
БрдтстНо
С указ па президента 

на СФРЮ от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоено с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за приноса в развити
ето на братството и 
единството между на
шите народи и наро
дности.
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Колективно и единно в 

изпълнение на задачит
и змнна още една успешна година. 

На дело се потвърждава самоуправителиият 
лът на изграждане на социализма у пас и

външната политика на активна миролюбива коегзисте- 
нция, равноправното сътрудничество с всички народи 
на земното кълбо и необвързапост..

През изтеклата година дойде до триумф па Тнто- 
вата визия за запазване и задълбочаване на коренните 
принципи на необв-ьрзването, положени още през 1У61 
година в Белград. Затова другарят Тито в Хаван 
лучи най-голямо признание от необвързаните, с 
се гордеем всички ние.

^979 година беше година на чествуваие на велики
те юбилеи — 60 години от създаването на партията 
(ЮКП), Съюза па югославската комунистическа мла- 
деж и революционните синдикати. Тях ознаменувахме 
достойно и трудово, с нови похвати, а при това изтъ
квайки онова, какво сме направили досега, а което е 
реална основа по-бързо да въРблм във всички области 
в нашия обществено-икономически живот занапред.

В рамките на чествувапето тези юбилеи п българ
ската народност в Югославия отбеляза значителен юби
лей — 30 години печат на български език и 20 години 
от излизането на вестник ..Братство”. Постигнатото в 
тези области е потвърждение и доказателство колко по
следователна е политиката на СЮК по националния въ- 

в осъществяването на пъ-тио равноправие ме-

а по- 
което

Ш
прос
жду народите и народностите и че не се променя, без 
оглед на численността им. Това е прилагаме на практи
ка на маркс-ленинското учение по националния въпрос 

Това беше п година, в която започна да се осъ- 
Титовата иницатнва за колективна

Върховният комендант Йссмп Броз Тито е творец на военната доктрина за
всенародна отбрана

ществява на дело 
работа и отговорност. Води се широко публично обсъ
ждане на статутарни и други решения за въвеждане 
на колективна работа н отговорност в обществено-по
литическите организации и сдружения на гражданите. 
Титовата инициатива е широко приета от иа.цшир 

представлява насърчение за масово деист- 
вуване на всички самоуправителни сили за още по-пъл
на афирмация на самоуправлението и делегатската си-

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЮНА ВЪРХОВНИЯТ 
КАРАДЖОРДЖЕВО ВОДИ РАЗГОВОР С ДЕЛЕГАЦИЯТА НА НАШИТЕ 
ЖЕНИ СИЛИ

КОМЕНДАНТ МАРШАЛ ТИТО В 
ВЪОРЪ

о- Нашите народи обичат своята Армияките маси и

стема.
Всичко постигнато през изтеклата година ще про

дължим в 1980 година. Навсякъде в дело_ да се реали
зира Титовата инициатива, което подразоира задълже
ние и отговорност за изпълнение на поетите задачи. 
Задълбочаването на самоуправителните демократи 
отношения подразбира и афирмация на делегатската си
стема, относно дейност па делегациите в местите оо 
щности и ООСТ.

1980 годила е последна от 
чен план и трябва Да положим
до неговата най-пЪляа реализация- г ипетпо-
отива изпращаме с положителен трудов - •
еня са много нови мътиша, училища, фабрики и нр. н 
в общините, където живее

ЕдаТи^дйГно;;:
стъпващата година трябва да направи. 'сд>,осрочоп
готовки за изгцгвянс и^гфиемаи« ’%^бТ^огра:,я-

вГреаллите „УЖД«, съгласувани с реалните възможно-
сти.

ус Армията е един от основните гаранти, че никой и никога не ще има сила да 
посегне иа нашата свобода и независимост чйг Населението, ако се окаже нужда, 
е готово да се бори заедно с Армията ★ Особено ме радва морално-политическа 
та обстановка в Армията — изтъкна Върховннят комендант в разговора с делегаци 
ята

„Говорейки пред бойците, 
конто в този хубав слънчев 
дек бяха построени в Рудо 
— продължи президентът 
Тито — аз им обясних при 
чините за формирането иа 
бригадата, изтъквайки ка 
кво съзнание трябва да 
прониква нейните бойци. 
Казах им, че ние няма да 
воюваме около отделни се 
ла и заради някои пункто
ве, п така да губим хората, 
но че ще воюваме всякъде, 
където сс налага, по 
че постоянно да 
по-силчш. Говорих им какъв 
трябва^ да бъде моралният 
образ па боеца в такава еди 
лица, че за разлика 
тшщите, те трябва във вси 
чко да сс владеят като час 
ЛЯ1Ц11 се КЪМ истинска 1 регу 
ля-риа народна войска".

ТРУДНО НАЧАЛО

Върховният комендант на 
въоръжените сили иа СФРЮ, 
Маршалът па Югославия 
Йосип Броз Тито ирис па 21 
декември, по повод Деня 
на ЮИА, делегация ма въ-

престижа па нашата страна 
в света по време и след во 
ината. С този престиж ние 
можем да се гордеем. Но 
тя този престиж, преди 
всичко, укрепва вътре в 
страната. Нашите народи 
обичат своята Армия- Наши 
те народи с голямо разби
рателство нривететвуваха и 
подържаха концепцията за 
всенародната отбрана, ко
ято предвижда участието 
на всички граждани в от
браната ла нашата соцнали 
етическа страна, в отбрана 
да придобивките от нашата

настоящия средиосро- 
всички усилия да Д°йл,е 

Годината, която см

оръжеиите с-илн, оглавява 
ма от С'1,.10311]|/( секретар за 
народна (Ябрана, армейски 

Никола Любмчич,генерал 
придружаван от високи во
енни ръководители.

В ГЮ-Д'ЬЛъГ и ТВЪРДО СЪР 
разговор, членовете 

осведоми
ло чен
ла делегацията 
ха Върховния комендант за 

въпроси на ра 
Югославската

така 
ставаметпам и реализацията му » 

теми ма рсализа-
недостап/шо раз-

пашите общини, 
изготвяпс па про

Новият средноорочепягдаладая»
витите краища, к-,,м кои го сс чм_я 
Шансът им е в реалното '' 'л' ,материалмата оа-
грами, чиято Реализация ,«с Ц Д1)Ш1С р^витисто па 
за на обшилите. Фопдъ, за . 1<0,.то ще помо-
изостаналите краища го ™ „^„Ди-даалитс обшит. 

ио-бъР-зо те да догонят 1 ,и „роисж-
Пре.з 1980 годи» ^^ '^щ.егвото па ЦК ма 

ламе Заключенията »а ИР-ш „КОНОМИЧСската стабили- 
СЮК и думите ма др. Ти1' “"'ш изисква конкретно 

сс против
, изразходване 

нерационални 
ла административен 
1 оГ резултатите ма

актуалимгс 
зинтието па

имат
революция- 

Създаването 
Армия започна в най-тежки 
те моменти за нашата стрл 
па, когато фашистите я °Ь'У 
шграха и я разделиха 
жду си. Особено тежко пи 
зассша това, че в Югосда- 

голям брой

па
армия, за нейно* ма пашатанародна

Iю-пататъ!иио .профсспо- 
оснособявашс п бос-

от чето
лалмо 
готовност, както п за по- 

идейно издига помеСТОЯ» Iно го
нс иа числящите се към 
ЮНА и укрепването па мо 
ралло-политнческото едш I- 
ство.

Благодарейки иа члено
вете па делегацията за чес

тотните думи, 
между

I не
• 1)11(1 СС Прояви 
домашни изроди, предатели, 
че на окупаторите притича 
ха иа помощ устатите па 
ГГавслич, четниците яа Дря 
жа Мнхаилоашч и останали 
те куиизлшшГ.

Върховният

Тито гово-Презпдентът 
ри за преминаваното в Бос 
на н борбите, които после 
дваха, както и за успехите, 
които постигаха нашите еди

и най"ИъЛ1,о анга- 
всички видове иа 

ла обще-
.зацид* Това нещо 
жиране на всички трудещи

я иекотролиратю ТИТКИТС II 
I президентът Тито 
другото каза:

— Нашата Армия, благо
дарение па грижите па иенч 
ки лае, па пялата наша об

ши соко

капиталов ложе-
апарат,

разпиляване 
отвени средства, против 
пия, против натрупване 
против разпределение,

комендант 
своите

пшцн.
„Началото беше най-труд 

Президентът.
независимо след това своцнра 

спомени за деня» който оз 
шачм създаването на ваша 
та Армия, за 22 декември 
1941 година, когато и Рудо 
беше формирана Първа 
пролетарска бригада.

каза
Първа пролетерска бригада 

огромна 
роля в създаваното иа па

нотруда. п югосла*Както и досега, б-ь1'га.рската мародтоог ^ и па_ 
шия, рамо до рамо с останал и гс Р ' ост.щестмя- 
рояонсти, ше полага максимум усилия м ос,, 
лаете на предстоящите задачи.

ш«юст, издигна па 
ранните споята собстиомост 
и боеготовност. Армията 
даде голям «ришос м с-,,3 
даването и укремпапето иа

изигра наистина

(Па 3 стр.)
Борис КОСТАДИНОВ



"щш и СМНИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЦЕСИ
” ---------- ------------------ - че не може да се намери

на власттанай'ии' без предаване
коренното население и 

все още е далече, въпреки 
че тези дни с

1979 Шестата конферснция на необвързаните страни на 
соко равнище в Хавана - ~

политически и икономически 
кризисните места

Це-

В хода на времето 
година изигра вече своята 
роля иа световната 
Народите на света я посре
щнаха с много стремежи и 
планове 
общи желания за мир, рав
ноправие, сътрудничество и 
разведряване в международ 
ните отношения- Сега, кога- 
то отива от сцената, като 
„остаряла', тя оставя зад 
себе ат множество събития» 
важни и по-малко важни, 
бурни и спокойни и — 
една сложна международна 
обстановка.

И докато подготвяме всее

11

сцена. постигнаторешения съществен израз на 
та за мир, сътрудничество и равноправни

* Увеличен бродт на
надпреварата въ» въоржавансто ^ 

обща икономическа нестабилност 
нашата страна и президента

за прекратя-споразумепие 
вале па стрелбата.

Мозайката допълияват стъ 
лкиоиеиията на Танзания и 
Уганда (в което е свален ре 

Иди Амин) н на

национални и международни отношения 
Ограничаване или изостряне на 
пата на нафтата — причина за

За-
Тито жима на 

Мароко н Мауритаиия.видна международна активност на

щнтс се страни, перавнопра 
птето в международните но 
литичеогси и икономически 
отношения".

От тази реална преценка 
па ситуацията в света естес
твено произтичат н задачи
те на необвързаните: борба 
за нов иконом 1-гчсски поря
дък, за мир и сътрудниче
ство, решаване на енергий
ния проблем, развиване па 
детанта и разоръжаването...

Необвързаните се прояви 
ха със завидна активност и 
в работата на Организация
та на обединените нации, 
къдсто се разискваше В7,р- 
ху проблемите на съвреме
нния свят и мирното разре 
шавате на стълкновенията 
в Индокитай. Близкия из
ток, Южна Африка, Иран...

още повече се изостря и съ 
вместо с блоковите, им
периалистическите и колони 
алиите интереси създаде 
много стълкновения и кри
зисни места, които още по
вече застрашават световния 
мир и забавят уреждането 
на вече съществуващите про 
блеми;

— Ярко изпъква лробле- 
Л1ът за енергия* Цената на 
нафтата значително се уве
личи и има тенденции на 
понататъшно увеличаване, 
което може да предизвика 
не само обща енергийна, ьо 

на необвързаните страни и и всеобща икономическа 
останалите прогресивни и 
миролюбиви сили в овета 
за запазване на световния 
мир, подобряване на сътру-

ло настроение, планове, же
лани* н богата търпеза, с 
които ще посрещнем Нова
та година, всеки от нас мо
же би си задава въпроса: 
какво всичко 1979 година 
донесе на грамадния свето
вен организъм?

Световната обстановка
през тази година отличават 
три основни особености:

— Несекващата активност
I

криза.

КОНФЕРЕНЦИЯТА В 
ПРНТРАПН1V АПАТ-ТДдничеството, намаляване на 

напрежението и мирно ре
шаване на всички политиче

СЪБИТИЕ Мъртво слово на хартия: Картър и Брежнев подписват 
споразумението „Салт-2”
лис, а същото това напра
виха чехословашкият мини- 
стъР-председател 
Щроугал на 13 и 14 юни,
Морарджц. Десай, министър
председателят ка Инди* от 18 американска кампания 
до 22 юни, президентът на Иран и антииранска кадша 
Португалия Антонио Рама- ния в САЩ и което продъ* 
льо Янеш на 25 юни и дру лжава без осезаеми пъти- 
ги изтъкнати представители ща за разрешаване. Бив- 
и делегации на много стра- шият шах на Иран Пахла-

ви мина в Панама, а аято- 
лах Хомеини сподели, че 
на някои заложници от аме 
риканското посолство в- Те
херан ще бъде съдено за 
шпионаж.

Детантът в света е в за
стой, макар че великите си 
ли — СССР и САЩ — склю
чиха споразумение САЛТ-2. 
Обаче напоследък се

ШИРОКА АКТИВНОСТ НА 
ЮГОСЛАВИЯ И ТИТОски и икономически

Тази година ще приключи 
със загрижаващо стълкно
вение между Иран и Съеди 
нетите щати, което се харах 
теризира с ожесточена анти-

блеми;
Като основоположник и 

движението 
Югосла-

Лубомнрдеен член на 
на необвързаните 
ви* и през тази година, ос
тавайки вярна на принципи
те на необвързаността и 
своята външна политика, ра 
зви широка активност на 
международен план. Нашата 
страна и президентът Тито 
дадоха значителен принос за 
успеха на Конференцията 
на необвързаните в Хавана, 

на другаря 
отдадено специално

в

ни.

СТЪЛКНОВЕНИЯ, 
КРИЗИСНИ ОГНИЩА. . .поради което 

Тито бе
признание резолюция, за 
стъпваха се за разширяване 
на сътрудничеството с вси
чки страни, без оглед на об 
ществените устройства и 
въз основа на мирното съ
вместно съжителство, 
тате на интересите, прияте
лството и добросъседството.

Нашият президент 
го наши изтъкнати ръково
дители, партийни, правител 
отвени и стопански 
Чии посетиха много

Началото на 1979 година 
донесе ново стълкновение 
в Индокитай — света потре 
се войната в Кампучия, къ- 
дето с помощ на виетнам
ските войски бе свалено за
конното
Пол Пот. Това

чув
ства затрудняване в отно
шенията Запад — Изток, а 
причина покрай другото е 
решението

зачи- правителство на 
стълкнове

ние продължи и до края 
на годината, макар че и не
обвързаните и ООН осъдиха 
намесата на Виетнам 
вътрешните работи на Кам
пучия. Веднага

Среща на Секу Туре и Тито на НАТО-пакта 
да инсталира нови ракети 
в Европа. Понеже разоръ
жаването също отчита за
стой, то намаляването на 
напрежението и укрепване
то на мира в Европа и све
та много малко вървят нап
ред и остана неотложна за
дача в предстоящата годи-

II мно-
— Язът между високо

развитите и развиващите се 
страни, вместо да намалява,

най-високо равнище, която 
се проведе в началото на въвделега-септември в главния град 
на Куба — Хавана, събра- 
май-високите представители 
на над 100 страни 
трети от човечеството. Зато
ва, но и поради важността 
на проблемите, с които се 
занимаваше и 
които прие Конференцията 
в Хавана е централното съ
битие на годината. На ше
стия самит безспорно укре
пва дееспособността на дви
жението на необвързаните, 
бяха

страни
Европа, Азия, Африка, 

Америка. СЪщо 
шата страна бяха сърдечно 
посрещнати

след това 
започнаха престрелките по 
протежение на виетнамско- 
китайската граница, а сетне 
китайски войски нападнаха 
Виетнам, откъдето започна
ха да се оттеглят на 5 марг.

Обстановката на Близкия 
изток и занапред застраша
ва световния мир, въпреки 
че Израел и Египет сключи 
ха сепаративен мирен дого
вор в Къмп дейвид. Тук 
още става неразрешен 
щественият въпрос: зачита
не правата на палестинския 
народ на собствена 
ва в собствена земя.

Положението на африка
нски * континент също е 
обременно с редица стълкно 
вения. Расистка Южна Аф
рика и Родезия и занапред 
газят правата на „черното" 
мнозинство, стрелят и уби
ват патриотите на Намибия 
и Зимбабве 
дени* орещу околните неза 
висим и страни. Прогресивни 
те оили в света 
предприеха мерки

в
така в иадве

Ръководители, 
стра-и делегации на много 

ни в света.
Всяко пътуване 

гаря Тито е нов 
Ра и международното 
бирателство

на.
решенията, на дру- 
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ПРОБЛЕМЪТ С 
ЕНЕРГИЯТА

раз-
и предизвиква

огромен интерес 
ната общественост. Така бе
ше в първата половина на 
сец февруари, когато дру
гарят Тито тръгна по пътя 
на мира из Близкия изток 
където посети Кувейт, Ирак,’ 
Сирия и Йордания 
гато замина на посещение в 
Съветски* съюз през среда
та на май, когато в начало
то на юни пътят на мира го 
водеше из страните на Се
верна Африка — Алжир и 
Либия в малката Малта. Та
ка беше и

в светов-
Годината, която отмина 

докрай разкри твърде 
жния

всеме ва-запазени коренните 
принципи, реално бе оцене
на обстановката в света и 
изразени съществени интере 
си и задачи иа прогресивни 
те и миролюбивите оили в 
запазването

СЪ- световен проблем: 
енергията. Цените на нафта
та и останалите - 
дствени суровини и 
али рязко 
предизвикаха обща 
мическа нестабилност. Оба- 

нафтата

възггроизводържа- матери- 
се увеличиха иили ко-

иконо-на световния
мир.

