ч.

Адрес на 
Щад Маркс

ното: малките 
монодрамски 
попълвани 
чески

редвжцв.т., БЕЛГРАД, Плв 
** Кителс ц телефони

бмгрГп5 0!1' 330 .
^Г.АД- ул®*аРЛ ленив

вечери: цем- 
НОВИ 

б. телефон от висо
ка степен, 
представителност
ДИ‘

естетическа 
или мла 
радетели,

Влениатя ансамбъл-предста вленидта щяха да бъпят
благородното гориво без 
резерв. Така Люба' Та 
дич с незабравимия Сократ 
дите аШв иапълно мла- 
в залата 
Драматичен

Т^^ш1гТплсял трудвм
Печата се па сърбохърватски 

« хърватскосръвси, (кирнлиав в латини 
кя). на словенски, македонски и албански 

« » съкратени -здаин. на “лгарс,^ 
език!*' ‘ЛО,“Ш,(и’ РУ-мси. и Р“И-

Директор и главен и отговорен ре
дактор ш всички издания на „Комунист" 
Велко Миладине»мч

организация
таетрални

които вотносно
Реддклия на изданието на „Комунист“ 

Сърбия: Сало Кържавац (главен и

тегрп^„оГи;-орРдасГдкоТл::
МН^ЛШ"0“’Н ^«>Р«^ИВ0ран,°^.4. 
Мнлошсвич, Зорнгда Станимкрович и Мн 
лептние Вукващ».,

и пасивна; 
агеоУМ венру сми ски

Излиза > аетък. 
С указ ва вид, изку 

при такова състо 
намножиха през 

сезон, през кой 
,думите «а един 
загосподствуваха 

миналото и

юноши
декември Р19Б4*годнна 

1 ' °рдвв‘р™

зрители 
на Югославския

То Петър Божович 
' от малката 
Да мине

от 22

как- 
трЯ 

кутий 
«а голямата 

„Чего-

миналия 
то-опоред 
критик 
„духовете на 
вампирите на настоящето”.

Секрнтвр ка ред актинии Боева Аяку- бвашеаавс7 ка
сцена, играейки
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ТРУДОЛЮБИЕ, КАТО ВСЕ
СТРАННА НЕОБХОДИМОСТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МНОГОСТРАННИ

За Корна ВАСИЛЕВА от 
Топли дол в Сурдулишка 
община предварително бя 
хме осведомени, че е една 
между най-добрите работ 
нички в цеха на „Кощаета" 
в Сурдулица. Изобощо за 
хората

ЕФЕКТИСТОдНвн
принудена 
си начин 
парчето

гостенин — бива 
отрано да тър 

как ще изкарва 
„ хляб.
Родена в Топли дол, 

завършено 
вание

«цимият КмТисто?ЛОЖИЛ Тук ще се построи още: 
склад за строителен 
троматериал, 
работилница с 300 кв метра 
площ, сепарация на чакъл, 
фабрика за бетон, 
за префабрикация, обект за 
армирачница, както и дру 
ги съпътствуващи хигиенич 
нО-санитарни обекти, трафо 
пост и др.

ЕФЕКТИТЕ

ВИСОКОКВАЛИслед
основно образо 

средно 
училище: 

електротех- 
Иабързо обаче бива 

принудена да се преквали 
фицира и да започне 
работничка

КРЪСТА СПАСОВ елек-
— завършва 

то техническо 
специалност 
ник.

дърводелскаот нашата 
ност владее мнението, 
са трудолюбиви 
ни и дейни 
ношение.

Наложи

народ- Със скромно 
пред представители

тържество Не по-маловажно е, че 
тук се върши концентрация 
на армирачницата и

че
•пример- 

©ъв всяко от обектиществено-политически* 
вот в Димитровград, 
пански ръководители 
ботници (на „Градня"'

произ
водството на готова арма
тура за всички обекти икато

т. в обувни* цех
на „Кощана", открит в С\т 
Дулица през 1977 година.

— Да бъда приета на ра 
бота — решиха резултати 
те от тестггрането. А сет 
не какво ще бъде от 
ношението

се тогава да се 
с какво Корна 
своята работа. 
* че нейните 

приема трудо 
дават 

на зада

запитаме: прекарването им до тях,пленява 
Струва ни се, 
думи как тя 
вите След реконструкцията, от 

онсно строителството на 
новата техническа база 
ефектите ще бъдат наисти 
на големи. Така например 
броят на работниците ще 
нарасне за около 30 души, 
а общият доход за около 
53 на сто. Производително 
стта н атруда трябва да 
нарасне за 34,7 на сто, 
вследствие на което иконо 
мчиността също трябва да 
се увеличи.

Освен това необходимо е 
да се изтъкне, че „Градня” 
постоянно работи 
сдружаване на труда и 
средствата за производство. 
Член е на деловата общ 
нос-г „Южна градня” Със 
седалище в Ниш, чрез ко 
ято се върши разпределе 
ние на работите и се изли 
за на пазара съгласувано.

— Всички тези

задължения 
най-добрия отговор 
дения въпрос. ти окъм работата.

— Считам, че 
бота има своя 
че ако човек 
бича работата — 
ри и красотата в нея- 

Инак Корна не се отли 
другите работни 

в семейство, 
още

— Без оглед 
та се захваща 
Да ое захваща 
Доколкото
ЛОВИя 
ще 
ние
поритост

всяка ра 
красота и 

наистина о
коя рабо 
— трябв 
сериозно, 

се създадат ус- 
да се школувам — 

поема и това задълже 
~ с присъщата си у 

Корна.

ще наме

чава от 
чки: 
има 
където

където 
четири брата и 

недоимъкът е по
задви

Ст. Н.

върху
К. Спасов полага основния камък

кторът на строителната тру 
дова организация „Градня” 
инж. Трифун Димитров е 
говорил за новата техиичес 
ка база, чийто основен ка 
мък е положил всиококва 
лифицираният майстор Кръ 
ста Спасов.

— В годината на юбилея 
на партията, СКОЮ и ре 
волюционните синдикати, 
която ознаменуваме и чрез 
трудови манифестации, от 
носно започвахме с изграж 
дането или предавахме нови 
обекти
организация се приобщава 
с този скромен принос, т.е. 
със започване на строител
ството на новата Техничес 
ка база” — е изтъкнал при 
Дткриването нд новия стро 
еж инж. Трифун Димитров.

По-нататък е говорил за 
развойния път на „Градня” 
и ежегодните успехи, как 
то и за ефектите, които се 
получават от строителство
то на новата техническа ба

кохмплектуване на транс 
портните средства и механи 
зацията, поддържането и 
ремонта й> както и паркира 
нето им след завършване 
на определени задачи. В 
т.н. „хмъртъв сезон” чрез 
префабрикаци* на бетонни 
елементи се въвежда един 
на хмодуларна координация 
и решаване на общата сггро 
ителна проблематика.

Накрая тук Ше бъде по 
строен работнически стоя 
и помещения за обществен 
стандарт на работниците, 
което благотворно ще се 
отрази върху запазването 
на общата работоспособ
ност на строителите.

Да напохчним още, че се 
предвижда обект за механи 
запия и транспорта: бра 
варски, тенекеджийски и 
механоработилници, както 
и 4 гаражи, или общо 
500 кв. метра покрита и 
225 кв. метра площ под 
навеси.

показате 
ли красноречиво потвържда 
ват за една последователна 
делова политика в „Град 
ня”, за високо съзнание 
сред работниците за нужди 
те на предприятието и за 
благоприятен обществен 

климат, отразяващ се поло 
жително върху общия раз 
вой на предприятието и об 
щината като цяло. Ето за 
що строителството на„Техни 
ческата база” трябва да се 
приеме като дело 
ктива на „Градня”, плод 
на усилията на всички зае-

нашата трудова

Корна Василева

,«а колеБАБУШНИЦА

За по-правилно разпределение на 

средствата от бензина
ти и онези, които днес 
работят, но и на онези, ко 
ито са работили в „Гребен 

” и „Градня”планина 
бави директорът инж. Три 
фун Дихмитров.

до

налните общности ще 
влагат в общините на реги

гиВ Бабушнишка община 
че разпределението

Ст. Н.за.
считат,
на средствата, осъществени 
от основни* данък на обо 
рот върху бензина не е пра 
вилно и довежда в неравно 

недоста 
общини.

ЗА ЦЕХОВЕТЕ — ПО-ПРО 
СТОРНО

она.
Досегашното насочване на 

средствата, считат в Бабуш 
ница, дава

стцйански 
общини постоянно да уве 
личават пъ'шите фондове 
и подобряват пътната мре 

През тях минават ма 
гистралите, с 
но движение които увелича 

продажбата на бензи
на, а с това значително се 

възможностите

С общи капиталовложе 
вия от около 25 милиона 
динара за строителството 
па новата техническа база 
— ще се създадат твърде 
благоприятни възможности 
за организиране на съпът 
ствуващите дейности в стро 
ителеглото: изработката иа 
дограма/ електроинстала- 
торс к И, ВОДО ВОДI10-1011 а Л11 
зацжжни и др. работи.

ВЪЗМОЖНОСТ
развититенаправно положение 

тъчно развитите 
Затова делегатите на трите 
съвета на Общинската ску 

заседанието, на
края на юни

жа.пщина иа 
срочено в 
обсъждат предложението за 
изменение на закона.

най-интензив

ват

увеличават 
за подобрение па и без то 
ва развитите пътни връзки. 