Откривайки дебатата 
Конференцията, другарят 
Тито между другото изтък-

че най-вероятно 
ще поскъпее още с 30 на 
сто и трябва да се очаква 
стоп анисв ането 
щата година да се 
твърде изострени 
Това

на

в предстоя- 
ставя в 

условия* 
налага към проблема 

за енергията сериозно да се 
подхожда, а истинският път 
е икономисваното и търсе- 
нето на нови източници.

Макар че 1979 бе Година 
на детето, т* донесе много 
грижи и задачи 
тните.

на:
— Все още сме далече 

от правия мир. Днешният ' 
е универсален нито 

стабилен. Разтръсват го кри 
зи и стълкновения- Подко
пава го надпреварата във зъ 
оръжаването, употребата на 
сила и (намеса, задълбочава
нето на яза между проми
шлено развитите и развива-

когато тръгна на 
далечен път в Хавана, 
дето оглавяваше нашата де 
легация на VI Конференция 
на необвързаните или пък, 
когато посети съседна и при 
ятелока Румъния.

16. 18 март Югосла-

и вършат налакъ-
нито

осъдиха и 
орещу ци 

опистите от Южна Африка 
а Великобритания и други 
западни страни се опитвахавия посети лръцкияТ 

ст-ур-лредседател
на възрас-МИНИ-

Караман-
да намерят някакво 
ние. Правото

реше- 
решение оба- К. Георгиев
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НОВОГОДИШНО ИНТЕРВЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОС ДИМИТРОВГРАД , - БОРИС БОРИСОВ Кашите народи обичат 

своята Армия
3

реалните възможности
По въпросите на общес- 

твено-икономичеокото раз
витие на Димитровградска 
община беседвахме 
седателя ца 
скупщина инж. Борис Бори 
сов. Преди всичко той 
рави кратък обзор върху 
развитието на общината 
през 1979 и изгледите за раз 
витие през 1980 година.

— Заплануваните задачи и 
цели, съдържащи се в пла 
на по общественочикономи 
чеоко развитие, през годила 
та, която изтича се осъщес 
твява ■" “_ 
на делегатската 
вителна система. Приеха се 
редица
социалистическите 
твено-икономичеоки

ра, ОСТ „Циле” — 9 мили 
она динара, ООСТ „Елек- 
тродистрибуция" — 7,263,
ОСТ „Свобода" — ОСТ „Мла 
дост" — 500 хиляди динара, 
ОСТ „Братство" — 477 хиля
ди динара, или общо капи
таловложения в 
ното производство 76,794 ми 
лиона динара. В селскосто
панската организация ООСГ 
„Нишава"

* 15,391

В новата година се навли 
за с добри показатели. 3 

, проектоплана по развитие 
се предвижда да продължи 
същият темп на развитие. 
В общи черти се предвиж
дат показатели, които пог 
върждават това: общият 
доход трябва да расте с 
20,5 на сто, общественият 
продукт с 21, чистият до
ход също с 21, доходът с 
22, средствата за фондове
те с 25 .'Производителността 
на труда с 10,8, икономич
ността с 4, заетостта със 7 ре

(От 1-ва стр.) разкриваше нашата борба. 
Нашата борба отчиташе 
стоднен ръст и поради то
ва, че не позволявахме от
делните неуспехи да се пре 
връщат в поражения- Наше
то становище беше: ако ня
къде трябва да отстъпим, 
това веднага да компенсира 
ме с победа на друго място, 
за да бъде запазен

с пред 
Общинската

лошата Армия. Имаше мно 
го жертви, но числото на 
бойците не намаляваше, по 
неже постоянно пристига
ха нови. По време на всеки 
отдих преди и след големи 
те загуби, ехтеше песен. Го
лямо влияние оказа и пра 
вилното становище към сел 
яните. Нищо не смееше да 
се взима със сила. А наши 
те хора, покрай другото и 
заради доброто си отноше 
ние към тях, даваха всичко, 
което имаха да дадат. Ос
вен това, още от Ужице 
се създаваха народноосво- 
бодителни отбори и те от 
началото имаха огромна ро 
ля. Тяхна задача беше и 
снабдяването на нашите еди 
ници което с успех извър
шиха.

С една дума, създаването 
на пъР-вата регулярна еди 
ница на нашата Народна 
армия представляваше гол 
ямо събитие. Мнозина не 
могат да осъзнаят величе
ството на този акт. Това 
направихме както трябваше, 
както беше нормално. Но 
днес, когато на това гледа
ме от историческо разстоя
ние, виждаме какво гран
диозно начинание беше то

най
промишле-

са изразходвани 
милиона динара, до- 

като останалите стопански 
организации вложиха 10,368 
милиона динара.

моралът 
и още повече да укрепне".

ГЕРОИЗМЪТ НА 
ЕДИНИЦИТЕсъгласно развитието

самоупра-
След като говори за отдел 

ни борби в разни краища 
на страната, 'за героизма на 
останалите пролетарски и 
други единици на нашата 
народоосвободителна вой 
ока, Върховният комендант 
изтъкна:

решения, с които 
общес- 
отноше

ния се развиваха съгласно 
Конституцията и Закона за 
сдружения труд. Трудещи
те се станаха истинските го 
сподари на дохода и целоку 
пните ходове на обществе
ното възпроизводство. В 
преодоляване на слабости
те, които естествено се про 
явиха, всичките обществе 
но-политичеок-и организации 
и останалите субективни 
сили начело със Съюза на 
комунистите, създадоха 
лсхвия сложните задачи 
се изпълняват в здрав 
литически климат.

Спирайки се върху пока
зателите на икономическия 
растеж В. Борисов посочи:

— Общият доход достиг 
на сра от 883,2 милиона 
динара, което представлява 
увеличение от 19,6 на сто 
в сравнение с 1978 година. 
Доходът на глава от насе 
лението възлиза на 21.170 
динара. И останалите пола 
затгли на стопанското разви
тие сочат значително уве
личение: общественият нро 
дукт възлиза на стойност 
от 360 милиона динара, или 
ръст от 32 на сто, като при 
това стопанството на социа 
листическия сектор достиг 
на сума от 315,1 милиона 
динара, или ръст от 37 на 
сто в сравнение с миналата 
година.

Чистият доход, който ос 
тава за разпределение 
организациите на сдруже
ния труд възлиза на 22134 
милиона динара и бележи 
Ръот от 37 на сто. Осъще
ствено е значително увели
чение на акумулацията т.е. 
средствата за фондовете въ 
злизат на 35 милиона дина

„Да водиш война с така 
грамадни и до зъби въоръ
жени неприятели и от тази 
война да излезеш като по
бедител — не е малко не
що. Нашите части се преоб
разяваха във- все по-голяма 
и по-мощна боева сила, та
ка че нашата V, Армия пред 
краст на войната нарастна 
на 800 хиляди бойци. Наша
та армия израстна из наро
да и затова нашият народ 
а толкова и обича. А как 
армията растеше, така рас
теше и нейният 
кадър. Имахме наистина и

Председателят на ва
ОС Димитровград 
инж. Борис Бори 
сов

Създаването на нашата 
Армия не е нещо, което е 
обикновено. Беше това еди
нствен случай в борбата на 
народа за своя свобода и 
■независимост. Такива и по-

команде.ч

курсове и школи, но хора
та вглавно се учиха и дока
зваха на бойното - поле, в 

добни въстания най-често битките срещу неприятеля, 
приключваха с неуспех. А 
нашата народоосвободител
на войска постоянно нара
стваше и укрепваше. Беше

Обобщавайки заключение 
то за стопанското развитие 
«а общината през 1979 го
дина Б. Борисов изтъкна, 
че плановите задачи са 
преизпълнени, така че об
щият доход е преизпълнен 
с 5,5, доходът и чистият до
ход с 8, остатък — дохода 
с 24, броят на работниците 
с 6,7 на сто и прочие.

— Остава да отбележим, 
че покрай солидните резул 
тати баха проявени и ела 
бости, които личат във все 
още недостатъчно изготвени 
планове по стабилизация и 
отчитане на резултати по 
реализацията на такива 
планове, необходимост от 
по-ор,га н изпрано обезпечава 
не нк кадри, начинанията от 
назалните резултати в сдру 
жаване и свързване на ор 
ганизациите на сдружения 
труд във възпроизводстве- 
ни цялости. Все още не 
се осъществява в пълен 
смисъл на думата свободна 
размяна па труда в рамки 
те на само управител \ ште об 
щности на иитресите.

Средният личен доход с 
по-маЛ7,к за 30 на сто в 
сравнение със средния ли
чен доход в Републиката. 
На друга страна, това нала
га капиталовложенията да 
се ускррят и започнатите 
обекти да се зав7,ршат на 
време, за да започнат редо 
©но производство.

алните лични доходи с 4 и 
износ с 30 на сто.

Намаляване на разликата 
в степента на стопанока ра 
звитост

гърди в гърди. -Старшините 
напредваха не според не
чия воля, .но според , волята 
и оценката на всички бой
ци. Ето затова аз казвал!, 
че нашата .Армия, ..с която 
можем да се гордеел!, се 
създаваше по единствен на
чин. .

по отношение на 
други райони в СР Сърбия, 
предвижда се капиталовло
жение от 332,34 милиона дн 
нара в стопанството. Тези 
средства ще

това резултат на политика
та, която водехме, на пра
вилното становище към на
рода и на ясното посочва
не на перспективата, която

инвестират: 
ОСТ „Свобода" — 33,16, „Ва 
сил Иванов — Циле" — 
18,5, ОСТ „Сточар” — 82,94,

Б*“ » Борис Костадинов — нов директор
и главен и

За по-голяма на „Брчаст от тези 
капиталовложения са извър 
шепи подготовки, за някои 
са сключени и договори, 
някои са продължение

в

Общинската конференция 
а на ССТН в Димитровград, 

па като основател на „Брат 
вече започнатите рекоистру ство", иаименова Борис Кос 
кции и модернизации отгоре тадинов, обществено-полити 

чески работник от Босиле 
град, за директор и главен 
и отговорен редактор на 
вестник „Братство".

ди.

И в останалите дейности 
също се предвижда значи
телно подобрение, като вси 
чки задачи се С7,образят с 
•реалните изисквания и В7,з 
моЖиости на общината.

При това се посочва, че 
докрай трябва максимално 
да се използват разполагае 
мите мощности и да се 
у воли чава производител по
спа па труда, като при то 
па се ползват и разкриват 
вътрешните резерви. На 
икономиите във всички сре 
ди Я на всички места 
ва да се отдели особено 
внимание.

ра което в сравнение с пре 
дишната година представя# 
ва увеличение от 75 на сто. 
Паралелно с това е нарас
нал и средният 
ход, който през 
на достигна сума от около 
4 хиляди динара, което е 
увеличение за 22,5 на сто. 
Тук следва да се отбележи, 
че и износът съпго постига 
добри резултати: общо са 
изнесени стоки на стойност 
от около 46,2 милиона дина 
ра с Ръст от 41 на сто, до- 
като вноса лорастна 
за 23 на сто. 
твяване на такива резулта
ти в стопанството на социа 

бяха

БОРИС КОСТАДИНОВ е 
роден през 1942 година в До 
лиа Лисина, Босплеградско. 
Учил сс © Лпсина, Босилег
рад, където завършил гам 
(мазнал но образование в 
Ниш, където завършиш Внс 
шето педагогическо училище 
български език и е член на 
СЮК от 1961 година.

личен до- 
1979 годи-

Бил е член на ръководст- 
тряб вото па народната младеж 

в Босилеград, член та ръко 
водството на Сдружението 
на висшите и високи учили 
ща в Ниш, член на Секре
тариата на Околийския ко
митет на Народната младеж 
в Лесковац, около десет го 
дини председател на Об
щинската конференция на 
СМ в Босилеград. Член па 
Републиканската конферен
ция на СМ за Сърбия 11 
член иа Председателството 

инж. иа СМ за Сърбия. От 1973 
година е председател на ОК 
иа ССТН — Босилеград и 

Ст. Н. — Т.П. член иа Републиканската

само 
За осъщес- Почнататък инж. Б. Бори

сов говори за перспективи 
развитие през Новате на 

та 1980 година.
— Изхождайки от добри 

те резултати, които бяха 
постигнати през четирите го 
дини иа средиосрочиия пс 
риод (1976—1980) навлизаме 
в последната година, с коя 

се приключи една

В организациите иа сдру
жения труд трябва да се 
осигурят -необходимите спе 
циалисти, които ще допри
несат . за спечелваше иа но 
ви пазари с акумулативни 
произведения и укрепване- 
на материалното положе
ние на стопанството, изтък 
на накрая председателят на 
ОС в Димитровград 
Боршс Борисов.

листическия сектор 
ангажирани 3020 работника, 

увели- конференция на ССТН за 
Сърбия.

В момента е заместник- 
председател на Секцията по 
физическа култура, спорт 
и рекреаци<т при Републи 
канската конференция 
ССТН в Сърбия-

Сътрудничил е в „Брат
ство" и „Другарче", още 
като студент в Ниш.

което представлява 
чение за 6,7 на сто в срав 
пение с миналата година.

За изграждането 
стопански обекти и рекон- 

модернизация 
1979

на нови

то ще
от най-динамичните петилет 
ки иа стопанското

общината и афирма 
самоуправитслните

струкция и
на производството през 
година са изразходвани око 
ло 102,6 милиона 
от които ф-ка за каучукови 

ООСТ „Димитров
град " 59,554 милиона дина

наразви
тие на 
ция иа 
обществено - икономически 
отношения*

динара,

изделия
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Делегация от Годеч и Драгомам 

гостува в |амитроаград
ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РК НА ССТ НА СЪРБИЯ

Рационалност в стопанството и израз 

ходването на обществените средства
иа крайграии-В рамките иа осъщсствяваие

шюто сътрудничество, между Димитровград „ съ
седните оТщини в Народна Република Българи* 
Годеч и Драгоман, през изминалата седмица (I 

18 декември) Общинска скупщина в Димитров
град, посетиха представители иа Общинските на- 

от Годеч и Драгоман

административен и режиен равски регион този план е 
персонал, безплодни съб- реализиран само с 10 про- 
рания и скъпя тъа>жестве- целта, а в този регион се 
ни манифестации, срещу намират четири най-нераз

вити общини в републиката 
Казано — Църиа трава, Търгови

ще, Босилеград и Сурдули 
па. Имаме ясни политичес 
кя насоки във връзка с 
развитието на крайграимч 
ните области, имаме ясни

Политиката на икономиче 
стабилизация, коя^о 

гръбнака иа
ска
представлява 
обществено - икономическо
то развитие в предстоящата 
година, ще намери място 
в почти воичкп акцтш на Со

родни съвети
всеки вид изразходваше на 
незаработеии парат. 
най-късо необходимо е лов 
сякъде
стопанисва и

работата на счетоводството, 
кадастъра, управлението на 
прихода и ДР- Иа гостите 
беше предоставена възмо
жността да се запознаят с 
метода на работа на отдел 
ните органи както и с тех
ническите средства, с които 
се осъществяват функциите 
на споменатите органи, на
чина на обслужване на гра
жданите и друго.

Представителите на съсед 
ните общини от НР Бълга
рия по време на пребивава
нето си в Димитровград, 
бяха запознати с политиче
ската система, функционира 
пето иа делегатската систе
ма и самоуправителиитс ор
гани, както и с осъществя
ване равноправието иа бъл
гарската народност в Юго
славия-

След запознаването им с 
казаното, до тук, гостите от 
Годеч и Драгоман, запозна
ха с работата на поотдешш- 
те органи на управлението 
на Общинската скупщина — 
Димитровград.

Гостите се запознаха с

рационално да се 
рационалноциалистическия съюз на 

Сърбия. Всички поотделил 
развойни програми, разпре
делението, потреблението 
и ръстта на жизненето рап 
нище, трябва последовател 
но да се съгласуват с цело
купните възможности и по 
требности на обществото, 
чиито рамки съвместно са 
утвърдени с политиката на 
икономическата стабилиза
ция. Само по тоя начин мо
же да се пресече пътя на 
неконтролираното изразхо
дване на обществените 
средства, нерационално ин 
вестиране, натрупване иа

да се изразходва.
Това са някои от заключе

шията от заседанието па 
Председателството по Репу
бликанската конференция 
на ССТН на Сдобия» на коя 
то е утвърдена акцп топната 
програма на Социалистнчс 
ския съюз на Сдобия 
провеждаше иа политиката

становища и заключения, 
като тръгнем от Председа
телството ига СР Сърбия. 
Обаче в изпълнението на те 
знг задачи се изостава. Наш 
интерес е в крайгранични 

за тс села да имаме хора, а за 
да останат те там, трябва 

на обществеаю-лгкономичес- да) имат и условия: да имат 
ко развитие на СР Сърбия път, телефон, ток. Считам, 
през 1980 година.

В разискванията взе уча
стие Борис Костадинов, кой-

След разговорите гостите 
от НРБ посетиха конфекция 
„Свобода” в Димитровград, 
и се запознаха с процеса на 
производството и развитие
то на тази трудова органи
зация-

че всичко това ще може да 
се реализира, ако сс обез
печат материални средства 
и ако се сдружат от стра
на на самоуправителните об 
щнаети на интересите в те 
зи области. Ангажирането 
на трудовите организации 
от развитите общини за раз 
местеше на програмите в 
тези общини при по-благо 
приятни условия, засега и 
покрай принципното опре 
деление, все още липсва. 
Не е възможно да не се 
види интереса за отделни 
програми в реализирането 
на ясните- становища. Бих 
се застъпил в проекторезо 
люнията за идната година 
отделно място да се даде 
на електрифицирането на 
неелектрифшцирашите край 
ща в СР Сърбия- Поради та 
зи причина е необходимо 
да се ускори и побърза с 
подписването. «а самоупра- 
вителни споразумения меж

то между другото каза:
Т. Петров

ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НД 
ИЗОСТАВАЩИТЕ КРАЙГРА 
НИЧИИ ОБЩИНИ УСПЕШНА ПАРТИЙНА ДЕЙНОСТ

— Предизборната и избор 
на дейност в Бабуишишка 
община се развива в твър
де благоприятен политичес
ки климат и 'Върви спорет 
предвидените срокове — ни 
уведоми секретарят на Об
щинския комитет на Съю
за иа комунистите Миодраг 
Панчич. С малки изключе
ния, както изтъкна той, вси 
чкм партийни 
в общината много добре са 

тазгодишните

не на по-справедливо въз 
награждаване според тру
довите резултати.

На всички предизборни 
и изборни събрания, които 
са в течение, се посвещава 
и дължимото внимание на 
развитието и укрепването 
на първичните организа
ции с оглед на въвеждане 
то на колективно ръковод 
ство и отговорност, на издн 
гането на идейно-политичес
ката работа на още по-висо 
ко равнище и на развитие
то на критиката и самокри
тиката.

До средата на януари ид
ната година, ще бъдат при 
ключе ни изборите 
чки първични
на Съюза на комунистите, 
след което ще бъде израбо 
тен щателен анализ на та
зи дейност.

Важна роля за реализира 
нето на Заюпоченнята на 
Председателството на ЦК на 
СЮК по актуалните въпро 
си на икономическата по 
литика и идейно-политиче 
ските насоки на икономи
ческата и социалната поли
тика има и Социалистичес
кият съюз, като фронт на 
организираните социалисти 
че ски сили. На първо мяс 
то, комунистите трябва да 
претворяват „генералната по 
литика’ на нови отношения 
между ООСТ в рамките на 
ОСТ и връзките с местната 
общност. Открито и най- 
лряко е необходимо на мяс 
то да се разрешават проб 
лемите. Трябва да се избо- 
рим като фронт на органи 
зираните сили за спазване 
на (принципите в производ
ството, разпределението, 

потреблението, ло-ускорено 
то развитие на самоутгра- 
вителните отношения 
Отделно трябва още

под отговорност за такова 
поведение. А считам, че 
тук, в това направление 
трябва най-много да напра
вим.

Задачите, които се пред
виждат в проектопрограма
та на Социалистическия съ 
юз на СР Сърбия за прове 
ждане на политиката на об 
цгествено-икономическото ра 
звитие в 1980 година в свет 
лината на Заключенията 
на Председателството на ЦК 
ла СЮК са много конкрет 
ни и ангажирани и трябва 
да се прилагат най-широко 
във всички среди. В идна 
та година като изхождаме 
от факта, че 1980 година е 
последна от средноорочния 
план (1975—1980), година в 
която цте се води широко 
обсъждане и приемане на

организации

подготвили
избори.

На предизборните събра
ния са отчетени постигнати
те успехи през изтеклия пе
риод, като през 
на критически 
оценени провеждането 
стабилизационните 
повишението

ду електроразпределителни 
те предприятия в Сърбия 
за сдружаването на сред
ства за електрифициране на 
неелекрифицираните 
та, съгласно

призмата 
анализи са във вси 

организациина
мерки, 

производител-сели- 
заключеиия 

та на Републиканския 
Пълшгителен съвет от февру 
ари 1979 година.

По такъв начин биха се 
обезпечшшт до 1985 година 

пълно да се застъпи за 78,100.000 динара при 
приемане на реалея план тае на ф5ада Рза Хиртава 
план на съгласувани погреб „ ьк
ности с възможностите. То ™ Р“™еТО Т бостана „ лите краища, биха се с-кз ва подчертавам поради ту„, дали фРша^ви средстВа1а 
че често се стига до нереа разреват на т^и т^об- 
лизиране на запланираното, лем, 50 ^
като при това изнасям фак „еелек^фициратте 
та, че малко е направено в се намират в
осъществяването на плана “оравс1ш ^в 
на развитие на краигранич мем к
ните общини. В Южномо-

ността на труда, борбата 
за повече и по-качествено 
производство при постоян
но настояване за въвежда

из-новата оредносрочна развой 
-на програма 1981 — 1985 го
дина. Като изтъкваме после 
дното, М. А.ССТН трябва най-и др. 

поне
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА СК В БОЖИЦДче да се изостри отговор

ността при всеки човек за

АКТИВНОСТ В РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНАТА 
ОБЩНОСТ

изпълняването на възложе
ните задачи. Информираме 
се, че постоянно 
шават за представителни 
разходите, не се спазва ра
ботното време, има неопра- 
вдателни отпуски по болест, 
обаче малко има 
някой да е бил

се пови

На изборното събрание на 
първичната организация на 
СК в Божица бе поднесен 
доклад за предстоящите за 
дачи и приета програма на 
работа на първичната орга 
низация на СК за двугоди
шен период.

В доклада, който поднесе 
Вене Спасов, досегашен се 
кретар на първичната 
ганизация, се изтъква, 
комунистите с 
акцтш ще полагат 
за по-нататъшното 
тие на

СК, па в тази насока ще 
°ъде постоянно организира
на разработката на маркси 

литература. Кому
нистите на Божица ще 
застъпят и за редоевно 
формиране на членовете, 
следене на дневния печат 
вестниците „Комунист” „Брат 
.ство и „Сурдуличке

сели- 
Южно- 

Да взе- 
пример Босилепр ад

ска община. Там от 37 се 
лшца — 29 сяце нямат ток. 
В посочения 
тищата в крайграничния ра 
йон, предвидени

примери
подведен ческата

се
ин-

регион и пъ-
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ, 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА

със сред 
ноорочния план 1975—1980 новос-
не са завършени изцяло. За 
това се застъпвам за отде
лен амандман на точка 
на посочения 
мент, който да гласи така: 
„да се обезпечи 
развитие на 
те дейности (пътища, 
трификация ПТТ — съобще 
иияь здравни обекти, учили 
ща и др.), за целта на кое 
то средства ще се обезпеча 
ват чрез сдружаването 
средствата на 
телните

тиор
Отделна активност ще бъ 

де развита за комуналното 
реализацията 

по развитие на 
общност. Пред

стои и ангажиране върху 
откриването на цех за про
изводство на тухли, в който 
да намерят работа повече 
работници. Комунистите — 
прооветни работници пък 
ше полагат усилия за по- 
пълно осъществяване на 
образователно -

чеКОМУНИСТИТЕ, конкретни7ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА усилия 
разви-

самоугтравителнтте 
общественошкономически от 

Крити-

Уреждане и 
на плана 
местната

проектодокуСИНДИКАТИТЕ,
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА

БОЙЦИТЕ

ускорено 
спомагателни 

елек- «ношения на село. 
ката и самокритиката 
бъдат основният 
задълбочаването

ще 
метод в 

на демок-Бабушница
ратичните отношения, а 
особено внимане ще бъде 
посветено и на приема 
нови членове в Съюза 
комунистите, 
младите

наНа всички трудещи се и граждани самоуправи- 
общности на инте- 

реаите, както и със сред
ства на въпросните общини. 
Приемайки и

на
на възпитател

ния план и програма, за 
добро свързване на училище 
то и обществената среда.

За нов секретар е избран 
АЛЕКСАНДЪР ГЛИГОРОВ, 
преподавател в основно учи 
лише „25 май", 
тник БОРИС БОГДАНОВ.

ЧЕСТИТЯТ отделно на 
селскостопански 

производители, както и на 
въпросите на евидентцралге 
на членовете и членския 
внос.

Идейно-политическото
разование е съставна 
на съвкупната дейност на 
първичната

по-
настоящия 

товатедст в резолюцията 
цте бъде изходна основа 
приемане новата средносроч 
на програма, когато реално 
може

НОВАТА 1980 ГОДИНА за

об
с пожелания за нови трудови успехи а за замес-да очакваме много 

повече да се изгради в, изос 
таналите краища.

част

организация на С. М.
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ЧЕСТВУШЕТО НД ДЕИЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА НАРОДНА АРМИЯ 

Вааимин посещения и 

тържества
СУРДУЛИЦА

Многобрсйни манифестацииТазгодишното чествуване 
Деня на Югославската 
рюдна армия — 22 декември, 
на територията на Димит
ровградска община започна 
в събота (15 декември), кога 
то основно училище „Мо
та Пияде” в Димитровград, 
посетиха група войници, ко 
иго с учениците от първи 
до четвърти клас проведоха 
в разговор по един учебен 
час. Същият ден пред 
ниците от пети до 
клас, на основното

застави в общината посети 
ха представители на орга
низациите ^на сдружения 

обществен о-пюлитм 
организации, кои

на-
Двият на Югославската па 

родна армия — 22 декември 
в Сурдулишка община та 
зи година бе отпразнуван 
особено тържествено и бо
гато. Състояха се многобро 
Ини манифестации, в които 
участвуваха войпици-грани 
чари, младежи и девойки, 
местно население, специ 
ализирани младежки орга
низации от вътрешността, 
работници от сдружения 
труд, обществено-политиче
ски дейци.

На тържественото събра 
ние по повод 22 декември 
за значението на 38-годиш-

щу всеки евентуален агре 
сор.

Твърде качествена револ 
юционно-музикална програ 
ма изпълни Академичният 
женоки хор „Колегиум му- 
зикум" от Белград с художе 
ствен Ръководител Дарин 
ка Матич — Марович.

Казармата и граничните 
застави бяха посетени ог 
ученици на ооновните учи 
лшца, младежта и гражда
ните. Казарма „Тома Ивано- 
вич' посетиха ученици от 
основните училища в гра 
да „Й. Й. Змай” и „Бук Ка 
раджич”. Тук също бяха го 
сти и най-младите от дет
ска градина „Наша радост”. 
Подрастващото поколение 
бе запознато с нашата Ар 
мия живота и работата на 
войниците, а най-младите

изпълниха подходяща про
грама.

Преходното знаме получи 
застава „Лисац”. На' 22 де
кември граничните застави 
посетиха фериалците и пла 
нинарите от Лесковац, сту 
денти на медицински* фа 

. култет и гимназистите на 
„Б. Станкович” от Ниш, фе 
риалци от Белград. Местно 
то население първо чести 
ти Празника на ЮНА на 
граничарите.

По случай Деня на ЮНА 
повече старшини са отличе 
ни, девет войници получи 
ха значки с образа на Вър
ховния комендант др. Тиго, 
осем войника са отличени 
със значка „Примерен вой 
ник', а повече са наградени 
и похвалени.

труд и 
чеоките 
то честитиха празника 
войниците и 
скромни подаръци.

на
им връчиха

ВОЙНИШКИ ПОСЕЩЕНИЯ 
НА ТРУДОВИ ОРГАНИЗА 

ЦИИ
уче

осми По повод ознамеиуването 
Деня на ЮНА, група войни 
ци от граничните застави 
общината, 
шини, посетиха

учили
ще, бойците от Народноос- 
вободителната война евоци 
раха свои спомени.

На 21 декември в голяма 
та зала на Центъра за кул
тура, в Димитровград, се 
проведе тържествено съ
брание, на което бе подпе 
сен доклад за значението па 
ЮНА, а учениците от основ 
но училище „Моша Пияде” 
и образователно

в
със свои стар- 

организаци 
ята на сдружения труд за 
преработка «а кожи „Брат 
ство ’ и конфекция „Свобо
да" в Димитровград.

В тези

нината от създаването 
ЮНА говори старшина Ра 
домир Ристич, като подчер 
та сегашната висока 
пен на обученост, 
жеиост и боеготовност 
ЮНА да се изправи

па

трудови организа- 
■войниците бяха запо 

с процеса на производ 
ствотото, както и с развойния 
път, развитието и постиже 
нията на споменатите орга 
низации.

За отбелязване е и това, 
че в рамките на отбелязва 
нето Деня на ЮНА, 
чки подведомствени 
ни учштища7 'на територия 
та на общината, бяха орга 
низиранп тържествени съб
рания.

Също бе организирано и 
писане на наградни теми, ме 
жд\/ учениците от основни-

ци*и,
знати

сте-
въоръ-

навъзпи
тателната организация за 
средното насочено образо
вание „Йоаип Броз — Тиго” 
изпълниха подбрана гтрогра-

Ст. И.сре-

20 УСПЕШНИ ГОДИНИ НА КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ „ДИМИТРОВГРАД”ма; ВъВ вси
ОСИ 03-За отбелязване е, че гра

ничните застави ' в общи
ната посетиха ученици от 
основното училище и сред 
ношколския център.

На 21 XII председателят 
на Общинския синдикален 
съвет, Ранко Ставрев, устрои 
прием за група войници от 
граничните застави и техни 
те старшини.

На самия Ден на армията, 
— 22 декември, граничните

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ПОВОД ЮБИЛЕИ
★ По повод ознамеиуването на 20-годишнината па 

каучукова промишленост „Димитровград”, на 20 деке
мври, в голямата зала на Центъра за култура 
в Димитровград се проведе тържествено заседание на 
работническия съвет на тази трудова организация

то планирано производство 
за тази година възлиза на 
8 хиляди и 450 тона готови 
стоки на стойност от 250 
милиона и 696 хиляди дина 
ра.

те училища и средношколци, 
на които награди бяха връ
чени на тържественото съб 
рание.

С развитието на организа
цията се обезпечава и съо
тветно качество и асортиме
нт в съгласие с потребите и

На тържественото заседа
ние, освен представителите 
на останалите организации 
на сдружения труд и дело
вите партньори на каучуко
ва промишленост „Дими
тровград”, црисъствуваха и 
представители ,на обществе
но-политическите организа
ции, Общинската скупщина 
— Димитровград и предста
вители на Югославската на
родна армия-

Доклад за развойниа път 
на каучуковата промишле
ност в Димитровград, подпе 
се Михаил Иванов, дирек
тор на организацията.

Между другото Иванов ка 
за, че първите крачки, на 
каучуковата промишлеиос г 
в Димитровград, са били 
скромни.

Работата ои тази органи
зация с започнала с твърде 

' скромни възможности, как- 
I то матернаш-ш, финансови,
| така и кадрови, помещения 

и всички останали.
Първите инвестиции, вло

жени за изграждане па фа
бриката за производство па 
гумени нишки, са възлизали 
общо на 162 милиона 658 
хиляди н 555 динара, от ко
ито 81 милиона 197 хиляди 
и 555 динара са били основ
ни и 81 милион 455 хиляди 
динара оборотни средства.

Програмата на производ- 
про

ПРЕЛОМНАТА 1971 
ГОДИНАТ. Петров

Тържествена чествуван Деня 
на армейците

Днес основна организа
ция «а сдружени^ труд „Ди изискванията на пазара, 
митровград” в Димитров
град, която од 1971 година 
работи в състава на каучу-

Днес организацията 
сдружения труд „Димитров
град”, покрай гумените ни- 

§ шки, произвежда и най-раз- 
I лични видове гумени обув- 
| км, гумо-технически стоки и 
| други видове произведения-

на

Най-големият празник на 
нашите въоръжени сили — 
Деня на ЮНА и в гранично 
то поделение на Милан По- 
пович бе тържествено чес 
ствуван. Празника на дено
нощните бдители на грани
ците ни, тук първи им чес 
ти тиха ръководителите на
обществено-политическите ор 
ганизации и Общинската 
скупщина, пионерите, мла
дежите, трудещите се и гра 
жданите! от Босилеград, ка 
кто и представители на тру 
довия колектив от Медицин 
ския центъР от Лесковац 
побратимени с една гранич 
на застава и една група из 
видници от Лесковац.

На тържеството пред гос 
тите и войниците, за след
военния развоен път и В7,з 
ход на нашата Армия гово
ри другарят Попович, кой 
то между другото изтъкна, 
че в системата на всенарод 
ната ни отбрана и защита, 
тя е винаги готова да се 
изправи срещу всеки евен 
ту ален агресор, без оглед 
на това каква е неговата си 
ла. Като своеобразна кова
чница ,на братството и един 
ството на всички наши на
роди и народности, нашата 
Армия последователно и до 
стойно изпълнява задачи 
те на Върховния комен
дант другаря Тито. В ЮНА, 
в школата на младежите, 
изтъкна Попович, стотици 
и стотици хиляди младежи 
са получили различни ква
лификации, с които сетне 
са се включили в обществе 
но-икономическия ни жи
вот.

На централното тържес
тво, поздравителна реч с

честитки за 38-ия рожден 
ден на нашата Армия про 
изнесе председателят на 
Общинската скупщина Си
меон Захариев. Между дру 
гото той говори за тради
ционното и съдържателно 
сътрудничество на гранича 
рите и населението от Боси 
леградска община. При 
това, изтъкна Захариев, гра
жданите, граничарите и 
трудещите се в Босилеград 
ска община са сплотена, 
жива крепост на граничния 
лост.