В иедостатт,чпо развити- 
и Ба

предлагат 
2 на За-

Бабушничани 
да се измени член 
кона, който определя раз

на средсгва-

След завършването техни 
ческата база ще получи 
2715 кв. метра покрита 

888 кв. заслонена 
тех 

обхване

пределението
Предлага се средства 

та, осъществени чрез от 
по 0,10 динара за 

продаден бензин, да 
за по

те общини, каквато е 
бушнишка, неразвитата път 
иа мрежа (намалява израз
ходването па бензин, а с 
това и средствата за

площ,
площ, а общо цялата 
ническа база ще 
площ о-г 32 200 кв. метра.

та.

деляне
про

пя нови и поправ 
ка на съществуващите пт, 

това, иаселе 
общини за 

голямо число от 
развити- 

увеличава

литъРбъдат предназначени 
строяване и поправка на 

свързващи магиегра 
и регионалните пъти 

обекти и местни 
пъти-

Ползата наистина ще бъ 
де многостранна: преди вси 
чко извършва се концентра 
ция на производството иа 
бетон, чакълът иаправо се 
използва за употреба, раз 
хвърляните досега произвед 
ствеии единици, складове 
и механизаци* ое обединя 
ват иа едно място като по- 
ефикасп-ю се упражнява кои 
трол, поправка, 
ство.

карване

тища. Освен 
«ието от тези

улици,
лните
ща, пътни 
и некатегоризирани

Тези средства трябва 
към регио

самоуправителни
спо-

доволява 
потребносътите в 
те центрове ища.

да се насочват па бензина НПхарченето 
тяхна територия- 

С предложението разпре- 
антагонизъм 

ще бъде пре* 
К. Г.

налните
общности за пътища, 
ред големината на терито- 
рия та и числото на живе
лите в региона. Въз основа 
на съшито критерии регио

деление ,този 
— счита се

пронзвод- „Техническата база” на „Градня”
махнат.

СТРАНИЦА И

БРАТСТВО ★ 29 ЮНИ 1979
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КАРАМАНИЦА
В СР СЪРБИЯ

Пенсии за несдру- 
жените селско

стопански труже
ници

~\ И ПРИ ТРУДНИ УСЛОВИЯ-от 

УСПЕХА ДОВОЛНИ ВСИЧИИ
СИГНАЛИ

Конска напаст ра се намира първоначал 
училище. 

път и без съ
От север е Бела вода, от 

чука, а ното основно 
Без ток, 

временни училищни помага 
а с големи усилия на 

Милко Александ- 
тук младото поколе- 
срича първите напи

сани думи, запознава об 
щественото устройство, 
природните явления. И 
успяват.

юг Же равииска
часа пеша на за 

община 
Като за

Полезно и хубаво добиче е конят. Това го 
всеки селянин. Но домашното животно

даго храни,
Проекторешението ще бъДе 

гласувано до края на ав 
густ

след два 
пад се простира 
Крива паланка, 
качени по планинските си 
пори са пръснати домовете 

Долу във

ис-знае
ка и грижата на своя стопанин, 
лекува и пази да не прави щета на другите хора.

ла.
учителя 
ров 
■ние

общ-В републиканската
пенсионно и ишза- 
осигуряваие на ра 

изготвено про 
за обхващане 

с това осигуряване иесдру 
жените селскостопански тру 
женици. Проекторешение* 
то се базира на Закона за 
доброволно пенсионно и ин 
валидско
селскостопанските

Въпросът с пуснатите на свобода 
една част на Босилеградска община е твърде ак
туален. Особено през това лято. Стопаните още от 
април пуснали конете в планината без пастири 
и нито ги търсят, нито ги знаят къде са. Има ли 
ги, или са хванали синорите на други и трети 
села. На животните изглежда е скучно по широ
ките планински пасища и те все по често слизат 
надоле в житата и ливадите. Слизат на водопой 
в селата и унищожават посевите и тревата, гра
дините и скоро залесените с борчета ниви на пре
селници или тукашни стопани.

коне в
на карамашчани.ност за

лидско 
ботииците е 
екторешеиие

Заварихме ги заедно с 
родителите. Тоя ден всич 
ки заедно обсъждат успе 
ха, постигнат през учеб
ната година. От 
ка, колкото общо има от 
I—IV клас всички са за 
вършили с успех. Зоран Я 
начкев, Стефан и Сретен 
Новкови последния клас в 
своето село завършили 

като отличници. От оста
налите седем са много до 
бри/ три добри... И всич 
ки са доволни: и учител 
ят от учениците, и роди
телите им, те заедно от не

паосигуряване
15 учнипроизво

дители.
Проекторешението 

ва да 1се приеме до края 
на август тази година. Спо
ред него най-ниската осно 
ва за пенсия за добровол
ните осигураници — селско 

труженици ще [ 
сред- I

доход, тоест

трябКоне без коняри-досега не е имало такова
Ръжана,явление на неуредност и нахалство в 

Лисина, Плоча, Топли дол, Мусул и други села. 
По такъв начин конете са станали голяма беда 
и напаст за имуществото на селскостопнските тру
женици в тези и съседните села. Не е трудно да 
си представим жалката картина на една -ниви- 
чка, ливада или иглолистна горичка през която 
е минало ергеле от 20 или повече коне. Подиве
лите и хранени от богата паша животни не мо
гат да се хванат и да се потърси сметка от сто
панина им. Нито се знае точно чии са и от кое 
стадо са. А редките пъдари не са в състояние да 
бъдат и коняри на безсъвестните стопани.

стопански 
изнася 30 на сто от 

личенния
за сега 1481 динара, а най- 
високата 150 на.сто от сред 
ния личен доход или 7405 
динара месечна пенсия- 

Осигуряването на пенсия» 
разбира се, предполага на
трупване на фондове чрез 
съразмерно облагане на 
неедружените селскостопан 
ски производители — бъде 
щи пенсионери.

го.

— Доволни сме от рабо 
тата на учителя ни Мил
ко, който тук се задър 
жа цели 12 години. Прос 
то се сродихме с него. Ос 
вен че добре учи децата, 
той в селото се намира за 
всичко — казва Димитър 
Новков.

М. Александров с отличните

вдлъбнатините, по точ
но под Жеравинска чука, 
но не на по-малка надмор 
ска високична от 1350 мет

От Долна Ръжана до общината в Босилег
рад е изпратена молба да се сложи край <на това 
и въведе някакъв ред. До преди десетина дни на 
жалбата нямаше олговор. Хората се питат кому 
да се обърнат за защита: в Лесковац или в Бел
град. Но това би била цразна работа. Компетен- 

служби в общината трябва незабавно да
местните

На дневен ред-ишектквкето 
ръководене

тните
реагират с разписание или наредба, а 
общности да свикат събрания и констатират на

За отбелязване е, че ня 
ма празник, а учениците 
с учителя да не подготвят 

шодходязда. културна прог 
рама за родителите. Обще 
ствено-полезната работа им 
е послужила за уреждане 
на училищната среда..

кои хора конете са действителните причинители 
на щетите. Съдията за нарушения също така тря
бва да действува с ефикасни наказателни мерки. 
Само така ще се защити имуществото на селяните, 
които нямат мир от тазгодишната конска напаст.

Ст. Ст.

Делегатите на Общинска 
та конференция на Социали 
етическия съюз в Бабуш* 
ница на разширено заседа 
ние на 30 юни тази година 
сумираха разискванията по 
неотдавна пусната на публи 
чно обсъждан^ Програма 
на републиканската конфе 
ренция на Социалистичес-

осъществяването. на обще
ственото договаряне и спо 
разумяване. С колективно 
то ръководене и отговор 
ност се задълбочава още 
повече процеса на демокра 
тизация в нашите общес
твено-политически отноше 
ния.

Конференцията прие Про 
грама за дейността на Со
циалистическия съюз в Ба 
бушнишка обхцина по ор 
ганизиране и 
не на колективното 
водене, за което както и 
преди известно време беше 
решено, ще се мине 
тември настоящата година.

Приети бяха и 
и допълнения на 
ника на работа, както 
менения и допълнения в ре 
шението за бъдещата орга 
низация на органите и тела 
та при Социалистическия 
съюз в общината.

Тези .малчугани всеки 
дневно се срещат с най 
различни проблеми. Но ус 
пяват 
презГ винаги Да минат и 

най-големите снего- 
дъждове и порои. Осо 

учениците от махала

кия съюз във връзка иници 
ативата на др. Тито за 
лективна работа и отговор
ност.

Беше изтъкната единоду 
шната подкрепа на инициа 
тивата на др. Тито за ко
лективна работа, решаване 
и отговорност и за едното 
дишния мандат на председа 
теля, които имат пълно ос 
нование да се приложат и 
в работата на Социалисти 
ческия съюз. По такъв 
чии тази най-масова обще 
ствено-политическа

ве.ко
ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ ,,БУДУЧ- 

НОСТ” — Бабушница

На сдружените селскостопански 
тели навред из страната честитим

4 И 7 ЮЛИ — ДЕНЯ НА БОЕЦА И ДЕНЯ 
НА ВЪСТАНИЕТО

бено
Падище,, които живеят то 
чноосъществява под върховете на Бе 
ла вода са изложени на 
■стРУЛ веявици, и на най- 
различни природни бедст 
вия. Те тук може би не 
са почувствали всички го 
дишни времена.

Ръко-
производи-

от сеп

изл1енения 
Правил 

и из През лятната 
за много от тях 
има 
им с 
кват 
ната

ваканция 
няма да 

почивка. Родителите 
нетърпение ги оча- 

да завършват учеб- 
година. По-голям брой 

от тях почивката 
веде

като им пожелаваха още по-големи 
в развитието на селскостопанското 
водство

успехи
произ-

на

органи
зацист е в позиция още по- 
непосредетвена да 
ва в участву 

решаването, изявата иу М. А. ще про 
отглеждайки доби- 
или пък къщни раМлемрерабвтвателннят 

нови пемещення
г тъка 

б оти.пункт в
АГРОКОМБИНАТ 

ООСТ — ТАААМБАС
ТезиНИШ ученици, 

може би най-трудни 
работа по от

които и
МЗ-р
условия за 
ношение

„,3^™ дни г. земеделската 
кооперация „Ерма" от Звон 
ВД получи нови ломеще- 

33 преработване на 
мляко. Пункът е обзаведен 
с необходимите съоръже
ния. В него ще се х^еработ 
ват ередао 1000 х^рТм*

«е от селскостопанските 
от „ селата 

' Звонц™ и ВБерин из^То

гато
нето приключи изгражда

на пътя Звонци — я 
сенов дел ще се 
мляко и от 
За млечните 
ЗВОНОКИя 
телен 
голям

на другарите си 
в Дяла Босилеградска об
щина, 
почнат

БАБУШНИЦА

ЧЕСТИТИ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ 
4 И 7 ЮЛИ 
НА ВЪСТАНИЕТО

изкупува 
ясеновделчани. 
продукти на 

млекопреработва 
съществува 

интерес. Най-големи 
количества се продават в 
Белград, Прищина и дру
снайчРрД°Ве' о Ко°порациягга снабдява и Звонска баня с 
млечни продукти. Овчото 
кисело мляко

през есента ще за 
учебната година в 

нова училищна сграда. Ус 
ловидта се подобряват 

обществото и родители 
те влагат всички усилия 
за подобрение на всекидне 
вието им. Покрай всички 
трудности, 
мизъм, нишките 
тук се

— ДЕНЯ НА БОЕЦА И ДЕНЯ
ПУНКТ

ЯКО.

с пожелания за нови успехи в изграждането 
самоуправително социалистичес

ка
на нашето 
ко общество.

С ГОЛЯМ опти- 
на живота 

тъчат занапред.7
ява специалитет в^Звон^ка

я' Ч. Миланов

■:

В. Б.СТРАНИЦА 12

БРАТСТВО -А- 29 ЮНИ 1979



/сосветя » изкуствоОТ СЪБОРА НА ПРОСВЕТНИТЕ

ДА СЕ ИЗМИРАТ Нш"фВрЦ~
Разисквайки по най-раз 

лични въпроси от областта 
на учебното дело 
щгте на Събора

ОБЩИНА В ИЗУЧАВАНЕТО НА МАЙЧИН ЕЗИК В ОСНОВНОТО 
УЧИЛИЩЕ В ДИМИТ РОВГРАДСЪДЪРЖАНИЕ НЕ0БХ0ДМ0 П0СЛЕДМА1Ш0 

ПРИЛАГАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИ
ТЕ НАЧАЛА

яка детска защита в общи 
ната обезпечават средства 

безплатни книги иа V 
чениците, автопревоз, топла 
закуска, а за отдалечените 
и интернат, в който 
ят и работят. Училищните 
помещения 
яват 
ние

обществен договор, 
грижа 

евентуалии

един
а трябва да водим 
и за такива

участни 
развиха

откровени, съдържателни и 
плодотворни 
Пренасяме

за

случаи.
разговори, 

откъси от живс любен арсов, просвет 
но-педагогачески съветник: 
— Имайки предвид услови 
ята при които работим, у 
чебиите планове и програ 
ми се реализират добре. 
За по-успешното реализира 
не на същите покрай ин 
дивидуалното марксистко, 
педагогическо - психологиче 
ско и методологическо из 
дигане с нужно активно 
посещение на семинарите, 
от които обезателно тези 
които организираме за про 
светните работници от Бо 
силеградска, Сурдулишка 
и Димитровградска общи
ни. Смятам, че при Завода 
за възпитание и образова 
ние във Враня трябва 
Да има повече •съвет
ници, които да се ^та-1 
раят и контролират работа 
та в нашите училища.

ГОНЕ ГРИГОРОВ 
тар на ОК на СК — 
В областта на образование 
то и възпитанието се отбе 
лязват значителни резул 
тати, но налице са и ня 
кои слабости. Особено 
бавно се модернизира въз 
питателно - образователният 
процес. При това в центъ 
ра на вниманието трябва 
да бъде марксисткото и 
самоуправително издигане 
както на просветтните ра 
ботници така и на учени
ците. С това трябва да ук 
репват връзките между 

политическите организации 
преди всичко с местната 
общност. Съборът беше 
място да уточним задачи 
те, резултатите и пропуски 
те.' С разговорите ще бъдат 
осведомени всички струк 
тури в комуната и извън 
от нея» защото образовани 
ето и възпитанието не е 
длъжност само на просве 
тните раобтшщи, но и на 
по-широката общност.

същите с главни 
върху, които наблягаха 
кутантите.

НИКОЛА ВЕЛИНОВ, учи 
тел в първоначалното основ 

училище в с. Долна 
Лисина. Мисля, че е ну 
жно да извършим интег 

учили 
Една от 

причините за това, е че във 
всички училища няма 
диални кадри по 
предмети, 
страна в някои 
има повече 
ли по една

акценти. главно задовол 
нуждите с изклщче 

|н:а физкултурните за- 
които не съществуват 

във всички

Изучаването на майчиния следователно прилагане на 
език в училищата на бъл конституционните начала, 
гарската народност в Дими както и постановленията от 
тровградска община бе те Закона за основно образо“ 
ма на трибуната, която на вание и възпитание, отнас 
21 юни организираха Пред
седателството на Общинска 
та конференция на Социа 
листическия съюз и ко
ординационното тяло за по 
литическа система при ОК 
на ССРН в Димитровград.
Покрай членовете на те 
зи тела, в работата учас
тие взеха родителите, на 
ученици, които трябва да 
се запишат в първо отде 
ление, членовете на коми
сията за политическа сис
тема и междунационални
отношения към Общин- си в паралелки с 
ската скупщина, членове ние 
те на Изпълнителния от
бор към Общността за нито 
предучилищно и основно 
образование, представите
ли на обществено-политиче
ската общност и организа овладеят обучението, 
ции, както и Марица Сга- Е оглед на всичко това 
менкович — изпълнителен бе заключено, координаци 
секретар на Председател- онното тяло за политическа 
ството на Междуобщинска система към Общинската 
та конференции на СКС конференция на ССРН, въз 
в Ниш, ДРАГОЛЮБ Кръ основа на материалите и 
стич — директор на Пе предложенията в разисква- 
дагогическия институт в нията, да изготви изводи, 
Ниш и Вйеколсав Бутя — а еДин от тях на определен 
представител на секцията за начин вече е и формулиран, 
образование и наука към Този извод би бил да се 
Междуобщинската конфе- ДаДе предложение на Об- 
ренция на ССРН в Ниш.

В уводното изложение на 
Цветан Еленков, секретар 
на Салюуправителната об 
щност за предучилищно и 
основно образование в Ди 
митровград, в материала ко 
йто за тази трибуна изгот 
ви Междуобщинският 
ститут за усавършенствува- 
не на възпитанието и обра 
зованието в Ниш, както и 
в разискванията, бе изтък 
ната необходимостта за по

дис

ли,
училища. Що 

за образова- 
задочните

но
се касае 

нието на
ници мога да кажа, че 
все още не е много напра 
вено, тъй като в нито ед 
но училище още не се про 
вежда организирано обуче 
ние.

ящи се до изучаването на 
майчиния език в средите 
на народностите. Зя с-кжа 
дение, в основно училище 
.Моша Пияде” в Димитров 
град тези начала, които са
една от 
добивки на нашата револю 
ция, не се зачитат цялост- 
но, и то не по вина" на учи~ 
лщц.ехо_. ,йли обществено-по
литическите структури,' “ «б* 
в най-голяма степен_ по же-

уче
рация на основните 
ща в комуната.

спе 
всички 

а от друга пък 
училища 

преподавате

найтолемите при

СИМЕОН 
председател 
та скупщина: 
просветни работници са из 
тъкнати обществено-полити 
чески дейци в своите осо 
бено в селските срещи. Не 
може да кажем, че досега 
в нашите училища не е 
постигнато много. Но на 
това не трябва да спрем. 
Всекидневният опит и нуж 
дите ни показват, че вина 
ги трябва да изнамираме 
нови форми и съдържания 
в учебното дело, особено 
във възпитателния процес. 
Материалното пък поло 
жение на училищата все 
още не задоволява, защо
то и икономическия п°' 
дем на общината не е мно 
го укрепнал. Нашите оп 
ределения за подобрение 
на това положение са раз 
войните програми, преди 
всичко в рударството.

СТОИЧКО АНГЕЛОВ, сек 
кретар на СИО за основно

ЗАХАРИЕВ, 
на Общинска 
— Нашитеспециалност, 

често и с непълен брой ча 
сове. Считалг, че трябва да 

по-сериозни 
решения за онези преподава 
тели, които работят 
лата, а нямат 
жилища.