Тържественото чествува 
не Деня «а Армията ПР°* 
дължи въ® всички граиич 
ни застави, където праз 
лика първи честитиха мла
дежите и жителите от край 
граничните местни общ нос

:~Г »
1

ВРЪЧЕНИ ЧАСОВНИЦИ, 
ДИПЛОМИ И ГРАМОТИЩ;

ЩШ На тържественото заседа- 
Я ние на 24 работника, които 
Щ работят в' организацията от 
||| формирането й до днес, са 
Щ връчени

ци, 109 дългогодишни рабо
тници получиха дипломи, а 
на 56 делови сътрудници, 
конто с организацията са 
осъществили дългогодишно 
плодно сътрудничество, бяха 
връчени благодарствени гра 
люти.

I златни часовни-

■!>/

Ш/, Ш
Инж. Михаил Иванов

ти.
По повод празника, в за

лата на Културния дом в 
Босилеград бе •изпълнена 
културио-художествеца про 
грама, подготвена С7,вмест 
но от войниците, градската 
и средношколска младеж. 
Същата вечер, пионерите, 
войниците и младежта в 
Босилеград устроиха лаге 
рей огуп, около който до 
късно се виеше братско хо 
ро...

кова промишленост „Ти
гър” от Пирот, настанява 
1 200 работници, а съ&кУ1Ш0

Т. Петров

ството с обхващала 
1НЗВОДСТВО па 60 тона голи 
и 100 тона обвити гумени
нишки.

Планираният бруто проду
кт е възлизал па 507 милио-За отбелязване е, че в 

чест «а празника повече во ца и 30 хиляди динара го- 
йници получиха най-разли ; дини го.
чии заслужени признания | Организацията е започна- 
и награди. Няколко войни ла работа само с 49 работни 
ка получиха признанието ци и то предимно пеквали- 
„Примерен войник”, а повс фицмраяш. 
чето от тях наградени с ( За отбелязване е и топа, 
отпуск, похвали, значки 
с образа па другаря Тито, 
книги и други признания-

«г
;;;?

щЩ
,

Г,*1>Р
чо производството и настана 
вашето в организацията, от

у;

Участниците па тържеството

$4
година па година са увели
чавани.В. Б.
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Инвестиционният ялаи 

през изтеклата година 

реализирам 50 иа ото

ОТГОВОРНОСТ И ЗА АКЦИИТЕ И 

ЗА РЕШЕНИЯТА
върху доходното штурзваис. € това на
шият оторанителш механизъм пропий 
афизисоште процеси п оветошкхго сто
панство Оеше значително неефикасен.

положение, тъкмо за-

Втдрсаси политическата и икономи- 
стабилизацията да бъ

де опора на нашето рродносрочно сто
панско развитие, текущите стопански 
процеси с езика иа бройките потвърж
дават, че аче нзцравешт пред пренапре
гнати отношения в разпределението на 
личн^л. н обществения доход, с голямо
то потребление, недостатъчната произ
водителност, със силната инфлация и 
доста голямото несъответствие в стоко- 
воиаричните отношения.

Произлиза, че стабилизацията с 
подчинена на динамиката на развитие, 
че често се изразходва иезаработеното, 
защото малко се повишава доходът 
тфез производителмостта на труда, ико
номии и намаляванс производствените 
разходи.

Ако съдшч по балансите, които се 
свеждат тези дни на равнището на Фе
дерацията за целокупното югославско 
стопанство, средствата 
възпроизводство, 
дори и за лично потребление обезпеча
вахме в период, който остана след нас 
често посредством повишение на цени
те и с помощта на домашни и чужде
странни кредити. Последствие от това 
е нарастването на задължеността и за 
висимостта на нашето стопанство от 
чужбина, както и намаляването на <кон- 
куретността на нашия износен асорти
мент. В сянката на тези затруднения, 
без оглед на. техните димензии, не мо- 
га/г да останат резултати, които са осъ
ществени в укрепването на цроизводп- 
телннте сили на нашето общество, в 
растежа на обществения продукт, про
мишленото производство, заетостта, ка
кто и ръстта на жизненото и обществе
но равнище.

А че не се осъществяват всъпчкп 
запланирани пропорции в нашето ико
номическо развитие, а отделно целите 
на .стабилизационната политика, причи
ните трябва да потърсим в обективни
те затруднения, но н в субективните 
слабости, които не са от системен ха
рактер, но които тъкмо са последствие 
на непоследователното или частично 
прилагане на системата и само управи
телните договори и споразумения. От 
федералните сметки и анализи напри
мер не може да се снеме отговорно
стта на всички фактори на решаване- 
конто с поведението си действуват 
противоположно на прокламираната и 
договорената политика на стабилизация 
,допринесоха някои отрицателни ба
ланси на работата на стопанството.

ческата насока

И сега сме в
това че стопанското решаваше чс-ради

сто сс намира в държавни структури, 
че договарянето иа републиките и а<13 А<^" 
помните области се извършва само..11 
ония в-ьнроси, иа конто задължава лои* 
оштуцнята.

инфраструктура-* Запланираните обекти в 
та, стопанските и извънстопаиски дейности са би- 
ли в унисон с реалните възможности ★ Повече 
са причините за иеосъществяване ва задачите

ДОГОВАРЯНЕТО
от 29 кило- 

заключителен
дът на дължина 
метра, 
етап '
скотокона мрежа в няколко 
села и махали. В ход е из
граждането на училищна 
сграда в с. Гложше, седем а- 
партментна сграда в Боси- 
град, интернат в Д. Люба- 
та, детска градинка в Боси
леград, здравна станция в 
Бранковци, а до края на го 

възможно Здрав- 
технически да бъ-

Приключва деловата годи 
това и срока за ре-То |СШ'У1р1ю би икшаошло различие ю 

в цените иа потрсбнголишгс стоки, във- 
прошзво^улшошгя материал и енергията, 

изравнило данъчната политика и на
правило но-рациопалшо шшестициоииотб 
потреилепте, а ускорило би и ига оора- 
починеш, там къдсто то ваи-Д°брс мо
же да сс оплоди. гТай^тлавното е, чс он 
се стеснил просторът за конфронтация 

което не може

вша, а с
ализиране на запланувания 
едногодишен план на инве
стиционната активност. В 

план бс подчертано за-

с изграждането на ни-

ои

ТОя
13-ьршаванс на обекти, които 
бяха в строеж, ускорено уве 
личенне па стопанските ин
вестиции, както и обезпеча 
вале на всички нужни усло
вия за започване изгражда
лото на нови обекти. За ре
ализиране на гази активност 
бяха запланувани 240 480 
хиляди динара, от които 214 
милиона за стопански инве
стиции и в инфраструктурата 
и 26 180 хиляди динара в об 
ществените дейности. Вси
чки средства е трябвало да 
бъдат обезпечени от страна 
на Републиканския фонд за 
подтик на икономически изо 
станалите краища, чрез бай 
кови кредити и ссйзствени 
средства.

— Всичко запланувано в 
1979 година бе реално. Всъ
щност то произтичаше от 
.нуждите, условията и възмо 
Ж1 гостите. Въпреки това, 
планът на инвестиционната 
активност е реализиран са 
мо около 50 на сто. Главни 
причини за това са, че навре 
ме не са изготвявани идей
ните и инвестиционни про
екти, не са обезпечени не
обходимите средства, както 
и оторочаване на работите 
от страна на изпълнителите 

каза Боян Миланов, 
председател на Изпълнител
ния съвет на Общинската 
скупщина.

Босштеградска община при 
ключва деловата година с 
няколко завъРшени значи
телни обекта за целокупно
то си обществено-икономи
ческо развитие. Открита е 
здравна станция в Г. Люба- 
та, завършено е изгражда
не иа здравните станции в 
Д. Любата и Г. Лисина, на 
здравния дом в Босилеград, 
извършена е реконструкция 
на кланицата, в заключите
лен етап е 
на Културния дом 
други обекти.

Значителни резултати се 
отчгггат в 
комунални обекти в областта 
на инфраструктурата. Поне 
всички запланувани пътища 
и мостове в селата са раз 
ширени или изградени, про
карани са телефонни линии 
за Дукат и Църнощица. В 
изграждане е далекопрово-

за разширено 
капиталовложенията, на интересите, върху 

да се гради единството на стопанството 
и нейния пазар.

С това не що се намали отговор
ността па оОщесшедо-шлитическите оо- 

соосгвеното им развитие

дината е 
ният дом 
де обзаведен.щности за 

пнто биха се иакършщи техните права 
в осъществяването на собствената сто
панска политика, но би се получило но
во качество в изшширането па оощи 

стопанството, като цяло

и
ОТСРОЧВАНЕТО

ПОСКЪПЯВА
ИЗГРАЖДАНЕТОинтереси иа 

и което е най-важното, би се създал 
индентичен шш подобен механизъм за 
тяхната отбрана от отрицателното влия- 
гше от чужоита. Ако някой може су
веренно да решава за цената па хляба, 
месото, млякото, комуналните услуги 
или енергията, това не значи, че с то
ва е означено за невалидно, относно 
че е забранено па субектите на реша
ването да се договарят за това, тоест 
да съглаоуват своите съществуващи от
делни интереси в развойната стратегия 
на цялото югославско стопанство.

Заплануваните няколко за 
стопанството 
обекта все още не са в из
граждане. Някогашната стой 
ност на фабриката за прера
ботка на картофи не е вече 
81 милиона, а 150 милиона 
динара. Вместо някогашни
те 30 милиона, колкото бя
ха нужни за изграждане на 
фабриката за сушене на ово 
щи«г и горски плодове, се
га са необходими 55 мили
она динара. Все още не е 
изготвен инвестиционен лро 
ект за фабриката на ПВ-тръ 
би, чиято стойност сега ще 
възлезне на 45 милиона ди 
нара. Подобно е положение 
то и с изграждане на заная-- 
тчийскоуслужния 
Инвестиционният проект е 
готов, но вместо 5 изграж
дането му ще струва 15 
лиона динара.

значителни

МЕРОПРИЯТИЯ

Затрудненията, с които се среща 
югославското стопанство са ни извес
тни, защото такива или подобни над
делявахме в нашето динамично иконо
мическо стопанско развитие. Наистина 
в някои етапи нашите обществено-ико
номически отношения, сагласно степен 
та па децентрализация на управление
то, ние понякога практикувахме „хирур
гически”, относно административни ме
роприятия/ с които с малко иди с по
вече успех „съсичахме” отрицателните 
тенденции и процеси в нашето стопан
ство.

център.
им

ми-

— Смятам, че причините 
за отсрочаване на тези и 
други обекти са в бавенето 
на идейните проекти и че 
бавно се обезпечава финан
сирането им. Републикан
ският фонд за подтик на 
икономически

РЕШАВАНЕТО

Всичко това сочи, че заедно с де
централизацията на решаване по всич
ки важни жизнени въпроси на наше
то стопанство, не е извршено и адеква
тно преразпределение на отговорността 
върху субектите на решаване, не само 
според техните отделни, но и според 
интересите на единството на югослав
ското стопанство изцяло. При положе
ние на най-дългата световна стопанска 
криза, от която като нейна съставна 
част чрез международно разделение ка 
труда, ни югославската, както ни дру
гите, дори и твърде затворени стопан
ства, не можаха да се оградят, беше 
необходимо да се изработи защитен 
механизъм, за да се амортизират кри
зисните последствия-

Затуй всички субекти на решаване 
са призвани сходно на своите интере
си и специфичните условия максимално 
да допринесат към стабилизацията на 
стопанските процеси в рамките на сво
ите обществено-политически общности 
но и на единния югославски пазар. 
Защото би било илюзия да се подхра
нва надеждата, че стабилизацията мо
же да се постигне в една част на то
зи единен пазар с някой отделен от
бранителен механизъм, който напълно 
или отчасти да занемари всеобщите ин
тереси на стопанството. Такива опити 
вероятно не е имало. Обаче с децентра
лизацията на икономическото решава
не, което често се опираше върху дър
жавните структури, остана извън влия
нието на сдружения труд. А това заба
ви процеса на сдружаването на труд и 
средства през републиканските и обла
стните 1раници, дори често и в рамките 
на републиката и автономната област

Така постигната стабилност обаче 
беше повече резултат на законна, тоест 
административна принуда, отколкото 
съзнателно определение на всички са- 
моуправителни фактори на решаване. 
И нейните ефекти бяха толкова трай
ни, колкото бяха в сила „хирургически
те ’ мероприятия на държавните стру
ктури, за разлика от ония резултати 
които на плана на стабилизацията на 
стопанските процеси, се постигаха, то
гава когато след такива уошщя се на
мираше политичеока акция-

Затова Заключенията на Председа
телството иа Централния комитет на 
Съюза «а югославските комунисти по 
актуалните въпроси от осъществяване
то на икономическата политика в тази 
и идейно-полишичеоките насоки на ико
номическата и социалната политика в 
идната година, задължават към пред
приемане на широка обществена акция. 
Търсят се по-големи усилия, решител- 

и взаимно съчетани мероприятия 
във всички среди и на всички равни
ща на обществена организираност и 
за укрепване на социалистическите са- 
мехуправителни производствени отноше
ния и провеждането на системни реше
ния в живота. Произтича, че всеки е 
дължен да изработи собствена стаби
лизационна програма, в кодто да бъдат 
вградени интересите на цялото югосла
вско стопанство, защото воички по-мал
ко или повече сме отговорни, както за 
провеждането на 
решения, така и за процеса «а реша
ване.

изостанали
те и крайгранични общини 
не изпълнява цялостно и 
навреме задълженията си. 
С получаване 
кредити също така имаме 
трудности. Единствено

на банкови
завършването 

и много ня
маме трудности с обезпеча
ване на собствени средства, 
но в случая те не са големи. 
Всичко

изграждането на
това поскъпява из

граждането и сме изправени 
пред проблема как да обез
печим нужните допълнител
ни средства —
Миланов.

каза накрая

В. Божилов(НИ

съвместно приетите

Славко Станич 
(Танюг)
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РИБАРЦИ

Стрзлъц получи ошшГрамота Непрекъоват инициативите за 

пвдобренив на веления бит
За постигнати резултати в развитието на са- 

моуправителните отношения на село, за успехи в 
издигането на комунално-битово равнище — ме
стната общност в село Стрелъц тези дни получи 
ГРАМОТА от Съюзната конференция на Социали
стическия съюз в Югославия. 

Така това На 10 километра южно 
Босилеград,

на работниците от{ „Изчад
ия", която строи моста. За
планувано е съшият да бъ
де завършен до края на го 
дината, но до тоя срок ра
ботите не- може да приклю
чат. Това не значи, че сме 
недоволни. Главно е че ак
цията трае и че няма да 
спре — казва Владимир Ана 
стасов, делегат в Съвета на 
местните общности в Об
щинската скупщина и сек 
ретар на първичната партии 
на организация в местната 
общност.

Недостатъчните финансови 
средства са били главна при 
чина, че лошите махленски 
пътища не се поправят, как 
то и за разширяването на 
пътя от недалечното асфал
товото цюсе до центъра на 
селото.

— Общинската скупщина 
за поправка и разширяване 
на пътищата в селото ни, в 
идната година е запланувала 
50 хиляди динара. Това е 
още един пример, че обще 
ството влага усили а колко- 
то е възможно повече да се 
подобри живота на село. 
Ведно с тази помощ чрез 
въведното местно самообла-

тите за тяхната местна об 
щност от местната канцеяа 
рия в Бранковци да бъдат 
прехвърлени в Босилеград. 
Казват, че причина за това 
е самото им местоположе
ние: снабдяват се ов Радичев 
ци и Бооилеград, децата им 
учат в Босилеград т.е пъту 
ват всекидневно до Босиле 
град.

Покрай останалите. въп
роси, които трябва да се 
разрешат е и въпросът с 
електрификацията. Според 
Анастасов той е съвсем раз 
решим лко се има предвид, 
че от селото до митницата 
«а югославско-българоката 
граница, от където е възмо 
жно да се приключат има 
само два километра. Всич
ки обществено-политичес
ки сили в местната общ 
.ност в следващата година 
ще положат усилия . за по
добрение на животновъд' 
ния. фонд. Овцевъдството 
Рязко намалява — само 6 
домакинства- отглеждат по 
10 до 1-5 овце. Не е по-до 
бро състоянието и с отгле 
ждане на рогатия добитък, 
казва Анастасов, макар че 
всяко домакинство има сре 
дно по 4—5 говеда. Всъщ-

малко и затънтено село в Бабу- 
шнишка община се нареди всред 12-те най-дейни 
местни общности в Социалистическа република 
Сърбия- а е единствена местна общност в Нишки 
регион, на която е присъдено такова 
но признание.

Местната общност в село Стрелъц през по
следните години благодарение пълното единодей
ствие

от между
Млекомтшци, Бранковци и 
югославско-българската гра 
«ница пръснати са домовете 
на рибарчани. От лявата 
страна на Драговищица са 
разположени махалите Гра- 
мадйе, Падинйе, Минеовцц 
и Капински рид, а от друга 
та е махала Гйеловци. С 25 
домакинства Рибарци е ед
но от най-малките села в 
Бооилепрадока община. Ма ‘

високо съюз

на всички обществено-политически 
ведно с колектива на основно училище „Добри- 
нка Богданович" завоюва големи победи. Преди 
една година в чест на Деня на освобождението 

6 септември в Стрелъц беше предаден на упо
треба мост на р. Мурговица, който с векове беше 
неразрешим проблем за Стрелъц, Масуровац и 
още няколко села в този район. Тази година, пак 
в чест на Деня на освобождението в селото беше

сили,

кар че по отношение на ос 
таналите села в общината 
има много по-малко дома 
кииства, обществената ак 
ция за всестранно подобре 
ние на селския бит непре
къснато продължава. Чрез 
финансова помощ от стра 
на на Общинската окупщи 
«а н с влагане на собствени 
усилия, в местната общност 
се решават едни и започва 
премахването на други про
блеми, Всъщност това е и 
лозунга на рибарчани, ло
зунга на всекидневието им.