АСЕН СТОЕВ, 
в Образователния 
в Босилеград: —

По
се превзимат ■.„депата 

обуче
сърбохърватски

език, с мотивирка, ” която
илТа^Шравданйе, 

то пък е достатъчно 
крепена, че техните деца в 
тези паралелки по-лесно ,ще

напо се 
квартири и

нисекре- поддиректор 
център 

Паралел 
с въвеждането на втоно

рия етап на средното насо 
чено образование и възпи 
тание е нужно да бъде ре 
шаван и проблемът за уче 
бници, които да бъдат пре 
ведени и на майчин 
С реформата

език. 
на училище 

то е необходимо и всеки
дневното издигане на въз 
питателния процес при про 
светните работници. И не 
само при тях, но и при 
всички други, които са във 
връзка с учениците, преди 
всичко в организациите на 
сдружени^ труд, къле'го образование и_ възпитание: 
провеждат "обществено- — Проблемът, който се яв 
полезната работа. ява във връзка с недоста

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ, тъчния брой на първона
чални учители трябва по 
степенно да решаваме. На 
шата самоуправителна об 
щност на интересите е за 
интересована за четири сти 
пендианти, които да завъР 
шат педагогическа акаде
мия на български език във 
Враня. Нужно е навреме да 
решаваме и проблемът за 
заемане на други работни

щиноката скупщина за 
менение на Общинския ста 
тут и Статута на основното 
училище с цел последовате 
лно и цялостно прилагане 

нача-

из

на конституционните 
ла, което ще рече обучени 
ето в основно училище „Мо 
ша Пияде" в Димитровград 
да се провежда на българ 
ски език, със задължител
но изучаване на сърбохър

ин-учител в основното учили 
ще в Босилеград и пред се 
дател на Колшсията за об 
разование наука и култура 
при Общинската 
ренция
рад: — С реформата на въз 
питанието и образованието

ватски език.конфе- 
на СК в Босилег- гшлзщ^1

На края 
това, 
тмици 
лание 
дат
тъй като от тях имат полза 
в бъдещата си работа.

да посочим и 
че просветните рабо 
изказаха голямо же 
такива срещи да бъ 

организирани по-често
УЧЕНИЧЕСКА ЕКСКУРЗИЯса постигнати значителни 

резултати и в училищата в 
нашата комуна. За подобре 
ние на ученическия

правим всекидневни 
усилия- СИО за основно 
образование и СИО по пр

ако се случи някойместа,
просветен работник да 
малко места, 
часове или се закрива учи
лище.

имаста
да има малкодарт

В. Б.Трябва Да изготвим

СЪТРУД НИЧЕСТВОКРАЙГРАНИЧНО !

Голям успех в Голямо Малово
цовият състпв.

След концерта в
им дава 

всестранни
концертътВ РАМКИТЕ на крайгра 

нично сътрудничество 
жду Димитровград — ,
и съседните общини в НРЬ 
— Годеч и Драгоман вче 
ра, 28 т.м., в Годеч гостува
културно-художествено дру

„ „Георги Димитров 
от Димитровград. За зрите
лите, димитровградските са
модейни изнесоха концерт 
с народни и естрадни пес 
>ги и танци, а бяха изпъл 

и няколко хуморис-

но, а
възможност за 
самодейни изяви, които те 

максимално и 
бината 
В ия'

името
домакините, за прият 

нито моменти, .па 
заблагодари Славчо Василев, 
председател 
то в Голямо Малово.

ме на гостите
изпълняваха 
с всяко излизане На 
плеияваха зрителите.

моменти тяхното въоду кул

ла читалище

кои 
шеплание УЧЕНИЦИТЕ от основно училище „Васил 

Левски” в Смиловци и учениците от Каменица 
неотдавна проведоха тридневна екскурзия. Меж
ду другОто те посетиха историческия град Кру 
шевац Чачак, Тптово Ужпце, Овчар баня, Копа 
оник, Върнячка баня, манастир Жнча и други
забслежнтслностн ве голяма, *,й

непосредствено се запознават със 
република Сърбия н нзоб 

Обстоятелството, че учениците 
доволство!, красноречиво повтър-

стигаше до В приятна другарска пе 
чер, състояла се след кон
церта, думи с желания за 
дългогодишно успешно съ 
трудцичество произнесоха 
Тиха Каралеева, прсдседа 

на Съвета за изкуство 
_] към Народния 
Драгоман и Сър 
Златкович,

ОК на ССРН в

жество мунираща точка.
Не можем, а да не споме

висококачествените из
пълнения «а народните и 
естрадни певци — Шпира 
Гричков, Асен Коцев Лал 
« Петрова, Свилепка Дими

Златко

тгем

тел
и култура 
съааГ и 
биела® 
дател па 
Димитровград.

ис ни 
ти чии точки.

Със същата програма ди 
митровградският гнюзмОъЛ
гостува на Голямо Малово, 
село между Драгоман и Ю- 
деч.

Гостите от 
ха приети ■_

като учештитс
забележителпостпте
що и страната, 
изказват пълно

трова, Оливера 
Ооян Кръстев и 
Дончев, както и 
тс членове на оркестъра 
Красимир Глигоров и Вас 

Алексов. Не с по-малък 
и таи

впредсеостанали

ждава това. Текст н снимка: Б. Марков
А. Д.Югославия бя 

топло и съРДеч
ко
успех се представи
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еШ Д БШМтеШШШВ
БОСИЛЕГРАД

За записване има още свободни места
лка, учениците ще се под 
готв^ват за програмовчици. 
От 32 ученика, колкото е 
необходимо да има паралел 
ката, сега се записали 1л

Най-малък брой се
сали в паралелката 
ластта на културио-инфор 
мативната дейност, в кояТ° 
учениците ще се 
ват за организатори ша ку 
лтурпи програми. Записали 
ос само трима ученика, 
трябват още 29.

Има ученици, които не са 
успялм да се 
агито за една 
Според
Николова, председател за 
записване във втория етап 
на средното насочено обра 
зовапис, причините са 
лични. Някои ученици 
още' се колебаят коя спе 
цмалмост да изберат. За пя 
кон пък специалности ня
ма традиция в нашия край- I 
От втора година има 52 
ученика на подължително 
обучение. От друга страна 
някои ученици смятат, че 
има още два срока за запи 
сване и, че не трябва да 
бързат в определянето. Сле

от конто четирима в специ 
алността за автотенекиджия 
и седем в специалността за 
металостругари. Място има 
още за 21 ученик.

В паралелката с правна 
насока ще има една специ 
алност, в която учениците 
ще се подготвяват за техни 
ци по трудови отношения. 
В тази паралелка се записа 
ли 32 ученика, толкова кол 
кото са били предзначени 
в конкурса.

Из областта на математи 
ческо-техишческата парале

ПЪРВИЯТ срок за запис 
ване във втория етап 
средното насочено образо 
вание и възпитание приклю 

на 22 т.м. В образовател 
ния център „Иван Карай 
танов” в Босилеград в че 
тири паралелки с пет спе
циалности се записали 62 
ученика, т.е. има още 66 
свободни места.

на

; запи 
от об-

чи

ПОДГОТВЯ

В паралелката из област 
та на машинното дело, ко 
ято съдържа две специално 
сти се записали 11 ученика.

определят 
специалност, 

думите на Златка Женени футболен отбор
път е създаденВ Димитровград за пръв

футболен отбор. Неотдавна на традици
онната футболна среща между „дебелите” и 
„мършавите”, като предмач, се представиха ^ 
четата, относно иовоформирания женски отбор.

Въпреки че това беше първо представяне 
около три хиляди зрители останаха доволни от 
играта па момичетата. Очаква се в бъдеще жен
ският отбор да се състезава и среща с други 
женски отбори.

раз
все женски

моми

Текст и снимка: Б. Марков

Завърша срещите т 

О0СТ в Д^митровгргд
дващият срок за записване 
е на 28 и 29 т.м. и послед 
лият на 27 и 28 август.

В. Б.

Равно след два месеца
приключиха работническо- 
спортните игри „Срещи на 
ООСТ — Димитровград” по 
футбол. За разлика от ми
налата година броят на от 
бор1тге-пгТГ6полям---==г-обща 
участвуваха 16 отбора с над 
200 спортисти. Също така 
и системата на състезанията 
е променена по отношение

куп—системата.
Най* добри резултати в 

полуфиналните срещи пое 
тигнаха „Услуга” и „Град 
ня” (3:2), „Тигър I” и „Сто 
чар” (2:2) след по-успешно

Към (ря на годината - председател 

с едногодишен мандат —— и
метрови удари победи „Ти 
Рьр” с резултат 5:4. Във 
финалната среща „Тигър 
I" победи „Услуга” 3:0.ИНИЦИАТИВАТА на дру 

гаря Тито за колективна 
работа, решаване и отговор 
ност и едногодишния ман 
дат на председателите на 
самоуправителните и поли 
тическите органи има твър 
де голямо значение за по

ви бригади, също избират 
председател в срок от една 
година.

Съюза на социалистическа 
та младеж изтъкна, че пор 
ъките на другаря Тито са 
основа и насока за широко 
организирана 
във всички 
всички 
всички 
низиране
бушнишка община.

на предишните години, па 
затуй и състезанията про 
дължиха повече време.

Председателят на 
Еленко Виданович на под 
ходящ начин връчи на пър 
вокласирания отбор 
с диплома за спечелено пър 
во място. На второкласира 
нист отбор „Услуга”, „Град 
ня" и „Сточар” са връчени 
дипломи за спечелени после 
дователни места във фут 
болните състезания-

сио
В разискванията по този 

въпрос беше изтъкнато, 
че основната организация 
на Съюза на младежта тр 
ябва да стане основна кле 
тка на активност и анга 
жиране на младите. В нея 
трябва да се изявяват и съ 
гласуват трудовите, култур 
ни, спортни и други пот 
реби на младите хора. Как. 
то беше заключено, Пред 
седателството на Общинска 
та конференция на Съюза 
на социалистическата 
деж трябва да бъде опера 
тивно

Състзеанието започна на 
23 април, а завърши на 22 
юни. Срещите преминаха в 
четири групи, в които се 
игра по системата на точ 
ки, за да бъдат излъчени 
осемте иай-добри отбори, 
които да продължат 
занието по

активност купасреди, всред 
млади хора и на 
равнища на орга 
на младите в Банататъшното развитие на 

социалистическата самоуп- 
равителна демокрация, за 
осъществяване на властта 
на работническата класа, 
на всички трудещи се и 
граждани намери широк 
отлик в Бабушнишка об
щина. Схващайки правил 

принципа за колектив 
на работа, като израз на 
връзката на революционни 

обществени промени, 
Председателството на Об
щинската конференция на 
Съюза

състе 
системата наФОРМИРАН СЪВЕТ НА АК ! 

ЦИЯТА „ХРАБЪР ЦВЯТ" ! С. Манов

БАСКЕТБОЛ
Втора програма на Радио 

Белград и „Омладинске но 
вине” са инициатори за 
програма „Храбър цвят”, 
с която ще се чествува 60- 
годишнината от създаване 
то_да СКОЮ. „Храбър

представлява цикъл от 
радио-предавания, имащи за цел 

чин да

„Свобода“ — „Леда“ 

(Княжеввц) 79:75 (43:32)
НО

мла
те тяло, което ефикас- 

да действува. От неговия 
занапред ще се из 

бира Председател на Пред 
седателството. Председате 
лст и секретаря Председа 
телството 
своите

но
състав цв-на младежта под 

крепи инициативата на дру 
гаря Тито с пълна готов
ност и отговорност и с 
желание тази 
Да се претвори в живо де

Димитровград, 23 юни — 
: игрището на Спортния цен 

„Парк”. Зрители — 
300. Съдии: Б. Раиче 

и Д. Мачек (Бор).

^СВОБОДА”: Митов, Еле
Бобихг ОКИЧ' Младенов, Ьабшг, Симеонов 4, Симов 
А4, Филипов, Соколов 25 
Петров, Рангелов 18.

120
на Соколов вече в 

третата минута осъществи
ха преимущество от десет 
точки.

нидта
на достъпен 

запознаят най-широк ! 
млади слушатели със 

създаването на СКОЮ, 
волюционната дейност 
младежта

наще избира от 
редици в срок от 

една година, като при това 
секретарят 
избран

ТЪР
около
вич

инициатива кръг Това преимущество 
да края на пър 

полувреме.
запазиха 
в ото

ло. може да бъде 
на още една годи 

Председателството ще 
наброява от 11 до 23 члено 
ве, като се води сметка, да 
бъдат по-малобройни.

с Ре
наОсъществявайки 

тивата
на.инициа 

на другаря Тито е 
необходимо в Съюза 
младежта 
дат

нков,До днешни дни. В продължение на играта 
димитровградските баскет 
болисти чрез 
Соколов, Геров,
Рангелов 
ществото

Към ОК на Съюза
социалистическата 

Бабушница е 
Съвет

на нада се изграж- 
единни решения по от 

ношение срока на манда 
та. На всички равнища на 
организираност в Съюза 
на младежта в Сърбия, ще 
се въведе едногодишен 
Дат

стрелците 
Симов и 

запазиха преиму
младежв

Основните създаден 
на акцията „Храб

ър ЦВяТ който 
активността на Съюза 
младежта 
информации

В най-добра 
пролетния дял 
нието 
„Свобода 
твърде 
0ата за

1 сто в Сръбска лига — 
а ток. От 
I съдията

Д. Глигориевич ните

принципи на 
колективната работа и ре 
шаване трябва да прилага 
ме и когато се касае за 
младежките

игра
_ на състеза 

баскетболистите на 
спечелиха

през
до края на сре 

щата, за да успеят баскет 
болистите на „Леда” 
краят на срещата до нама

ще следи
на две

важни точки в бор 
запазване

приман
за председателите на

трудови 
ции, които също така 
ставляват 
на активност

ак- като получените 
на *пред 

форма 
на младежта.

изпраща 
редакцията на Втора 
рама

общинските Мя-конференции. 
Секретарите на Председа- 

Общинските 
конференции и Конференци 
ите в младежките

лят поражението. Във вза
имна

важна прог из- фер-игра, съдиите 
твърде добре изпълниха 
своята задача.

на Радио Белград. началния знак на 
Раичевич 

баскетболисти 
с темпа и

телствата на
Председателството на Об 

щинската конференция на
домаш-

доми-
попаде

трудо-
нираха

С. Манов
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СВОЕТОЕВРЕМЕ
ггя? гзв V *н
меао се намира тепавицата 
на Любен Стоянов от с. Яре 
шннк. Тя е една от послед 
ните действуващи тепавици
М™Г«ЛеГрадска °бщина.Може би и последната...

„АРТИСТЪТ“ ОТ 

ЧИКАГОв
кт)В1МеН,Па се времената—
Нашите™™“'4^ кЛюбеН-

сРюрИган„ ?РГИТе еаместват юргани и дРуги хубави
по'РяДко Тъ 

и черги, така, че 
няма работа

производител"“'^
ТУК„ Работя само 
вия сезон — във 
част от пролетта 
на есента. Но, няма 
тка и на мнение

в се приключи 
лите десетина 
лъхнали

към 
отдавна

тепавици в Боси- 
леградска община. А 
винарството.

остана
заг

МИЛОРАД КОЗИЧ
тепа-

твърде важен з^адт™ 
бъде още един стар зана- 
ЯТ, които ще изчезне. Ше 
останат само 
за Навалиците,

тепавични магазини, 
за приключенията и

покривки. Все 
пат бало 
вече

бптттпВе^ъТ? °Рганиз5«ии издават свои вестници,
ват^^тралшта™ВИтПаМфЛеТИ с ЦеЛ Да ™ РазпР°страпя 
наанат1' В ях се «ападат основните 
, м общество, раздухва шовинизъм, сепаратн
* ’ ли-?а неспокойствие и психоза на страх межчу 

елт 5еЛ е се възвърне „тяхното време”:
*“аяТ ”ВелиКа Сърбия”, други „Велика Хърв.,т 

ска зависимо от това към коя злодейска организация 
са се числили по време нц войната.

Някои от

за тепа

приказките
От година в пълните свгодина все 

по-рядко се чуват равномер 
ните удари «а балваните и 
монотонниягг шум на - 
та, подкарваща голямото ко 
лело на тепавицата. Не е 
далече деият, когато 
някога по Цяла година 
шани звукове завинаги 
заглъхнат.

„мърт 
втората 

края 
се сме 

оъм да ос

бало
, „ стари
маистори-тепавичари 

До момента, когат0 един 
Ден сигурно ще рухне, 
ката

и в те ценности
вода

мал 
тепавица 
свидетел 

отшумели

тавя ггази работа. планинска 
ще продължи да 
ствува за тези 
времена.

тези,
слу
ще

Така оце отиде в „заслу 
жена пенсия" и тази дей
ствуваща тепавица и тези организации, особено онези по-сил 

ни и по-добре организирани, 
финансова

ще на които щедро оказва г 
, И друга помооц определени кръгове, настро 

ени неприятелски към нашата страна, настояват да 
извършват диверсии и нападат отделни обекти в стра 
*ата п югославски представителства в чужбина. В раи 

ките на емигрантските 
трални Ръководства, - 
ство, а има ги повече 
„министерски постове“

К. Г.

ЗАПИС

УРОК ПО ХУМАНОСТ
Неотдавна, 

малко

организации се създават 
от които почти всяко 

десетки, себе си представя 
след „провала” на Югославия. 

пп_10 Ръководството на организацията „Сръбска ял 
родна отбрана с център в Чикаго Дълго години 
твърде активен Владимир Дойчинович, емигрант ог 
пиш, задължен за културни въпроси в организацията, 
пеговата роля била по повод четнишките чевствува 
ния в Канада и Америка да организира „културна“ про 
грама. „Сръбската народна отбрана“
„радио час“ — 
бил

цеп-
Ръковод

на
едно ни същества. Най- 

наскоро 
раждането сър 

нето е загубило май 
ка си и безпомощно 
се скитало из мерата 
на село Зли дол. 
Когато силите му би 
ли вече на края на 
мерил го е един съ 
знателен селянин от 
това село и го зане
съл в ловджийкото 
дружество в Босилег 
рад. В Райчиловци за 
бележихме момента, 
когато няколко ловд 
жии от 
то се готвеха 
минат за Зли 
за да върнат съре 
то в родните му пре

дели.
Жителите Всърне съвсем 

приятно се чувству- 
ше сред любопитните 
и приятелски погледи 

многобройните, 
насъбрали се около 

райчиловчани, 
между които децата 
бяха най-много и по 
казваха
любезност и симпа
тии.

Това

вероятно
след от боси 

леградските села и до 
сега много пъти са 
помагали 
особено 
и при безмилостните 
прогони от пуснатите 
на произвол 
жийски кучета. Ху 
маният пример 
съзнателния 
чанин трябва да бъ 
де урок на «есъзна 
телните ловджии и

бз

на сърните, 
през зиматана

него взела под наем и 
по локалната радиостанция и Дойчинович 

редактор и говорител на „радио час“, предавайки 
неприятелска програма срещу Югославия.

Той имал опит в тази работа. Още през войната 
изпълнявал различни „културно-просветни“ въпроси за 
предателя Милан Недич. Така цели две години бил Не 
дичев емисар във Виена,

ловд-
най-силна на

злидол-
миловидно 

малко горско живот 
но ще продължи жи 
знеисторията си из 
горите на Босилегра 
дскита община бла
годарение на човеш 
ката хуманост и обич 
към тези благород

където в тамошната радио
станция редактирал емисия на сръбски език! На тази 
длъжност го заварила войната. След освобождението 
останал в емиграция и се включил към четнишки ор 
ганизации. С такава работа продължил 
и след заминаването в Америка.

След войната известно време бил артист и навея 
къде се представял като „голям сръбски артист“.