предадена на употреба нова здравна станция, не
отдавна беше довършен нов училищен интернат.

Жителите на с. Стрелъц, Са сплотени и дец- 
ни във всички акции. В последно време постигат 
забележителни резултати и на културното поле,
спорта и др. области.

Местната общност в село Стрелъц може да 
послужи за пример в много отношения- — Изгражда се моста 

река Драговищица, а нужни 
те средства, 
зат на 80 хиляди 
обезпечихме от 
Но макар и 
средства, местната общност 
с по 3 до 4 работника днев 
но оказва доброволен труд

на
М. А.

КОИТО Възли
динара, 

общината, 
обезпечените

гане ще премахнем и тоя 
проблем — посочва Аитана- 
сов.

В МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ — 
НИШ ност за това и има условия, 

а това е и една от перспек
тивите на рибарчани.Рибарчани имат един иск, 

с който настояват докумеи-Приети насоките на 

обществения план
В. Б.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА СУБНОР В БОСИЛЕГРАД

Работата и отговорно
колективна V

На заседание, състояло но, съгласувано <и стабил 
но стопанско развитие, 
обосновано върху по-ефек 
тивното използуване на 
средствата в общественото 
възпроизводство, повишава 
нето производителността «на 
труда и на ускорените из
менения на структурата на 
производството.

Избрано Председателство от 11 членове. В местните 
дружества на бойците избори от 20 т. м. до 20 март иду 
щата година. Предстоят по сериозни подготовки за по 
мощ на материално слабо стоящи и нзнемощяли чле 
нове.

За осъществяване на тези 
задачи е нужна и по-голя 
ма помощ от страна, на . 
ССТН, в която организация 
вече съществува комисия 
за тачене на революцион
ните традиции, Съюза на 
социалистическата младеж.

се през .миналата седмица, 
делегатите на Междуобщин- 
ската регионална общност в 
Ниш приеха насоките за из 
готвяке на обществения план 

периодразвитие 
1981—1985 година.

Според насоките, основни 
те цели и задачи на обще

зана
На проведеното през мина 

лата седмица в Босилеград 
отчетно-изборно заседан не
на Общинския съвет на Съ 
юза на бойците от Босилег 
радока община, съгласно 
инициативата на другаря Ти 
то бе въведена колективна 
работа и отговорност. С из 
менението и допълнението па 
статутиото решение, деле 
гагите взеха становище, с 
което Председателството ка 
то политическо-изпълните
лен орган на Общинския 
съвет да наброява 11 чле
нове. За председател в но 
пзоизбраиото Председател
ството с мандат от една го 
дина избран Иван Митрев, 
а за секретар Стефан Стой 
хоп с мандат от. две години.

На заседанието, делегати

те взеха решение, за прове 
ждане на избори в местни 
те дружества на бойците. 
В осемте дружества, колко 
то има на територията на 
общината изборните засе
дание ще бъдат проведеш! 
от 20 т.м. до 20 март иду
щата година. Бе подчерта
но, че в дружеството, които 
имат малък брой членове 
ще бъдат «избрани председа 
тели, секретари и касиери,

движението на младите го 
рани, Самоуправителната об
щност на интересите по ку 
лпгра и Центъра за кул
тура.

Една от предстоящите за 
дачи пред членовете на 
Общинския съвет и Предсе 
дателството на Съюза на 
бойците в Босилеградска об 
щина ще бъде и задача за 

а в онези дружества, конто изнадцшане на иай-подходя 
имат над 20 членове ще бъ щц- решения за оказване на 
дат избрани и председател ‘ материална ф-^сЬциа|Л1|1а0 по 
ства. И в двата случая маи- мейц на материално $лабо 
датът на членовете на от- стоящите си членове. При 
говорните длъжности в

ствено-лолитаческото разви 
тие в предстоящия средно- 
срочен планов период ще 
бъде по-нататъишото раз 
витие на социалистическите 

отноше- 
въз основа на Консти

Освен това делегатите 
приеха обществените дого 
вори за политиката за отдел 
яне и ползване на средства 
та за задоволяване на общи 
те обществени и съвместни 
нужди, както и за политика 
та на облаганията и данъ
ците в СР Сърбия относно 
в Междуобщииската регпо 
пална общност в Ниш. При 
тооза бе изтъкнато, че сдру 
женгият труд не трябва да 
се обременява с нови обла
гания, а нуждите трябва 
да се задоволяват С'/,с съот 
ветно преразпределение па 
средствата.

самоуправителни 
ния
туцията и Закона за сдру
жения труд, постановления 
та на Десетия конгрес 
СЮК и Осмия когрес 
СКС и въз основа на нови 

стопанско-системни 
шения. отделно в областта 
на създаването и разпреде
лението на дохода. Усили
ята «на трудещите се в ре
гиона в предстоящия пери 
од ще бъдат насочени към 
осъществяване на динамич

на
на

рете

известно число членове в 
последно време се .забелязва 

!Лйщниу;..поме
«••' й

МакъР че тази обществе “ 
но-полишческа организа- 

Развитието и задълбочава- ция не разполага със зна 
ието «на революционните чнтелни •'» финансови сред- 
траднции :и занапред ще ства, съгласно солидарни- 
бъдат главна задача па бой те начала и длъжността си 
цитс. Нужно е, бе изтък- към членовете, тя ще на- 
лтато на заседанието, да сс прави пбчтгн да помогне в 
събира исторически и мемо решаване на основните жи 
риален материали, както и знени въпроси на членовете 
да се запазват паметниците. си.

дружествата ще трае две 
години. и липса на Ж1 

щения-
М. И. БОЙЦИТЕ ПРЕД ОТГО 

ВОРНИ ЗАДАЧИ

Литературно четене в Звонци и Стрелъц
ждието”, а стихове четоха 
Миля Илиева, Добривос Ев- 
т.ич и Стефан Николов. Тук 
с-ьшо в литературното че 
тепе участвуваха членове
те на литературната секция 
при основното училище.

Организирането на посе
щения иа местни общности 
и училища от страна на 
творци на художественото 
слово е постоянен облик иа 
дейност па Народния уни
верситет и градската библи
отека в Бабушница.

Народния 
университет и градската би 
блиотека от Бабушница 
отдавна в Звонци и Стрелъц 

литературни 
четения. Група поети и пи 
сатели от Ниш: Миле При- 
сойски, Добривое Евтич, Ми- 
Ня Илиева и Стефан Нико 
лов гостуваха в тези две се 
лиша иа Бабушиишка об
щина и се представиха пред 
учащата се и селска младеж 
със свои творби.

В Звонци, въпреки ли и 
сата на подходящи поме

щения, в тясната стаичка 
иа библиотеката на литера 
туриото четене прясъствува 
ха няколко десетки души. 
Освен творците от Ниш, тук 
се представиха и членовете 
на литературната секция 
към основното училище.

В Стрелъц, където иомс 
щенията бяха далеч по-под
ходящи, пред повече от сто 
души
че предизвика особен иитс 
рее. Мило Присойски чете 
кратък откъс от романа 
под печат „Пролет ла гриме

По почин на

«е-
В. Б.

се състояха

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА

На всички трудещи се и граждани
в общината и съседшгге общини

ЧЕСТИТИ 
С пожелания за нови успехи занапред.

литературното чете-
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ТЕМИИЛ ПЕДАГОГИЧЕСКИБОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА 
СОИ ПО ПРЯКА ДЕТСКА ЗАЩИТА Родителите и трудввите навици 

на дететоПриета програма 

за работа Товъзпитател, 
представлява едно ва- 

зветю в широки^ сми- 
думата, лредучлли- 

заведения и учили- 
специфичен пи

ля тази среда, които

иственяят 
само 
жно

научи в детството
забравя през делия

което се 
не се
живот. „ Г1я

Семейството винаги е би- съл^ 
ло и пге си остане паи-важ- щниге 
пият възпитателен фактор, тцето, 
Семейството, тази основна 
клетка на възпитанието, та- 

най-малка, по най-важна

За аютуелността ага възпи
танието на децата отделно 
мс трябва да се подчертава. 
Особено когато става дума 
за трудовото 
семейството.
стиггуция между другото се 
казва: „Трудът и резултати
те па труда определят ма- зи 
термалното и обществено но .

човека". А Ен- щ

Босилеградта градинка, в 
и в която ще намерят мяс 
тото си децата от 3 до 6 го
дишна възраст, и със зап 
лаиуваното организиране 

на възпитателни групи за 
деца от предучилищна въз 
раст в селските центрове, 
значително шс се подобрят 
условията и за най-малки 
те. Според взетото решение 
в следващата година ще 
бъдат повишепш н детски 
добавъчни, а в общежитп 
ята и ученическите столове 
ще бъде отделено по-голя 
мо внимание на качеството

На проведеното в мина
лия петък в Бооилсград за 
седание на Скупщината на 
общиноката самоуправтел 
на общност на интересите 
по пряка детска защита, де
легатите обсъдиха работата 
в изминалата и приеха про 
грама за работа за идуща 
та година. Тази самоупра- 
вителна общност на инте
ресите, бе подчертано на
заседанието, изпълнява за
дачите си от запланувания 
средноорочен развоен план. 
Отделно бе изтъкната об
ществената роля и грижа, 
кодто тази общност на ин
тересите отделя в обезпеча 
ване на обществената пре
храна в ученическите сто 
лове и трите общежития, 
колкото има на територия
та на общината, както и в 
организирания отдих и по 
чинка за учениците от осно 
вно училищна възраст. За 
отбелязване е, че 95 на сго 
от учениците в основните 
училища получават топла 
закуска, за която цел об
щиноката СОЙ за детска 
защита участвува със зна 
чителни финансови и мате 
риални средства. Със зна
чителни финансови сред
ства тази СОИ участвува 
и в прехраната на ученици 
те в общежитията, както и 
за летувате на от 30—120 
ученици годишно.

възпитание в 
В нашата Кюн- ститут

осъществяват сводта възли
тателпа функция, ръко©°дей 

от социалистическа 
са следващите 

възпитателни обек-
- к и се 
: идеология.

ложсппис па
гелс и своето произведение 
„Ролята но труда л проце
са па превръщане ма май- у 
че трудът е „първото осиои- 
по условие за целокупния Шш 
човешки живот", тоест че V 
той е създал човека като .Ж 
човек и човешко същество. шъ 

Какво тава значи? ! ,

основни 
ти .на младите.

С основание днес родите
лите търсят от предучили
щните заведения, училища
та и обществото да им се 

във възпитанието 
децата, още повече, че 

каго

Ь V
0

\'р

1 помогнег' на
техните задължения, 
на работници и самоуправи- 
тели, от ден на ден нарас
тват и получават характер 
на „пробен камък *.

Проблемите на трудовото 
възпитание днес заемат пър
во и доминиращо място в 

на възпитанието 
на децата изобщо. И това 
не е случайно, понеже се 
изхожда, че трудът в наше
то общество е провъзгласен 
като основно мерило на чо
вешката стойност. За съжа

У;в прехраната, както и ор
ганизиране на същата там, 
където все още не е орга 
ннзнрана в унисон с общес 
твеннте нужди. Също така 
делегатите взеха решение 
да се подобри положението 
при защита на деца без ро 
дители п за деца, които 
имат трудности в умствено- 
физическото ои развитие.

За реализиране на зада
чите, са нужни а! финаисо 
ви оредства, конто общин
ската самоуправителна об 
щност обезпечава главно от 
Републиканската СОИ по 
детска и чрез собствени из 
точници защита. Запланува 
яите финансови оредства 
възлизат на 20,5 милиона' ди 
нара и голяма част от тях 
ще се изразходва за нзгрл 
ждане и реконструкция на 
ученически столове, за ре
конструкция и техническо 
обзавеждане на помещения 
в централните основи учи
лища за работа на възпита 
телни групи, за организира 
на почивка и реюреация за 
100 ученика както и за из
граждане на ученическо об 
щежитие в с. Бистър, чия- 
то стойност възлиза на 15 
милиона динара.

На пръв поглед може да 
се каже, че се касае за съ
щността на трудовото възли 
тание, отиоопо за самия 
труд и неговото значение.
Тук бихме добавили: трудът организационна форма на об 
е онова средство, с помощта ществен живот, в кодто де
на което се измерва стойпо- цата придобиват основни 
стта на отделното лице в знания за всичко, което ги 
обществото. обкръжава, не може никога

Как всичко това изглежда да загуби своя статус на 
при децата-ученици? пръв и основен възпитател

Следва още в началото да без който ндма пълно пра
се изтъкне, че както за въз вилно възпитание на нейни- 
растиия, така и за децата, те най-млади членове. Това 
важи същото определение може да се случи само, ако 
на труда, която вече посо- семейството изчезне, а то
чихме. Известно е обаче ва е почти илюзия. Дори е 
марксичеокото схващане, че абсурдно и да се мисли за 
детето не се ражда с гото- това.

Децата в семейството по
лучават първото възпитание 

за и формират своето отноше
ние спрямо себе си и оста
налите. Такава роля пя се
мейството и такова незаме-

В час

системата

ленив, този решаващ „изме- 
га, както в семейството, та
ка и в училището, е прене
брегван и недостатъчно из
тъкван.

Днешното актуализиране 
на проблема за трудовото 
възпитание в семейството, 
въпреки че като проблем

навици и способности, 
но че на света идва с изве
стни залежи (условия) 
собствено развитие. А как
во по-късно ще бъде, как
ви у него ще се създадат 
навици, способности 
чко това зависи от жизнени

ви

не е нов за педагогическата 
наука,
е продиктувано от диналшч- 
ните и ускорени 
които

И покрай добрите резул 
тати все още липсва орга 
низирана работа с деца от 
предучилищна възраст. С 
изключение на възпитател
но-образователната група за 
деца от шестгодишна въз 
раст в Босилеград, в сел 
ските центрове такива гру 
пи все още не съществуват.

В идущата година, когато 
ще бъде открита и детска

теория и практика,

вся нимо значение произтичат 
от обстоятелството, че в 
нашата страна с организира 
но предучилищно възпита

на ние и образование, според 
педагог официалните статистики от 

1970 година, са обхванати 
само 6,84 на сто от децата, 
а в Белград — 
щите източници 
сто.

промени, 
настават в целокуп

ни-* обществен живот. Дей-те условия и влиянието на 
средата. Ще подкрепим това 
становище с мисълта 
известния френски 
и философ от XVIII 
Жан Жак Русо, който 
зал, че

ствителността показва, че 
в работата по възпитанието 
на най-младите граждани са 
необходими нови облици, 
методи, средства и други ви 
дове дейности.
(СЛЕДВА)

СЛОБОДАН ВАСИЛЕВ 
д-р по педагогическите науки

век 
е ка-

децата се раждат 
мито добри, нито лоша, но 
че лоши ги прави възпита
нието. Известно е, че онова,

според съ- 
— 18,5 на

В. Б. Но семейството не е еди-

57-58-та книжка на списание „Мост” предла 
га Панорама на съвременната македонска 
тура, както и материали, обхващащи обществено 
политически, научни, културни и други въпроси.

Публикуван е текста «а д-р Милан Милади 
нович: „Тито за моралните качества на социали 
етическата личност'1. По аналитичен и задълбочел 

начин Миладинович разглежда Питоните 
ща за социалистическата личност, конкретно под 
хода на президента Тито към съществените 
рални качества на личността на социалистическо
то общество. Д-р Любиша Митрович в текста 
„Самоуправлението и партиципацията” разглежда 
въпроса за отношенията между партиципацията и 
самоуправлението. Д-р Марин Младенов в текста 
„Езикът и журналистиката” разглежда един твър
де актуален и достатъчно неизследван въпрос — 
за езиковата роля на журналиста и журналисти
ката изобщо.

нието „Кавал , Петре М. Андре е веки със стихотво
рението „Когато любех Дениция", Михаил Ренджов 
със стихотворенията „Козяк* и „В Солун, октом
ври 1972 и Атанас Вангелов със стихотворението 
„Недостигнатата дума за цвят”.

Публикуван е и текста на Миодраг Шияко- 
вич: „Един следобед при Елисавета Багряна” 
който известната българска поетеса

литера

*

встанови изнася споме
ните за връзката си с поета Раде Драинац.

повОД стогодишнината от рождението на 
Коста Абрашевич публикуван е текста на д-р Васо 
Милинчевич: „Поход в историята”.