Преди няколко години имаше желание още един 
път да изпълнява „артистична“ роля, но не му успя.

Именно, емигрантът Владимир Дойчинович, 
на ръководство на емигрантска организация, .бъдещ 
министър на култура“ като получил американски 
порт, седнал в самолет и пристигнал в Югославия.

Югославия оказва гостоприемство на десетки ми 
лиона хора от Европа, Америка и целия свят. Но има 
отделни лица,( както Дойчинович, които не заслужават 
„добре дошли”. Той трябваше това да знае, но се дъР 
жеше

другите които при сре 
щата с тези красиви 
и плахи животни въз 
хищението от красо 
тата и благородноста 
им заместват с низка 
алчност.

дружество 
Да за 

дол,
да се занимава

К. Г.

член
СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

пас

И ДОВЕРИЕТО СЕ СПЕЧЕЛВА
като че ли не знае. Охрабрен с чуждия паспорт, 

а и мислейки че злодеянията му са забравени, той при 
стигна в страната ни.

И не само, че пристигна, но като опитен агита 
тор започна да разказва на хората, с които се среща 
ше приказки за краля, за емиграцията, за „сръбството” 
в далечния свят, за „успехите” си като артист и поли 
тик, за скорашния „провал" на Югославия- Единстве 
но, вероятно заради скромността си не съобщи, че той 
би трябвало да бъде „министър на просветата” в ня
коя, тяхна четнишка държава.

Той премълча и участието си в многобройни 
аитиюгославски демонстрации, които емиграцията ор 
гаиизира в чужбина по различни поводи. Четници, ус
тати и на тях подобна стан особено се активират, ко 
гато в рамките на нашите посолства и консулати се 
чествува Деня на Републиката. Особено ги вълнуват 
посещенията на наши ръководители на Америка, а най- 
много посещението на президента Тито. Организирват 
се, демонстрират, заканват се с разплата, пишат пам 
флети, нападат американското правителство защо по- 

ва ша комунистите да посещават „свободния

в досегашната ми работа 
— казва Величков.

На въпрос, дали знае 
колко е изминал за тези 
27 години на работиия си 
пост, Величков с учудена 
усмивка ни оставява без 
'отговор. В пощата казват: 
около 112 хиляди километ 
ра. Всъщност изминал е 
92 пъти разстоянието от 
Гевгелия до Сежаята.

за изключителни ре- 
в работата си.

чил 
зултати

Пощенската чанта е дял 
от живота «а ПЕНЕ ВЕЛИ 
ЧКОВ, пощенски разносвач 
от Босилеград. Цели 27 го 
дини

— Много хубаво е кога 
то хората почувствуват, 
че ги обслужваш навре
ме. Уважават те и почитат 
като свой- Най-трудно

неуморимо, по дъжд, 
и непоносими горестуд

щини той на своя пост 
изпълнява си.задачите 
Знае всяка пътека, извор 

човек в селата: 
Милевци, Белут, 

Тези
че и всяк 
Груинци,
Извор и Паралово.

обслужвал 20 годи- 
вече седем годи 

босилеград 
от с. Рай

Този трудолюбив човек 
с ше само добър разносвач 
но е бил и един от много 
бройните доброволни стро 
игели ша

села е 
ни. А сега 
ни обслужва 
чани и хората 
чиловци. Служащите 
щата са имали разоирагел 
ство и причина да го пре 
местят тук. Всъщност той 
сигурно е заслужил да ос 
тави селските баири и дъл 

пътеки. Но и тук ня 
ма „спокойствие". Всекид 

пт,т, писма телегра 
за ТВ и услуги радио, 

Докато 
му колеги 

м отоци клет и

в по железопътл ата 
Шамац — Сараево.лилия

Именно, група, младежи от 
Босилеград е тръгнала па 

изграждане па 
Камионът,

;толя
свят”. При това много американски дейци прогласяват 
като комунисти (такъв епитет приписваха и на Кенеди).

Заради всичко това, неприятелската му дейност 
в емиграцията и злоупотребата на 
Владимир Дойчинович бе арестуван. Не го спаси нито 
„чуждия" паспорт.

При разпитването дълго воичко отричаше, 
вам, когато му бяха посочени статиите от емигрант
ския печат с негов подпис, снимки от емигрантски за 
седаиия (па и с крал Петър, когато бе и „шеф на про 
токола"), а особено фотографии, на които по време на 
аитшогославски демонстрации лично носи транспарант 
с лозунг против Югославия и Тито, той сви рамене и 
каза:

акция за 
Нови Белград, 
с който 
плаши га

са пътували на 
Бесна кобила 

сс нрекатурил. Резултатът 
за Величков е бил: счупе 
ма ръка и връщаме назад. 
Тази акцмя за него е би

гите гостоприемството
невио
ми, 
телефони. Ед-остаиа

имат слу 
той 

пеша. И 
и почитат,

лите 
жбени 
по старото 
всички го знаят 
даже и малчуганите.

■но ис и 
ма които е трябва

ла завършена, 
други,все

да се работи.ло
Трудолюбивият

Пене Величков разносвач прекъсни разго 
вора и продължи работата

си работа 
Редовност

...Сам ви предоставих потвърждения за моята 
дейност. Много обичах, знаете, да ме „рисуват” във ве 
стипците, да се появяват мои фотографии... Това е оно 
ва артистко, което съществува у мен.

Тогава, вероятно, и единствен път 
бе искрен. Не изпълняваше „артистична"

В досегашната 
отст/ствие.

та и .трудолюбието са 
ли и главни 
1976 година 
тен гшакст 
развитието на
бщениягга.
совник

няма трябва да връчим 
за мякакио бед 

Взаимните

би е кога
телеграм 
ствис.
ния

Естествено, доверието 
сс печели с пое

си.
причини че 

получи и зла 
за заслуга за 

ЛТТ — съо 
Позлатеният ча 

също така е пол у

ма хората 
тояпетво. Поне така е при 

разносвачи.
в живота си 
роля.

отноше
и подаръци пощенскитес хората

те от ПТТ службата са 
спомени

— СЛЕДВА —В. Б.
,пай'скъпитеми
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КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОРЧЕСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ

БОЙЧи'ге ОТ НОБ' ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
И ГРАЖДАНИТЕ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 

И ЦЯЛАТА НИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РОДИНА

ОБЩИНСКАТА

ОБЩИНСКАТА

НА

съюз
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

НА сърдечно честитят

Деня на боеца 4 юли 

Деня на въотанието на народа и 

народностите в Сърбия 7 юли

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В
ДИМИТРОВГРАД

честитят

на всички бойци н граждани иоторичаоните 

юлски празници С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ 
В ! СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА 
СТРАНАТА

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ ОщЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ 
В ИЗГРАЖДАНЕТО НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО И 
СОЦИАЛИЗМА В НАШАТА СТРАНА

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА,

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН И 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

БОСИЛЕГРАД

Трудовият колектив на „Автотранспорта“ 
в БосилеградТрудовият колектив на 

ООСТ здравен дом 

Босилеград

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ, ГРАЖДАНИ
ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И ПОЛЗВАЩИ УСЛУГИТЕ НА 

ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
!1?|||честити

борческите празници 

на революциятаНА ТРУДЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНАТА 
И ЦЯЛАТА СТРАНА, НА ВСИЧКИ СВОИ ПАЦИЕНТИ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА 

СТРАНАТА НИ

РЕЙСОВЕТЕ НА „АВТОТРАНСПОРТА" — БОСИЛЕГРАД 
ЕЖЕДНЕВНО СЪОБЩАВАТ НА ЛИНИИТЕ:

БОСИЛЕГРАД — НИШ — СВЕТОЗАРЕВО — БЕЛГРАД 
И ОБРАТНО,

БОСИЛЕГРАД — ВРАНЯ — КУМАНОВО — СКОПИЕ 
И ОБРАТНО,

КЛИСУРА —
И ОБРАТНО,

БОСИЛЕГРАД — ВЛАДИЧИН ХАН 
И ОБРАТНО,

БОСИЛЕГРАД _ РИБАРЦИ 
И ОБРАТНО.
И ДРУГИ КАТО ИЗВЪРШВА 
УДОБНО И СИГУРНО.

ЧЕСТИТИ

4 ЮЛИ — ДЕНЯ НА БОЕЦА И 
7 ЮЛИ — ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО НА НАРОДА 

И НАРОДНОСТИТЕ В СЪРБИЯ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ЗАВОВЕВАНИя В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРАВИТЕЛ- 
НО РАЗВИТИЕ НА НАШАТА СТРАНА.

НИШ — СВЕТОЗАРЕВО — БЕЛГРАД

— НИШ

— КЮСТЕНДИЛ (НРБ) 

УСЛУГИТЕ ТОЧНО,
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ОСТ „ДИМИТРОВГРАД”
всички БОЙЦИ 

И ГРАЖДАНИ,

НА СВОИТЕ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ 
И НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ

„ТИГЪР" ПРОИЗВЕЖДА:

- ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГУМЕНО-ПЛАТНЕНИ
~ ностИЛИ ЗА автомобилната

— ГУМЕНИ ФОЛИИ И ПОДОЛИТИ 
— ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГУМИРАНИ ПЛАТНА 
— ГОЛИ И ОБМОТАНИ НИШКИ 
— КАКТО И ОСТАНАЛИ 

СТОКИ

ОБУВКИ 
ПРОМИШЛЕ-

ЧЕСТИТИ

ГУМЕНО-ТЕХНИЧЕСКИ

СЛАВНИТЕ 

ЮЛСКИ ПРАЗНИЦИ
„ТИГЪР" ИЗПЪЛНЯВА:

— БРАВАРСКИ РАБОТИ
— КАКТО И ПРЕДПАЗВАНЕ: ПОЦИНКОВАНЕ, 

МИЗИРАНЕ И НИКЛИРАНЕ.
ХРО-

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТВОРЧЕСКИ ЗАВОЕВАНИЯ 
ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛИЗМА У НАСВ ГРАЖДАНИ, ТЪРСЕТЕ ИЗДЕЛИЯТА НА 

„ТИГЪР” ПОНЕЖЕ СЕ ОТЛИЧАВАТ СВИ 
СОКО КАЧЕСТВО И ДОСТПъНИ ЦЕНИ! 
ПОЛЗВАЙТЕ УСЛУГИТЕ НА „ТИГЪР", 
КОИТО СА НАВРЕМЕННИ И ВИСОКОКА
ЧЕСТВЕНИ!