Публикувани са и творби, наградени на тво
рческия младежки конкурс: стихотворенията: .Ти 
имаш най-груби ръце’' и „Какви са тези ветрове” 
от Стефан Манасиев, стихотворението „Осъдени 

ра, СМър,Т Деница Илиева и стихотворен и- 
ето „Раздяла от Съроияна Милошева ^

въпрос от реформата"^ еГ*образованието ■актуален 
мотане на авторитарните отношение 
на учениците от обект в субект в уч«5ния процес 
прп. Публикуван е и текста на д-р Слободан Васи- 
лев. „Пионерите по стъпките на младежта" « 
то автррът съобщава резултатите си от изследва 
Садашо 1978?ЦвЖКаТа ТрУДОВа акщ1я „Шамац -

ПРЕГЛЕД мо

НА
„МОСТ” 

Бр.57-58
Отделно значение на тази книжка придава 

панорамното представяне на съвременната маке
донска литература. Д-р Александар Спасов в тек- 
ста „Течения и тенденции в следвоенната македои- 
ска литература" дава преглед и оценка на следво
енната македонска литературна продукция. С про- 
зни литературни творби са представени писатели
те Блаже Копески с разказа „Ход", Борис Вишин- 
ски с новелата „Чакането в четвъртък' и Дими- 
Т^Р Солев с разказа „Народният певец в градския 
автобус ; с поезия са представени поетите: Славко 
Яневски със стихотворението „Окованата ябълка" 
Ацо Шопов СЪС стихотворението „В съня на чер- 
наТа жена , Матея Матевски със стихотворението 
,,Камъни , Иован Стрезовски със стихотвО|рението 
и Рфеи на безкрая , Анте Поповски със стихотво
рение „Сватбата на Нрометей’, Йован Котевски 
сЪс стихотворението „Допири", Радован Павлов- 
ски със стихотворението „Момчето, което на плад
не се събужда”, Тодор Чаловски

цревъз- 
и издигане

ството^Ггенад: "Бя"
потеря^ представлява тажещГкъм^о™3 
«е с обстоятелствата на освободителното запознава- 
в България през 1872 година. дигелното

ст„\ ЛеонидИШейка^1Аоту^0д^^с^|[^ао^аф^аньо

* движение

Ко-
със стихотворе-» Мраз.

д. р.
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БЛБУШНИЦА

Бъдещето ма нашата култура се 

решава в ученическата скамейк
ПОЛОЖЕН ОСНОВЕН КАМЪН НА ФА

БРИКА ЗА ГЛИНЕНИ ИЗДЕЛИЯ
★ В обекта ще бъдат вложени 107 милиона динара.
ощеТоГ„ошГраб0о™«,1т ПРИеТН раб°1а

Комунално-услужно
Комуналац” в 
ознаменува Де

НА 21 ДЕКЕМВРИ т.г. в 
голямата зала на Синдикал 
ния дом в Ниш се състоя 
заседание с директорите на 

_ основните и средните учи- 
^ лмща в Нишка община, ка

кто и е .представители на 
институциите, грижещи се 
за възпитанието и образова 
нието иа пионерите и мла
дежта.

•Пред щжсъствуващите, 
Градимир Милеиович, ди
ректор на Завода по усъвър 
шетгствуване на възпитание 
то и образованието в СР 
Съ-рбия. изнесе доклад на 
тема „Културно-художестве
на самодейност във фумкци 
ята на съвременното учили 
ще’.

В доклада и разисквания
та, които бяха твъРДе инте
ресни, бе констатирано, чс 
възпитанието и образование
то в съвременността 
ставляват
в общото развитие, че е не 
обходим о сам о уп р авите л и о
свързване на сдружения 
труд с училищата в единна 
система на сдружения труд, 
както и обезпечаване съотве 
тио -влияние на всички 
фактори въ.рху развитието 
на младежта, внедряване 
на марксистката и самоупра 
вителиа насоченост в про
грамирането и организацп 
ята па образователно-въз
питателната работа.

Пътищата и възможности 
те за засилваме .на култур-

Хубави 
дейност, 

със аредата — местните об
щности и

ио-художествената самодей 
ност в образователната си 
стема са чрез редовното, 
факултативно, изборно и 
допълнително обучение, чрез зации, бяха 
свободните дейности, об представителите 
ществените организации, пу
бличната и културна дей
ност на училищата, профе 
сионалните дружества и 
организации, производител
ният и обществено-полезен 
труд и чрез укрепване на съ 
трудничеството между учи
лищата и оредата, в която 
живеят и работят, бе изтък 
•нато на заседанието.

Реформата на учебното 
дело е_ намалила седмичния 
фонд часове в редовното 
обучение за сметка на въз 
мож местите за по-голямо

примери на само- 
сътрудничество

лре- машини ще кредитират из 
граждаието на фабриката 
с 53 милиона динара, а Ни

дпридтие
Бабушница

трудови органи 
изтъкнати ог 

на учебно 
то дело в Нишка община, 
а които се оглеждат в уре
ждане на училищата,

та**’' уважаване на интересите 
на учениците и развиване 
то на самодейността. Нова 
та образователно-възпита
телна- система у нас . изис 
ква рационално и органи 
зирано (използване на сво
бодното време, създаване 
на ученически секции и 
дружества за развитие иа 
културно-художествената са 
модейност, подтикване на 
самодейни съревнование и 
прегледи и свързване на 
училищата с обществената 
самодейност. За всичко то 
ва, бе констатирано, тряб
ва да се държи сметка и

- • :
пред- 

сложеп фактор
По време на тържеството

лищните дворове, средата, 
в опазване на жизнената 
среда, паметници, паркове. 
Те настояваха да се започ
не с развитието на култур
но-художествената самодей
ност още от предучилищна 
възраст и тя континуирано 
да се развива в основните 
и средните училища и на 
факултетите, Първото реци 
тиране, пеене, моделира
не, излизане на сцена и т.н. 
е през времето на ученичес 
кия живот. Ако не се раз 
вива самодейността в учи
лищата, не ще могат да се 
забележат, нито пък по-на 
татък усъвършенствуват и 
талантите в отделни облас-

.ня на Югославската народ 
на армия и чествуването на 
60 годишнината на СЮК, 
СКОЮ и 
синдикати с още една тру 
дова победа. При малко 
тържество в присъствието 
на републикански, региона 
лни и обществено-политичес 
ки дейци, цредставителн на 
обществено - политическия 
живот в общината и от съ 
седните общини, председа
телят на синдикалната ор 
ганизация Мирослав С.мил- 
кович положи основен ка 
мък на бъдещата фабрика 
за глинени изделия.

По такъв начин, както в 
поздравителната си реч из
тъкна и директорът на „Ко 
муналац” Йосиф Алексан 
дров, продължават тради
циите на лужнишкиа край 
в производството на глине

шката кредитна банка е от
пуснала кредит от 14 мил но 
на динара.

Фабриката ще бъде завър 
шена до 1981- година, кога- 
то ще бъде пусната в дей
ствие. В нея ще постъпя г 
на работа 100 нови работ
ници.

Тя ще осъществява общ 
доход от 60 милиона дина 
ра, доход от 24, и, чист до 
ход от 11 милиона динара.

М. А.

революционните

при възнаграждаването на 
труд и развиването на само 
дейността в училищата.

ти.

Милорад Новкович, дире 
ктор на основно училище 
„Бранко Милькович" в Ниш 
изтъкна, че тяхната местна 
общност „Челе кула" не 
предприема никаква мани
фестация без участие на ос 
новното училище и обрат 
но. Това ще рече, че учили 
щето и местната общност 
добре сътрудничат и каква 
е местщта общност такова 
е и училището, а какво е 
училището, такава е -и мес 
тната общност. Изтъкна се 
необходимостта от по-тяс 
но сътрудничество между 
училищата в града и с дру 
ги училища в нашите репу 
бликн и автономни облас
ти. Училищата, местните об 
щностп и трудовите орга 
инзацни са базата за 
развитието на 
дожествената 
и културното развитие изо 
бщо. Ето защо тяхната кул 
турна функция трябва да 
се програмира, .бе изтъкна
то на заседанието.

ни изделия-
След получаването на по

ложителни резултати от из
следването, положени са
немалко усилия, докато да 
се обезпечат средства от 
107 милиона динара за из
граждането на този обект. 
Съоръженията за фабрика
та за родно производство 

Чачак,„Цер" от 
„Иво Лола Рибар" в Бел
град и на „Милош Диманич’ 
от Власотинци. 
пата част на обекта ще из 
върши „Комуналац”.

Средства зя изграждането 
па Фабриката за глинени из 
делия — гинтер—блок", шу 

блок и „момта—

на

Строител-

културно-ху
самодейностпликав

блок" са обезпечени от кре
дити.

Фондът за насърчаване 
-развитието в недостатъчно 
развитите краища в Сър
бия е отпуснал 40 милиона, 
динара, доставчиците на М. ВеличковИз нашата страна

КОНФЕКЦИЯ „Л И С Ц А" - СЕВНИЦЕ СР СЛОВЕНИЯ 
ООСТ „Б А Б У III И И Ц А" — БАБУШНИЦА

На всички потребители ООСТ „БАБУШНИЦА” ПРОИЗВЕЖДА:

ЧЕСТИТИ — сутиени,
— халтерн, и
— др. дамско бельоНова 1980 година

о пожелания за още ио-големи успехи.
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иа постВинагитази работа,— Мисля, че
която сега работя напълно 
отговаря иа моята професи 
окаяно, 'подготовка и на мо 
сто влечение: аз тълкувам 
една част от Народооовооо 
дителмата пойна, в град, ко 
йто наистина има оогаг 
революнисяюи опит, чии 10 
принос в борбата е бил из 
■ключителио гол я м. Счи I а м, 

койго силно оои

НЕОБИКНОВЕНИ СЪДБИ : .

С името иа легендарния 

герей Бошко Буха
Във време когато тъкмо 

освободеният босилеградрки 
край е полагал усилия да се 
възобновява, Тодорова като 
изтъкнат член на СКСЛО но 
стъгюа в родното си село 
като учителка. И все до 

остана вярна яа пост 
ба не само учител, 

мобилизатор и органи 
всички акции в 

Особено са зиачи- 
неДните успехи в 

живот в култур
на население

Когато човек проведе 35 
години на трудовото си Мя
сто и когато толкова годи
ни участвува в непрекъспа 
тото изграждане иа социали 
етическото ни общество, и 
вследствие иа това направи 
равносметка за трудовите си 
усилия, и резултати с УД° 
волствис ше константи? , 
че животът му е бил съЛъ-Р ьдин

че човек,
ча своя народ може и

отделни истори 
събития, които пот- 

самобитността 
— каза кусто

днес, 
та си, тяИМА ИМЕНА и имена — 

някои считаме за хубави, 
други не са толкова прив 
лекателяш и пр. Но името 
да оцредели съдбата

едва ли някъде

бено чувство на гордост раз 
ггра»я своите „цреживелци' 
А когато посетите- музея а 
Мостар ще останете напети 
на изненадани от вдъхпове 
шгето, патоса, с който раз 
казва събитията от НОВ-а 
в този, край, в град Мостар, 
провъзгласен за град-герой- 

Инак кустосът Бошко Бу

да
„тълкува" но и 

затор иа 
селото, 
телни 
културния 
лото издигане 
то. С една дума — труже
ник от първата линия ло
В7>зобновяването.

чсски
(върждават 
па тоя народ 
сът Б. Буха.

•Инак често! се случват „не 
" между кусто

жателен и успешен. 
такъв босилеградски тру
женик е СЛАВКА ТОДО
РОВА, понастоящем учител 

учи

на
някого 
ще се срещне.

А за младия, тридесетго 
кустос в Отдела доразумония 

са Б. Буха и посетителите. 
Особено,

дишен
на Революцията при музея 
на Херцеговина в Мостар, 
името наистина има особено 
значение. Той носи името на 
легендарния герой от НОВ-а, 
любимец на младите — Бо
шко Буха.

— Не, това не е случай
но — казва кустосът Б. Бу
ха — Народният герой Бо
шко Буха е мой чичо, т.е. 
аз съм му племенник. У 
нас има обичай имената да 

поколение 
•на поколение. Мен ми се 
падна щастливата съдба да

в първоначалното
Райчиловци. Трика

когато им каже, 
Бошко Буха. Отначало

лище вс. 
десетилетия и половина тя 
непрекъснато е възпитавала 

полокеяия- Мио 
ученици днес

че е
това приемат като шега, но 
когато докаже самоличността 
см с лична карта, посетите 
лнте изведпаж с по-голямо 
внимание се вслушват

—1 Отдавна беше, а 
ните ми 
ли е 
йдох
Да, имало е и трудности, 
но вследствие младата въз 
тсхржеиост всичко се прео
доляваше— казва Тодорова.

споме
подрастващи 
зима нейни 
навсякъде из страната 
намират на най-различни от 
говорни длъжности и допри 
насят всестранно да укреп 

обществено-политическа
та ни система и самоупра-

бликват, като че 
било вчера, когато до 

агай-,малките.се
среди

думите му...
Кустосът Б. Буха е скро

мен и твърде рядко ще ка 
же името си 
настоявате, 
му се е случило в 
Сад, к7,дсто дълго време не 
съобщавал името си на сво 
ето момиче. А когато тя 
настоявала да й каже, и ко 
гато той й казал, отначало 
т<г смятнала, че се шегува. 
Още повече, че самата Гя 
живеела в улица, която се 
наричала ,.Бошко Буха”. На 
края все пак повярвала... И 
още нещо: неведнаж него 
вите пратки по пощата при 
стигали под кавички, тъй 
като изпращачите мислели, 
че се касае за някакво ведо 
мство или подобно нещо.

По-нататъ-к кустусът Б. 
Буха разказа още такива 
„преживелици”, но без чув 
ство на огорчение. За не
го това е съвсем естестве
но, дори и той самият да 
се озове в положение нап
ример някой да му се пред 
стави като Сава Ковачевпч, 
в първи * миг ще се усъм
ни... Легендата винат е по- 
силна' от живия образ.

Кустосът в Музея на ре 
вол^цията в Мостар Бошко 
Буха в живота се на прак
тика е проверил тази исти

ва., освен ако ле 
Нещо подобно 

Нови влението. Все до преди седем годи 
в четисе пренасят от ни тя работи сама 

рикласиото 
наги с около 45 
Един след друт успехите се 
повтарят- Но животът 
себе си носи и щастието, и 
злополуките, и радостите, и 
тъгите. Винаги бодра и оп 
тимистически настроена, тя 
1971 година издържа опера
ция на крак. Не за пт>лна 

още ед-

училище и ви 
ученици.Сесия на 0Снося неговото име. 

Отговорно ли е да се но- 
герой, съсси името на един 

станал още приживе леген
да? Завчера в Бабушница се 

проведе съвместна сесия иа 
трите съвета на Общинска
та скупщина в Бабушница. 
Тя обсъди няколко анализи, 
информации и ггроктореше- 
ния, както и съгласие на 
предложението на Консти
туцията на Социалистичес
ка република Сърбия- 

Вниманието на делегати
те привлече и проекта на 
обществения план за 1980 
година.

Младият кустос изтъква, 
че е твърде отговорно. Още 
от основно училище; след 
това всредното от него, 
винаги се очаква да бъде 
между първите, между най 
-добрите. Инак ще се опет 
ни името на героя- А той 
това не смее да направи, 
нито поради своя чичо, ни 
то поради спомена за ге
роя-

А за Бошко Буха — наро 
дния герой от НОВ-а в по 
дробности знаят и най-мал 
ките.

В армията, когато е отби 
вал военната си повинност, 
кустосът Б. Буха също е 
трябвало винаги да бъде на 
чело. Защото, когато се 
търси доброволец всички 
очи се обръщат към него: 
та нали традицията не бива 
да се изневерява.”

Вт>лреки всичко това, ку
стосът Бошко Буха с осо-

Кустосът Бошко Буха година преживява 
на операция- Две 
не е могла да работи, а бе

години
ха е завършил история 
известно време е бил препо
давател по история в сред 
ното училище. Младите глас 
но изказали желанието 
да им предава Бошко Буха, 
а не по-възрастните препо
даватели, които според ду 
мите на Б. Буха наистина 
са прекрасни

и
'бпринудена да вземе 

на...
асту-

си беше.— Най-мъчно ми 
когато през прозореца 
мен допираше веселата уче 
ническа врява, а аз 
прикована за постелята. Но

до

бях
преподавате- На отделна сесия на Съ

вета и а сдружения труд и 
Съвета на местните общ но 
сти бяха приети редица ре
шения, отнасящи се до 
приемането на обществе
ния договор за размера на 
оредствата, които ще се из 
ползват за съвместно и об 
що потребление в община 
та в идната година.

макар че едвам се движех, 
често отивах до тдх, дохаж 
даха, приказвахме. Бяха ми 
втори лекари — спомня си 
Тодорова, като добавя, 
никога не се е отнасяла не 
прилежно към

ли.
А когато заразказва 

събитията от най-новата ни 
историк всички ученици се 
превръщат в - слух. Безспор 
но, ако се съди по думите 
му, когато говори за НОВ-а 
като кустос, тогава може да 
се заключи, че неговите ле 
кции също така са прочув 
стаени, привлекателни.

за

че

учениците
си.

На масата в работната си 
стая, в която лъха свежест 
от извънредно отгледаните 
от нея цветя, стоят книги, 
между които и новият уче 
беи план и програма. Ма
кар, че от

«а.
Стефан Николов М. А.

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ ; | “-ЧГГ • ‘

По-оправедливо възнаграждавано
отпусни по бопеот

пенсионирането 
я делят само две седмици 
тя не искано-мално и не може, а 
докрай да не изпълни 
чата си така, както 
реформата на 
то. Всъщност 
рат волята и винаги 
постигнатите забележителни 
успехи. Но,

зада 
изисква 

образование 
на. това я ка 

досега
Лиляна Николова, работ

ничка в конфекция „Свобо 
да” в Димитровград и пред 
седателка на 
■работнически съвет, 
ка на две момичета, и,задо
чен студент, с усмивка на 
уста ще ви каже, че има 
време за всичко. Разбира 

- се, ако правилно се разпре 
дели.