ОУР КонфеКци|'а СТРОИТЕЛНА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
„Г радия“

НА БОЙЦИТЕ ОТ СЛАВНАТА НАРОДООСВОБОДИТЕЛНА 
ВОЙНА, НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ

ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ НА БОЙЦИТЕ ОТ СЛАВНАТА НАРОДООСВОБОДИТЕЛНА 
ВОЙНА, НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ

|>!ИСТОРИЧЕСКИТЕ 

ЮЛСКИ ПРАЗНИЦИ
и'!!

ЧЕСТИТИ

ГЕРОИЧНИТЕ 

ЮЛСКИ ПРАЗНИЦИС ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВСЕОБЩ НАПРЕДЪК И РАЗВИТИЕ 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ У НАС С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ПОСЛЕДОВАТЕЛНО 

ПРЕТВОРЯВАНЕ ИДЕАЛИТЕ НА РЕВОЛЮЦИЯТА 
И ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛИЗМА У НАС" „СВОБОДА" ПРОИЗВЕЖДА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МЪЖКА, ДАМСКА И ДЕТСКА КОНФЕКЦИЯ- 
ИЗДЕЛИЯТА НА КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" СЕ 

СъС СЪВРЕМЕННА КРОЙКА, 
ИЗЯЩНА ЛИНИЯ. ЕЛЕГАНТНОСТ И РАЗНОО
БРАЗНА РАЗЦВЕТКА.

ТЪРСЕТЕ ИЗДЕЛИЯТА НА КОНФЕКЦИЯ 
„СВОБОДА"!

„ГРАДИЯ" СТРОИ КАЧЕСТВЕНО, БЪРЗО И ЕВТИНО 
ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВИСОКИ И НИСКИ СТРОЕЖИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЧАСТНИ ЛИЦА.
ТЪРСЕТЕ СТРОИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ НА „ГРАДНЯ"!

ОТЛИЧАВАТI'
!
г

■);====
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ПРОФЕСИОНАЛНИ! СЛУЖБ1 Й1 

САНОУЛ РАВИТЕЛ ННТЕ ОБЩНОСТИ 

НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО

II

МЕБЕЛНА ФАБРИКА
„ВЮМ ИВАНОВ - ЦИАЕПРЯКА ДЕТСКА ЗАЩИТА

— ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ДИМИТРОВГРАД
— КУЛТУРА

— ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
_ СОЦИАЛНА ЗАЩИТА 

В СУРДУЛИЦА

НА БОЙЦИТЕ ОТ НОВ-а,
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ

И ГРАЖДАНИТЕ

II ЧЕСТИТИ

ИСТОРИЧЕСКИТЕ 

ЮЛСКИ ПРАЗНИЦИ
ЧЕСТИТЯТ

ГЕРОИЧНИТЕ И СЛАВНИ ЮЛСКИ ПРАЗНИЦИ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ПОСЛЕДОВАТЕЛНО 
ПРЕТВОРЯВАНЕ НА ПРИДОБИВКИТЕ ОТ НОВ-а 
И РЕВОЛЮЦИЯТА НА САМОУПРАВИТЕЛНА СО

ЦИАЛИСТИЧЕСКА ЮГОСЛАВИЯ-

ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ НОВИ ТВОРЧЕСКИ 
ЗАВОЕВАНИЯ В ПРЕТВОРЯВАНЕТО НА 
ПРИДОБИВКИТЕ И ИДЕАЛИ НА РЕВО
ЛЮЦИЯТА

МЕБЕЛНАТА ФАБРИКА „ВАСИЛ ИВАНОВ — ЦИЛЕ" 
ПРОИЗВЕЖДА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА, СЪВРЕМЕННА 
И СПОРЕД НАЙ-ВИСОКИТЕ КРИТЕРИИ И ИЗИ
СКВАНИЯ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЕБЕЛИ.
МЕБЕЛИТЕ НА „ВАСИЛ ИВАНОВ — ЦИЛЕ" СЕ ОТ
ЛИЧАВАТ ПО ДОСТЪПНИТЕ ЦЕНИ, ФУНКЦИОНАЛ
НОСТТА СИ, ТВЪРДИНАТА И ДЪЛГОТРАЙНОСТТА

ТЪРСЕТЕ МЕБЕЛИТЕ НА „ЦИЛЕ"

ЗДРАВНИЯТ ЛОМ
СИ.

ДИМИТРОВГРАД

НА БОЙЦИТЕ ОТ НОВ-а,

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ

И ГРАЖДАНИТЕ
КОМУНАЛНО-УСЛУЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ

99
ЧЕСТИТИ ДИМИТРОВГРАД

СЛАВНИТЕ ЮЛСКИ ПРАЗНИЦИ
НА БОЙЦИТЕ ОТ СЛАВНАТА НАРОДООСВОБОДИТЕЛНА 

ВОЙНА, НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕС ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ 
ЗАВОЕВАНИЯ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
САМОУПРАВЛЕНИЕТО У НАС И ПО
СЛЕДОВАТЕЛНО ПРЕТВОРЯВАНЕ НА 
ПРИДОБИВКИТЕ ОТ НАРОДООСВОБО- 
ДИТЕЛНАТА ВОЙНА.

ЧЕСТИТИ
ГЕРОИЧНИТЕ ЮЛСКИ ПРАЗНИЦИ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ В
ИЗГРАЖДАНЕТО НА САМОУПРАВИТЕЛНА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ЮГОСЛАВИЯ

„УСЛУГА" ОКАЗВА НАЙ-РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ УСЛУГИ: 
ТВ И РАДИО, СТРОИТЕЛНИ, ТЪКАЧНИ И ПР. 
„УСЛУГА" СНАБДЯВА НАСЕЛЕНИЕТО С ПРОМИШЛЕ
НИ, ХРАНИТЕЛНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ СТОКИ В СОБ
СТВЕНИТЕ МАГАЗИНИ.

ТЪРСЕТЕ УСЛУГИТЕ НА „УСЛУГА"! 
ПОСЕТЕТЕ МАГАЗИНИТЕ НА „УСЛУГА", КЪДЕТО ЩЕ
бъдете качествено и бързо обслужени.

ХОТЕЛ „БАЛКАН“
ДИМИТРОВГРАД

НА БОЙЦИТЕ ОТ НОВ-а, 
НА ГРАЖДАНИТЕ 

И ГОСТИТЕ 1==

НАГОДЕН УНИВЕРСИШЧЕСТИТИ
ГЕРОИЧНИТЕ ЮЛСКИ ПРАЗНИЦИ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ 
В ИЗГРАЖДАНЕТО НА САМОУПРАВИТЕЛНА, 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ЮГОСЛАВИЯ

„БАЛКАН" ПРЕДЛАГА В СВОИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
ВСИЧКИ ВИДОВЕ БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛ
НИ ПИТИЕТА, СПЕЦИАЛИТЕТИ НА ДОМАШНА
ТА КУХНЯ.
„БАЛКАН“ ПРЕДСТАВЯ НА ГРАЖДАНИТЕ СВО
ИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА КОЛЕКТИВНИ ЧАСТНИ 
УВЕСЕЛЕНИЯ СВАТБЕНИ ТЪРЖЕСТВА. 
ПОСЕТЕТЕ ЗАВЕДЕНИЯТА НА „БАЛКАН", КЪДЕ
ТО НАИСТИНА ЩЕ ПРЕКАРАТЕ МИНУТИ НА 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ И ОТДИХ!

СУРДУЛИЦА

НА БОЙЦИТЕ ОТ НОВ-а,
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ 

И ГРАЖДАНИТЕ

ЧЕСТИТИ
СЛАВНИТЕ И ГЕРОИЧНИ ЮЛСКИ ПРАЗНИЦИ

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ УСПЕХИ В 
ИЗГРАЖДАНЕТО НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА
™„ТЕМА У НАС и СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО
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Гел. 84-067, 84-068 
Джиро-сметка: 62801-601-432

бабушница

я на сдружения труд

Гостилничарско-туристическа
Делови единици: 

"—Хотел-ресторант 
”Ц ВРЪХ”—Бабушница

Хотел-ресторант

ница ИСТИЧеСКа И ®алнеоклиматическа

дейност

лечеб-
овонска баня — Тел. 10

Бюфет Бабушница 
— Бюфет на автогарата
_ Гостилничарско заведение ..Комарица” 
_ Соетилничарско заведение „Църни връх” 
_ Гостилничарско заведение — Звонцин,2гг;,чг,” “3“*4т
— Магазин„ _ с хранителни стоки и алкохолни

и безалкохолни напитки в Бабушница

ПОСЕТЕТЕ НАШИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
Ниш, Бела паланка и Звонска баня!