Питаме я как стига с ус
пех да изкарва нормата си 
на щеповната машина, да 
намери време за подготов
ка на заседанията на рабо 
тническия съвет и — да се 
самообразована?

— Това може да се пости 
гне без много трудности. 
Стига човек да има воля, 
ясен план и желание за ра 
бота. Ето, аз, както и мно 
го мои другарки, с успех се 
справяме с производстве
ните задачи, а намирам вре 
ме и за обществено-поли
тическа дейност, за учене. 
В нашето семейство и съп
ругът ми Димитър, който 
работи в кожообработвагел 
но предприятие „Братство”,

също учи, а имаме и уче
ничка—отличничка. Няма
ме големи 'изисквания, про 
стираме се според възмож
ностите, и засега ни върви 
добре.

— Какво е необходимо да 
бъде човек добър председа 
тел на работническия съвет?

— Преди и над всичко -- 
трябва да бъде добър ра
ботник, да има добри обно 
ски е хората. Трябва да бъ 
де искрен и реален... Счи
там, че без тези качества— 
трудно някой би могъл ус 
пешно да води този самоу 
цравителен орган.

— Кои въпроси най-често 
обсъждате на заседанията 
иа работническия съвет?

— Освен 
разни планове

преди да бъдат внесени 
дневния ред, щателно изуча 
ване. Ето, да вземем напри
мер
Ние сме трудова организа
ция, в която работи преди 
мно женска работна ръка и 
имаме много отпуски по бо 
лест. Почти
ло 12 души отсъствуват от 
работа. Намерихме, че всред 
отлуоките, поради болест, 
има много меоправдателнп. 
А защо? До голяма 
тези отпуски могат да се 
намалят с ио-добро възиаг 
раждавале. Едно време бд 
хме приели самоуправител- 
но споразумение според ко 
ето, ако закъснееш 5 мину 
ти на работа, губиш 
повече, отколкото, ако си 
на отпуск по болест. И раз 
бира се, всеки 
се връщаше назад и 
взима бележка, че бил бо
лен, защото така му е по- 
изгодно...

— Считам, че с правилни
ка за стимулиране, 
сега ще прилагаме, 
телно ще подобрим отноше

нието към труда и към тру 
довите задачи изобщо. Зна 
чи, до голяма степен реше 
нието лежи във възнаграж 
даването. Аз съм 
че занапред на това 
ще постигаме добри резул
тати, защото към този въп
рос активно се отнасят и 
Съюзът на синдикатите и 
Съюзът на комунистите, изо 
бщо всички 
нашия колектив.

—• Какви желания 
в Новата 1980 година?

Едно от най-големите ми 
желания е

в тиха и мълча 
дива тя не иска да говори 
за Тях. За Тях говорят уче 
яиците, съселяните, колет 
те от

централния 
май отпуските по болест.

уверена,
поле централното 

ше в Босилеград.
учили

всеки ден око — От полугодието тряб-
в пенсия ива да замина 

най-гол ямото 
досегашната работа 
дат

трудещи се в ми отличие за
ше бъ- 

бившите 
които винаги се 
посещават ме. Ве 

пенсионирането

степен имате успехите и
ученици, 
обаждат, 
дно с

— Да успеем да 
завършим и втората фаза 
1я ще г— 
да приемем

зап-ни даде възможност 
още

нови работници - 
им производството.

лашва ме раздялата с 
сега,

мал 
когато

изтощеността 
отсрочаване

стотина 
и да удво- чуганите. Но 

времето и 
не търпят

многоприемането на 
норматив

ни актове и решения, твър 
де често анализираме отпу 
ските по болест, възнаграж 
даването, трудовата дисци
плина.

— И как се справяте с те 
зи проблеми?

— Тези проблеми са нане 
тина сериозни и изискват,

ми

Биха се създали и 
по-добри условия за орга
низиране на гю-богат кул
турно-забавен живот в 
„Свобода”, с една дума да 
уопеем да пооаиййш жизне 
мото си равнище.

закъснял — няма .какоще казва Дългото 
- Деец на 

олтимистич- 
разположение и бод 

Рият й учителски 
да заглъхнат.

си
китният просветен 
Дявайки се, че 
ното й

който
значи-

Дух ня-ча

М. Андонов
В. Божилов
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЖТЕ СЕ!

Комунист
Орган на Съюза на югославските комуниста и на ЩШ на комунистите на Сърбия

Бр. 1191 
Год. XXXVII 
28 декември

1979
Белград

Младежките трудови 
акции в 1979

Изтеклата 1979 година бе богата с добровол
ни трудови акции на младежта със съюзно, ре
публиканско и местно значение. Освен големите 
трудови резултати не изостанаха и постиженията 
в идейно-политическото образование, културно-за
бавната активност и укрепването на братството 
и единството на младите поколения от всички 
краища на Югославия- ■ . й

На снимката: Бригадири работят върху въз
обновяването на пострадалото от земетърсението 
черногорско крайбрежие. (Фато — „Танюг")

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ В КРАЯ НА ГОДИНАТА

РАБОТАТА ДА СЪОТВЕТСТВУВА 

НА ОПРЕДЕЛЕНИЯТА Стопанската обстановка, сдружаването на труда и 
средствата и икономическа-та стабилизация — в пръв 
план на активността на съюза на комунистите. — Ко 

лективната работа и отговорност — нов импулс на про 
цеса на демократизацията

ефект на общественото ра 
звитие, но тъкмо им дава 
шанс — по-бързо .и по-ус
пешно да прерастат в дей
ствително обществено отно 
шение.

Михайло Ковач твените отношения, нсх осъ
ществяването на онова, кое 
то представлява определение 
на Съюза на комунистите 
и което представляват нор
мативните актове на общ е 
ството. Практиката, прила 
гането, практическата ак 
ция — са отзиви на най-чес

сдружени* труд, но които 
в практиката се ръководе 
ха според някои свои „за
кономерности” на лични, 
трудови и регионалните ин 
тереси, решаване в затворе 
ни кръгове и това предимно 
— с недемократически ме
тоди.

почне от първичните орга 
низацми до Централни* ко 
митет.

Без оглед на това кол
ко политическата акция 

на Съюза на комунистите 
наблюдавяме през 
та на логическия ток на об

Слабата материална си
ла ма стопанството осуети 
очаквания размах на сдру 
жаване на труда и средства 
га, държейки го в клещи 
те на кредитните отноше
ния и дългове. В такива об 
стоятелства трудно бе да 
укрепнат силата и автори
тетът на системата на об
ществените договори и са 
мо уп ра витслп I ото споразу- 
мяваие. Решенията за клю 
новите направления на раз-
11И фО! I ОТО ВЪЗП рОПЗВОДСТВО
се приемаха вън от сдру
жения труд, до като пос
ледният до голяма степен бе 
шс изпълнител на такива 
решения-

Централният комитет по
търси иравовременио, до 
ри и спешно решаване на 
стопанските проблеми. Как?
С практична, широка акция, 
с по-гол яма критичност
,къ<м приемането па решения витите‘ „ ДРуШ. Разбира се. 
« собственото поведение оргаипзатор иа всички тези 
,въ,в всекидневния живот, 0^съждатшя не бсше Съю- 
а не с норма върху норма, ^ комунистите, но ин-
както до голяма степен би тенци“та беШе по въпроси 
ваше. Силно бе подчертана те заяяашет0 материално и 
същиц ската връзка меж самоунравително развитие 
ду самоуправлението и ико * разисква възможно
иомичеоката ефикасност, "овече „ „ще ПОпсче «а то 

отиооно между самоупра- плаи да се работи във 
■ш.тслиото поведение и ка ,В01рШ1 органи и ннетиту- 
чеството па стопанисване- па делегатската сисгс-
то. С това бяха предугсреде 
тш .всичките поотделпн хо 
Ра и ииститущиг, склонни 
към двойно поведение —■ 
положително 1 щеологнчоско 
становище «съм Закона за

призма-
Точно преди една година.

на третото заседание на 
ЦК на СК иа Сърби*' (разис 
квания за укрепване мате
риалната позиция иа сдру
жения труд и стабилизация 
на стопанството), говорейки 
за това д-р Тихомир Влаш 
калия подчерта: „В тази! спо 
й-ка иа дългосрочната визия 
и практическите, реални 
възможни крачки в нейно 
то осъществяване, ние 
ще намерим сигурната ос 
нова да отбелием безплод
ния вербалмзъм, който ле 
прекъснато повтаря общи 
те становища, както и да 
се отбраним от лъжливи 
тс предимства иа практици 
зма, който не вижда по-да 
лече от днес. Следователно, 
ще намерим опорна точка, 
та из бъдещето да гледаме 
от настоящето, такова как 
вото е, обаче без да се при 
миряваме с него".

съжданията и континуитета 
на действуване, които не но 
знават строго определени
те граници на датите, го 
дината която изтича заслу
жава

тите изисквания, които мо
жеха да се чуят на партий 
ните разисквания, без оглед 
за ко* тема или съдържа
ние ставаше дума. В осно
ви, касаеше се за активен 
опит иа Съюза на комуни 
стите на Сърби* още паве 
че да се открие към среда 
та в която действува, да се 
осиособи за по-бързо разви 
тие на

I

Становищата от това за
седание сетне разработи 
Председателството на ЦК 
.на СК на Сърбия, даде ини 
циатпва и организира ра 
зпсквания по множество въ 
проси, свързани с нашата 
стопанска система — ,за 
свободната размяна на тру 
да и самоуправителните об 
щиостц на интересите на об 
ществените дейности, раз
пределението на дохода, си 
стемата на разширеното 
възпроизводство и самоуп- 

преобразова- 
икономи-

между другото — 
-и свеждане на политичес
кия баланс в действуване- 
то на СК на Сърбия- Раз 
бира се, не се касае за про 
сто сумиране «а положите 
лното и отрицателното в 
акцията, сумиране на броя 
на заседанията и разисква 
нията (това нека прави ста
тистиката), толкова повече, 
че в тази година не се вле 
зе с някои съществено ио 
ви идейно-политически за 
дачи, нито с изтичането иа 
същата те „остаряват". За 
служава труд, преди всич
ко, опитът в инак сгъсте 
пата всекидневна 
лост на Съюза на комунис 
тите на Сърбия, органите и 
организациите му, да се за 
бележат онези стойности в 
съдържанието и метода иа 
работата, които означават 
лови завоевания ® осъщес
твяването «а конгресните 
становища.

самоуправлението, 
да отстрани най-напред с 
своите редици прекадено го 
лямого
те, та на по-широк план ио 
вече пъти да 
опасността от своеобразния 
, .самоуправ ителег \'' 
ратиз7,м, който повече вяр 
ва в параграфа, 
в реалния интерес на трудо 
•вите хора и тяхната способ 
лост да го реализират.

от

вярване в норми

посочи на
равнтелиото 
ние на банките, 
чеоките
бина, но-уокореното

недостатъчно раз

бюрок-
отношения с чуж 

развиотколкото
актив-

Като че ли темата на то 
ва ,/новогодишно" заседа
ние та Централния комитет 

предвести <и домини 
съДШжаиие .па ра

Безрезервната 
на самоуправителгшя курс 
и призивът иа акция биха 
звучали, разбира се, съвсем 
абстрактно и прокламатор- 
оки, без сътлеждаше иа 
реалните обществени отно
шения и материалната об
становка, на всички социал 
ни противоречи* и идейни 

които трябва
ше да се преодолеят. 
съблюДа®аие не разводпяпа 
основния 
СК и

отданост

ведно 
ращото 
ботата иа Съюз® иа кому
нистите иа Сърбия- Колко 
е това дело ша вае ледените 
проблеми, а колко резултат 
на качествено сполучливо 
предвиждане, тъкмо пробле 
матиката ша 
и икономическата 
ззция бяха във фокуса па 
активността на СТС, като се

ДЪЛГОСРОЧНА визия И 
РЕАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ма.

Пред лятната почивка (на 
Председптелство-

(На 2-ра стр.)

тенденции, Това сдружаването 
стабнлнВ основата на това дей

ствуване, разбира се, не се 
поставяше въпроса за насо 
китс в развитието на общес

15 юни)
идеен курс иа 

самоуправителиия



2 Комунист
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ НАСЪЮЗЪТ НА 

СЪРБИЯ

РАБОТАТА ДА 

СЪОТВЕТСТВУВА НА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯТА

Старият
опит,
старите
задълженияместна общност да не бъ

дат без първична организа 
пия па Съюза па комуние 
тнте, така че същите да 
б/.дат по-малки, а с това и 
по-дейчиг. Обаче, изглежда 
че още ло-значитедна е

VI дейно-пол ити ческото об 
разовашгс и подтикването 

ЦК на СКС постави па творческите разисква- 
в пия, създаването ла кригиче 

ска демократична атмос
фера въобще във всички 
области на обществения жи 

Потърсено бе по-ак вот, имат отделно значе
ние за демократическата 
ефикасност ат делегатската 
система. Съществено е, 
обаче, целта да не бъде в 
някое общо издигаме па 
съзнанието и „просветител
ското" отношение към тру

(От 1-ва стр.)

то на
на дневен ред задачите 
политиката по настаняване
то на работа, ведно и прие 
заключения от това заседа 
ние.

състояние. Ако кажем, че 
самоуяравителните отноше
ния в университетите са 
слабо развити, че все още 
господствуват старите йерар 
хически неприкосновени от
ношения, че самоупрагвител- 
ната позиция на студенти
те е „тънка", отговорят мо
же би се налага сам по се
бе си. Разбира се, и .млади
те поемат част от вината за 
това състояние. Тяхната ак 
1ИВНОСТ в Съюза на соци-

Яа края на всяка година 
а така
осъществените 
анализира работата и прав- 
ят планове за следващата 
година. Този път искаме не
що повече да кажем за ра
ботата на Съюза на соци
алистическата младеж и лро 
блемите, които сс намират 
пред младите. Посетихме 
Републиканската конферен
ция на Съюза на социално 
тическата младеж па Сър
бия с желанието да узнаем 
всичко, което е актуално в 
тази организация, как рабо
ти и с какви проблеми сс 
среща. Наш събеседник бе 
ше Драган Илич, подпред
седател на Конференцията.

За разлика от много сре
ди, където просто ви биха 
затрупали с хвалби и успе
хи, това тук се прави па 
края- Съзнавайки слабости
те в своето действуване, са- 
мокритически говорят за 
работата през изтеклия пе
риод. Най-кратко казано — 
младите още не са получи
ли организация, каквато им 
трябва. Съюзът на социали
стическата младеж още ня
ма такава сила. още не е 
организиран така, че дей
ствително да представлява 
организация, която да обе
динява най-широките слоеве 
на младите, динамично да 
раздвижва акциите, да дей
ствува съгласно интересите 

младежта. Макар относи 
телно числен, ССМ действу
ва доста тромаво, често не
заинтересовано за ключови 
те, същинските и жизнени 
въпроси на младите. Няма 
съмнение, че това у младите 
предизвика апатия- На въ 
просите: заетостта, както и 
за средното и висшето об

и тази, сс сумират 
резултати

промяната на условията в 
които те действуват. Пре
махнати бяха окостспелитс 
и надминатите стари обли
ци на организиране (к.)п 
ференциите в трудовите и 
сложните организации па 
сдружения труд), конто зла 

довите хора и гражданите, еха да сс поставят пад ко* 
но в това, че съвкупната мушгстите в базата, да им 

ри. Тръгна се от безспорния идейна работа и оспособя- доставят диктати (особено 
интерес на трудовите хора ване да служат на жизнени изпълнителните органи на 
и гражданите за създаване те им интереси, специално конференциите), 
на по-големи материални когато се касае за 
предпоставки за настанява- тнте и делегацгште. 
не на работа на младите 
поколения да се намали 
числото на незаетите.

тивно отношение на трудо 
вите колективи, местните 
общности, обществено-по
литическите ощности и са 
моуправителните общности 
на интересите към този въ 
прос, ко^то разбира се — 
покрай икономическите има 
и значителни идейни разме

алистическата младеж и в 
-Съюза на комунистите е 
твърде слаба. Това състоя 
ние ангажира Републикан
ската конференция да посе
ти всички факултети в СР 
Сърбия и да води разговори 
с младите по тези проблеми. 
Ясно, където самоуправител 
ните отношения са добри, 
тук и състоянието е много 
по-добро, много по-висока е 
дееспособността

а не Рядко 
делега- Да застанат зад <някой бю 

рократпчески, групов инте
рес. Същевременно 
акцията за засилваше 
общинските и

течеше
на

ПО-МАЛЪК „АПАРАТ'’ — 
ПО-НЕПОСРЕДСТВЕНА 

АКЦИЯ

междуоб-
щниските конференции. То 
ва се виждаше най-добре в 
тяхното отваряне, демокра- 

Тъкмо поради такава ро- тпзацня ма 
Ля на Съюза на комунисти 

Погрешно би било да се те — от общи* контекст
заключи, че в активността на борбата за развитие па 
на организациите и органи самоуправлението и иегово- 
те на СК на Сърбия пре- то ефикасно действуваме— 
обладаваше простото отно- трудно .могат да се шзвле-
шение към явленията, кри кат
тическо съблюдаване на 
слабостите и обществените 
противоречия, което би се 
завършило с доставяне на 
становища и заключения.
Същевременно, като съста 
вна част на съвкупната по 
литическа акция и с акцеп 
туалното 
■никне
твени пори,
съждането. за по-нататъшно ченото 
то развитие на делегатската ганизираността и 
система. Изправянето пред нията
слабостите на този план, с комунистите се трогна по- 
хибридите на новите органи право от първичната орга 
зационни форми и старите низация, зацтото нпто един 
форми на поведение имаше друг орган, форум и облик 
своя положителна страна 
тъкмо в активното отно
шение на Съюза на кому
нистите и другите общест
вени фактори, в постоянно
то поставяше на въпроса: 
как да се усъ-Вършенствува 
делегатската система, как 
в същата още по-непосред 
ствено да се изяви интере 
сът «а трудовия човек и 
гражданина, на този инте
рес да ое обезпечи закон
ност, равноправен живог и 
влияние в дроцеса «а прие
мане на обществени реше 
ния, становища.