В

КОМУНАЛКО-УСЛУЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
,,К О М У Н А А А Ц”»

БАБУШНИЦА

върши всички видове високи и ниски 
строежи

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 
ЧЕСТИТИ

4 И 7 ЮЛИ — ДЕНЯ БОЕЦА И ДЕНЯ НА 
ВЪСТАНИЕТО В СЪРБИЯ

ВАаи§М1сА------------

„ТЕКСТИЛКОЛОР” — Бабушница 
Конфекция за производство на текстилни и 
печатни тъканн и друга текстилна галанте- с пожелания за нови успехи в изграждането 

на социализма

НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ,
НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ

ЧЕСТИТИ ОБЩИНСКА СКУПЩИНА — Бабушница 
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

4 И 7 ЮЛИ —
ДЕНЯ НА БОЕЦА И ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕ 
ТО В СЪРБИЯ
с пожелания за още Тгютолеми успехи 
циалиетическото строителство занапред

ЧЕСТИТИ

в со- ДЕНЯ НА БОЕЦА И ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО 
— 4 И 7 ЮЛИ

като им пожелава още повече успехи в из
граждането на развито социалистическо са- 
моуправително общество.

СЪЮЗЪТ НА БОЙЦИТЕ — Бабушница 
На всички трудещи се и граждани

ИН МЕМОРИМЧЕСТИТИ 4 И 7 ЮЛИ — Деня на боеца и 
Деня на въстанието в Сърбия 
като им ножелава,

1979 го-На 2 юли 1979 годила и на 7 септември 
дина се навършват шест месеца от смъртта на наши
те скъпи родители

ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИС 
ТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

(1894 — 1979)(1900 — 1979)
децата,

какаото
че

бяхме отдалечени от ТцХ 
с мислите си бяхме вшшги
заедно.

... Но съдбата реши да нн
напуснат заедно, един след 
друг, така както на живот 
не можаха един без друг.

Останаха неосъществени 
някои ваши желания. 

Няма да позволим да бъ

ХИМИЧЕСКА1; V ПРОМИШЛЕНОСТ „ЛУЖ-
НИЦА” в Бабушница
ПРОИЗВЕЖДА:
__ шприцовани произведения от постирол,

полиестер, полимер ацетат,
__Овални плочи от полиестер,
— части за санитарни уреди,
__ полипропилеиови тикани и чували,

ви полиетиленови търби,
__ дуплекс и други материали от металкри-

щГвСИЧКИ ТРУДЕЩИ •’ СЕ И ГРАЖДА

НИ'; ’|

дете забравени.
На 30 юни 1979 годжна 

(Събота) в село Вълковиягьвка ще посетим вечните км 
домове, ще ги запием съ* 
сълзи, закитим с цветя 
и ще открием паметници
те им.

Поканваме всички блмз 
ки родшши и приятели 
да прнсъствуват на помака.

ЧЕСТИТИ

4 И 7 ЮДИ — ДЕНЯ НА БОЕЦА И ДЕ 
НЯ НА ВЪСТАНИЕТО

— от село Вълковия Дими 
тровградско —

Опечалени: синове Ан
гел, Гаврил, Никола 
дъщери Слава, Цека.

Ката, Катица, зетъоке, 
снахи внуци и пракиу

Скъпите ни родители жи 
зд живовееха прилежно, 

та, си бяха ценени от съ ЦН
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ФЕРНЛНДУ СЛЕЙ И V 
бразилски писателТУРЧИНЪТ

Турция <п свой с-ьяародияк, 
който беше служил като дипломат в 
тази страна.

Бърснарят пак подкачи любимата

! :щаКогато чужденецът ПР”“ИГ"“ 
Париж, първата ^п бръснарницата. На тръгване

Жаиейро не бе успял да се 
Като всички свои събратя» 

подхвана разговор

в
бгиде 
от Рио де си тема.

_ Прося извинение за невежество
но кажете моля: столицата на

подстриже.
бърснарят 
клиент.

_ В главата ми е
пенис, което

с новия то си,
Турция Истанбул ли е или е София? 

__ Нито Иистанбул, нито Софжя,заседнало съм* 
навярно ще можете да ами Анкара.

Сега клиент/г разказа всичко, 
сто беше научил от приятеля си 
Турция- Ала и това не задоволи бръс 

следния път той отново за

коразсеете.
— На драго сърце.
_ Никак не си спмоням дали 1ур-

II последната война.
заа однутра ядъц пия участвува

_ Не участвува дейно, така да се
каже. Защо се интересувате?

_ Така, изобщо... Но политическо
то положение в Турция е доста слож 
но, нали?

Клиентът не беше запознат твъРД® 
добре с положението в Турция, зато 
ва смънка неопределено:

— Разбира се. Поради географско 
то й положение. Още не беше седнал 
и бърснарят започна:

— Предполагам, че англичаните сс 
интересуват много от Турция?

— Несъмнено. Но те сс иитересу 
ват повече за Египет.

— А КсЖъв е климатът?
— Къде? В Египет ли?
— Не, в у Турция.
Преди да

за трети път, чужденецът се постара 
да научи колкото се може повече не

наря» та на 
чопли старата си краста.

__ Много ли познати турци имате
в Париж?

— Не нито един. Сега обаче е мой 
ред да запитом: защо ви интересува 
толкова тази Турция?

— Питам само от вежливост — до 
качи се бръснарят. — А и защото, поз 
папам и Други турци освен вас...

Освен мене ли?! И таз добра? Да 
не би да сте ме взели за турчин. Аз 
съм бразилец!

Бразилец!!! опули, се бръснарят, 
дълбоко разочарован. — Кой би могъл 
да допусне? Пък аз бдх готов да се 
закълна, че сте турчин...

ТИЯ дни беоше се събрали просветните ра
?рТеГГра^Г& слушам^бре,” убаво
су работили. А заричаю се йоще по-убаво да 
работе.

помие]Гледаш ги, па се дзвериш и че си 
дека нищо -не ги мучи, немаю никакве грнлиш

же, а и работата им работа.
го питам: а бе,|Помуну еднога до мене и 

дакале, кикво е гова чудо? По судилпщата 
влачите, а тука мед *и масло тече? А он се по
намръщи. па ми рече:

се-

Ама той веднага се окопити и до-
— Слушай, Манчо, с тебе съм арап ириятел;

Онея прениран>е и расправий© 
не су за я^иоет. Ние може да се караме и да се 
ритамо, ама тук да си остане, да си живуйемо. 
Нели видиш дека после туя коверенцию че се 
сбирамо ла по чашку. А налиней© згодно да си 
мелемо по некою думу, па после да подбелямз 
йедън камто другога и Да се гледамо попреко.

Я занеме.

Право каже човекът. Нейе згодно. Само ис 
що ми нейе ясно, ако ме су за явност 
разправийе по судилпщата, защо явно се судег 
И то синдрапите, ка надигну по судилпщата пс 
20—30 сведока, напълне кормдорат на судат, пг 
и на улицуту излезну.

бави:отиде да се подстриже
—Бразилия се намира в Южна Аме 

рика, пали?
и че ти кажем.

Бръснарят, който вече два 
пъти пораязва клиента си, 
се опитва да го заговори:

друг
— Чух че си забогатял. 

Как ти се удаде това?
— Много просто. Превоз

вах туристи до острова и 
обратно. Към острова — 
петстотин лири, а 
двойно по-скъпо.

— Тате, ти как си се, ро 
дил? — запита Пиер баща

— Идвали ли сте 
път при нас?

пилите Не отговаря кли
ентът. — Ухото си загубих 
по време на войната. обрати

Лесно ти е да гово-
риш, така 
— Ти си се оженил за ма 
ма, а не за чужда жена!

казва синът.— Ще се разведеш ли, 
ако научиш, че мъжът ти 
изневерява?
— А защо тря~7(а~то~тг 
граждавам отгоре па всич
ко?

А за тешНете думе що си казую, нечу да 
ви оратим. Не су за явност.

си.
—' ДОйбСъЗТ ме е щъркел. 
— А мама?

И тека — понекига седим, па си 
се събира тия наред. Ако йе Да се догово

мислим: Разговарят двама лекари:
— Общо взето, мога да 

живея с пациентите си.
— Интересно дали и те 

могат Да кажат за вас съ
щото!

— И нея- 
— Сигурно и мен?защо

ре арно, е нека се договоре. Ама, да си даваю: 
блаЬе думе. а й©Дъ« на другога у капку вода да!

и при това да му се усмивкуйе — не
Сийът се връща от учи 

лище много разстроен.
— какво се е случило? — 
пита го бащата.

— Ами заплеснах се, ка 
то раздаваха 
та, и ми пробутаха най-ло 
шото.

—- Да. -
— Какво нещо, значи ни

кой в това семейство не се 
е родил нормално!?

га удави 
ми иде у главу.

Све ми се чини калъчката йе у онова що] 
ми рече даскалът: свидетелства-

— Манчо, нейе за явност. Я може и д« 
посгрешим, ама не могу да нетърпим ка нек01 
на краставичара продава краставице.

Публиката приела хладно 
играта на млад артист. 
Той с© оплаква на прияте 
ля си:

— Добре 
изсвиряха!

— Не бива да се страху 
ваш от това.

— Защо?
— Не е възможно ед

новременно да се прозя
ваш и да свираш.

Младеж се вълнува пре 
ди сватбата си. Баща му 
напразно се опитва да го 
успокои.

Чини ми се дека при нас вече нема работе 
койе не су за явност. Та и даскальете, требеше 
малко да си поорате повече за разправийете, ъ 
по-малко да се гладе с перце. поне, че не ме

МАН

СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА „БРАТСТВО" ИЗЛИЗ?

НА 13 ЮЛИ 1979 ГОДИНА

— Защо Иван толкова бързо говори?
— Минал е ил възнаграждавана според труда.
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