В СИСТЕМАТА, А НЕ НА 
СТРАНИ обсъжданията,

по-често събираме и 
тие на 
пошепне 
работа.

разви
делегатското от

към партийната и ангажи
рането на студентите. След 
всички тези анализи на Кон
ференцията ще бъдат пред
ложениОг друга страна, бяха по 

таканаречени „вътреш- ложени усилия докрай да 
нопартийни" и всички оне- се осветли -ролята ма из 
зи промени, които Съюзът пълнителиите органи в Сч 
на комунистите ма Сърбия юза на комунистите и да 
тази година доживяваше се сведе иаправо мярка тях

мото понякога прекадено 
центуване

същински и аргу
ментирани решения.

Другарят Тито неотдавна 
в интервюто си пред вест
ник „Младост”на плана на овоята оргачи 

зираност, численост, идео 
логическа оспособеност и ждането, 
класово-социалната структу мето па 

желание да про ра на своите членове, 
във всички общес- 

течеше и об-

каза, че не 
можем да бъдем доволни с 
организацията 
на селото и в университета. 
Длъжни сме да 
всичко, те положението, 
ето е твърде лошо — 
бено на

ак
Ролята в изгра- 
пък и провежда 

становищата.
на младите

направил!През последното тримесе- 
на тази ко-Понятно е, че в задълбо 

разглеждане на ор 
отноше-

вч,тре в Съюза на. съждания
ството за актуалната 
паиска обстановка, 
с две значителни 
ски

чие
зът
бия.

година. Съю 
на комунистите на Съц 

освен
осо-на селото колкото 

е възможно по-скоро да се 
подоори. Макар че има мно
жество млади хора

организациите на ССМ 
действуват

Няколко об- 
в Председател-

сто-
влезна

на село
то,.

политиче 
акции — изборите в 

организации и

твърде неанга- 
жирано. Младите, бук вал- 
но, бягат отна организиране не може 

да я замени на действител 
ното поприще във всеки
дневната борба за развитие 
на самоуправлението. Т.я е 
„най-предната” част на Съ
юза на комунистите, най- 
близко до действителните 
противоречия в обществени 
те отношения, проблемите 
и интересите на трудовите 
хора н гражданите, и като 
такава и единствено е тд в 
положение по демократи
чески начин да допринася 
за тяхното разрешаване. 
Опортюнизмът, бездейност- 
та и идейният неутралн- 
зъм. които и днес обремен 
яват работата на поотдел 
ни организации на Съюза 
на комунистите, са очевиден 
показател, че тази роля не 
се изпълнява.

първичните селото, за що то 
не виждат свой интерес 
останат там. ССМ -- 
не е намерил сериозни 
вори и

разискванията за 
на СК в 
на Титовата 
колективната

задачите 
ос7чттгествяваието Да

все още 
отго-

възможности прак
тически да действува срещу 
такива тенденции.

разование, организацията не 
успяла да даде прави отго
вори и да намери решения 
Тези факти са довели дотам 
че младите да не бъдат до
статъчно мобилизирани и 
активни. Причините 
кова състояние сигурно тря 
бва да се потърсят 
мата организация, която въ
тре не е достатъчно органи 
зирана, в системата на идей
но-политическата работа и 
нейните известим слабости 
Първичната 
Съюза на

инициатива за 
работа и от

говорност. Последната 
ставлява

пред
логично продъл

жение на започналите 
по-видими процеси 
кратизацията вътре в Съю
за на. комунистите, 
та неговото отношение 
останалите

все 
па демо- За следващата година ССМ 

обемна
за дейност. Отделни 
пте бъдат посветени 
билизацията

за та- планира програма 
акции 

на ста-
така и

и в са-Към
обпгеетвечо-гю- 

литичеоки, самоу прави тел I ш 
фактори.

на стопанство- 
запюто младежтато. като

важен суоект в обществото 
в това отношение 
чителна роля. Тук, 
всичко, е важно младите, да 
се мобилизират,

По-гол ямата отго
вориост в приемането на 
решения и тяхното

има зча- 
поедилровеж организация на 

социалистичес ка
та младеж все още не е она 
зи основна клетка, от която 
произтичат

След февруарското заседа 
ние на Председателството 
на ЦК на СКС, на което 
бе разглеждано действува- 
нето на Социалистическия 
съю3- и Централният коми 
тет посвети внимание на 
тези въпроси 
тото заседание на ЦК на 
СКС (март) главната тема 
беше: осъществяването на

дане, демократизацията 
кадровата

на
политика и раз 

на нейната ос
да се на-

ширяваието мали отсъствуването от ра
бота. зацтото е забелязано, 
че тъкмо те най-много от-

многоброй н и ге 
инициативи за активност 
Оттам идва и бездействието 
ма младите в самоуправитсл 

, ни,те оршни.
Работата

пова, вя^зможността
по-широк кръг хора да 

изпълняват отговорните дл-ь 
жности, по-голямата

щото
все

съгствуват.Желанието животът на 
първичните организации да 
стане по-динамичен и дей
ствително по-влиятелен па

на четвъР
отгово Следващата годинаша младите в 

университетите е слабо ор
ганизирана. Във връзка с 
това, подготвя се заседание 
«а Републи кан оката

ще се
проведат избори в ССМ и

рност и по-качествената ра 
бота на всички органи и те 
ла, по-нататъшната депрофе 

на политичее 
са само

делегатската оистема и идеи 
но-политичеоките задачи на 
Съюза на комунистите, та 
в края ша ю-ни съшият фо ша СК на Сърбия, които бя кмте функции, това 
рум да обсъжда действу 
ването на СК в осъществя 
ването на обществената ро 
ля на Социалистическия съ

преминаването към колекти 
вна работа, начин

мери изява в допълненията
конфе

ренция за действуването на 
ССМ .във висшите учебни 

# заведения. Проблемите 
твърде сложни, подробно 
трябва да се анализират и 
да се намерят съществени
те отговори на въпроса — 
защо бавно се

и измененията на Статута сионализация на Ръко
водене и отговорност трябва 
максимално да се използва 
за по-дейио ангажиране на 
възможно по-гол ям брой

ха приети в края на мина 
лата година. В основата, ка 
саеше се за тежнението, че 
шито една основна организа 
ция на сдружения труд и

«якои от ударенията в до
сегашните 
кто и

са
обсъждания, ка 

възможните резулта 
ти които ще бъдат осъще 
ствени с тази инициатива.

млади хора.
к>з.

Д. В.мени това
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нан™одноститевАюгославЙяЕЛНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКа афирмация

Година с 

девет месеца Постоянно обогатяване на 

националното равноправиеЧе в текстилната промиш 
леност може добре да се 
стопанисва, макар че този 
отрасъл в нашата 
едва „свързва двата края", 
очевиден тример е „Плете- 
нина” една от ООСТ на „Ни 
текс” в Ниш. По-точно, още 
при деветмесечната 
сметка . бе констатирано, че 
годишният план е изпълнен 
— във физическия обем, 
както казват .икономистите, 
а през ноември и 
чки останали 
на стопанисването”, 
ват, че планът им ^ бил ре 
ален,
та бил над 
ния- Осъщественият до
ход на работник в 1978 го 
дина възлизал на 140 хиля 
ди, а тази на 175 
динара. След това, 
първите девет месеца па 
1978 година са изтъкали по 
4Л14 метра текстил „на ра 
ботник”, а в същия пери 
од на тази година 
5 061 метра. В този период 
и личните доходи се увели 
чавали съгласно увелнче 
нието на производството 
и дохода. През 1978 година 
средният личен доход въз
лизал на 3 479. а сега на— 
5 030 динара. След така до 
бре изпълнената работа, 
те смятат че личните им 
доходи наскоро пте достиг 
нат средния републикан
ски доход в промишленост

та и в неделя 
така лесно. Трябвало да се 
чути традицията и отпора 
на „специалистите'’, които 
утвърдили, че машините но 
ради непрекъсната рабо га 
ще се „стопят”.

— Обаче, машините ето 
вече четири години освен 
на държавните празници 
работят без застой — каз 
ва Илич, и пито една не 
се ^ стопила. Друг елемент, 
който им е много помогнал 
да постигат така добри ре
зултати представлява пос
ледователното прилагане на 
Закона г 
Наистина,

не било

страна Около 150 изтъкнати учени и обществено-политически 
работници изнесоха 40 доклади и съобщения

В Пришина в организа
ция на Дружеството на фило 
софите, социолозите и поли 
тиколозите на Косово и на 
Социоложкото дружество 
на Югославия се проведе 
двудневен (на 17 и 18 де
кември) симпозиум ' за со
циалистическата самоупрп- 
вителна афирмация на на
родностите в Югослави«.
Около 150 видни научни и 
обществено-политически ра 
ботници от цялата страна 
изнесоха 40 доклади и съоб
щения, въз основа на кои 
то бе разисквано за разли
чните аспекти на самоупра 
вителната афирмация на на
родностите в нашата страна 
в правно-политическата, ку 
лтурната, икономическата и 
обществена сфера на живо

вителните социалистически
отношения откри реалният 
процес по осъществяване на 

ви пространства и нататък фактическо равноправие на 
обогатява съдържанието в 
решаването на национал
ния въпрос и афирмация 
та на народностите и става 
трайна основа и гаранция 
на равноправието. Поправо, 
в социалистическото само 
управление «ай-ясно се 
изявява и осъществява ди 
алектическата връзка и 
обусловеност на класовото 
и националното. Оттам 
гардт Тито често подчерта 
ва, че не може да има на
ционално равноправие . без 
социалистическо самоуцрав 
леиие, социалистическо са 
моуправление без национал 
но равноправие.

народностите с народите на 
Югославия, което бг прокла
мирано иа Второто заседа
ние на АВНОЮ и бяха съз
дадени условия за тяхната 
всестранна национална афи
рмация- Марксистката тео
рия научно доказа, а съвре
менната обществена практи 
ка постоянно потвърждава, 
че освобождаването и пъл
ното национално равнопра
вие и всестранната нацио
нална афирмация на народи 
те и народностите предста
вляват съществена предпо 
ставка за успешната победа 
на социалистическата рево
люция и за изграждането на 
социализма. Самоуправител 
иата социалистическа афир 
мация на народностите в 
Югославия се осъществява 
в многоб,пойните сфери на 
живота и по-пъТя на разно- 
видните процеси в областта 
на икономическия, политиче 
ски а и културен живот. В 
това отношение самоуправи

равно-

„по вси 
елементи 

Каз-

само със 7 процеп за . сдружения труд. 
още яе са на

правили всичко, както тряб 
ва и колко трябва, но и с 
постигнатото са сторили мно

миналогодиш-

хиляди
през

го.
Първо, търговските път

ници „вирнали” в основна 
та организация и работата 
им поставили под контро
ла на работниците. Сетне 
Рязко намалили режийна
та” работа, а после коренно 
променили отношението си 
към купувачите.

— Своите задължения из 
пълняваме. на време. Ако 
нашият камион трябва да 
стигне в стоковата къща 
или при който да е друг 
купувач в определен ден — 
той не бива да закъснее. 
Така спечелваме авторитет 
на сериозен делов партньор 
и мнозина искат да работ
ят с нас. Затова нямаме за 
лежали стоки в магазините.

Но въпреки всичко — та 
ка преценяват пашите събе 
седмици най-значителният 
насърчителен фактор за 
бързото развитие на „Плете- 
нина” е утвърждаването на 
обективни мерила за разпре 
делението. Тук настояват 
до тънкост да оценят ©сяка 
лабАта. В правилника за раз 
пределениетр утвърдили ра 
зпоредбата, според кодто 
80 процента от личния до
ход на всеки зает зависи 
от производителността и 
качеството на работата. За 
това при тдх е обикновено 
явлението, че двама работ 
ници със съша квалифика
ция, които работя на едно 
или различни работни мес 
та на краст на месеца да 
получат лични доходи, кои
то и с 1 000 динара се „раз 
личават”.

Все докато в нашия пра
вилник не сложихме разно 
редбата, че от всяка икомо 
мия иа работника припадат 
20 процента, имахме поло
жение в края на годината 
на надхвърлим „материални 
те разходи” и с 40 процел-

Благодарение на последо
вателната . политика на 
СЮК, днес с право и гор
дост можем да кажем, че 
в съвкупната национална 
политика и в афирмацията 
на народностите, в укрепва 
нето на тяхното единство

по
та.

В поздравителното слово 
председателят иа Областния 
комитет на СК на Косово 
Махмут Бакали заяви, че 
за положението на народно 
стите и за междунационал 
ните отношения в нашата 
страна цялостно, за тези 
инак „чувствителни въпро
си” на съвременния свят, 
ние (разискваме откровено 
и критически в политичес
кия живот, в ръководствата 
и организациите, както и 
ма научните срещи, и изхо 
ждайки от марксистките ос 
нови и принципната полити 
ка на СЮК постоянно 
обогатяваме тези отноше
ния- Такива) открити и кри 
тически обсъждания по 
тези въпроси само по себе 
си са доказателство за сто 
йносгта и супериорностга 
на нашите пинципи и пра 
ктиката в междунационалнн 
те отношения, за огромните 
успехи, които постигаме в 
това отношение, доказател 
ство са за нашето единство.

и доверие към всички на
роди в нашата страна сме 
постигнали резултати, ,ка- 
квито не са известни нито 
в една система в съвремен
ния свят илщ страна, в ко 
ято съществуват национал 
ни малцинства. Разбира се, 
проблеми и противоречия в 
афирмацията на народности 
те още има, като има и пак 
ще има проблеми и прогиво 
речия и в съвкупното со 
циалистическо самоуправи 
телно развитие на .нашето 
общество, които на все по- социалистическа афирмация 
високо равнище успешно 
ще разрешаваме. Задача на 
СЮК, на всички организма

социалистическа 
та афирмация в областта на 
прггвно-политическия живот 
в икономическата и култур 
но-прооветна област пред
ставляват най-важните ком
поненти на всестранната со
циалистическа афирмация 
на народностите.

телната

та.
Как са постигнали тоза.

директора на 
Душан Илич. иконо 

Джордже Стошич

попитахме 
ОСТ 
миста
и секретаря на първична га 
партийна организация Све 
толик Станкович.

— В текстилната промиш

Участниците в симпозиума 
особено подчертаха, че про 
цесът на самоуправителната

леност, както впрочем и 
във всички останали отрас 
ли на
ществуват оптимални 
вия за постигане на средно 
добри резултати — заяви 
Душан Илич. Затова счи
там, че няма никакво опра 
вдание за някакъв „голя-М 
плач” поради слабостите в 
системните решения-

на народите и народностите 
представлява най-висша сте
пен на социалистическата 
афирмация изобшо. С пос
тоянното задълбочаване на 
самоуправлението, с разви
тието на нашата скупщин- 
ска и делегатска система, с 
ангажирането на обществе
но-политическите организа
ции с последователното про 
веждане на Конституцията 
и Закона за сдружения труд, 
с афирмацията на републи
ките и автономните области.

промишлеността съ 
усло ни социалистически сили и 

на науката като съставна 
част на организираното со
циалистическо самоуправи 
телно съзнание е — успоре 
дно с постоянната борба за 
афирмация и укрепване на 
господствувашата позиция 
■иа работническата класа в 
обществото — да подтикват 
афирмацията и постоянното 
обогатяване на равноправие- 
от на всички народи и на
родности, като постоянно 
пронизват и обосиововават 
това иа класови основи, на 
основите па социалистиче
ското самоуправление, под
черта Бакали.

Социалистическото самоу 
правление, като води 
овладяване
ката класа над цялостта 

обществото, открива но

Към
иа работничес-Основното стопанско ста 

„Плетенина ’ беновище на 
ше — да се обърнем с ли 
це към своите възможности 
и тук да се потърсят шан
совете за стабилно стопани 
сване и нататъшно 
тие. Първо те ясно угвъР 
дили деловата си политика 
на по-широки събрания и 
след това „правилата 
поведение” «а всеки работ
ник в ООСТ, без оглед на 
кое място работи. Преди 
три или четири години за 
всичко това в

и подробно се разис- 
равнища, 
разисква 

бил Съю3ът на ко- 
Днее много по 

такива обсъжда 
утвърдените 

доизграж-

разви- — се осъществява все по- 
висока степен и а самоупра 

социалистическавителна 
афирмация на народите и 
народностите в Югославия-

на Във встъпителния доклад 
на проф. д-р Хайредин Хо
джа „Самоуцравителиата со- 
ц иа л метическа и I ациоиал и а 
афирмация па народностите 
о Югославия” и в още 40-те 
други нанесе пред симпози
ума доклади, както и в ра
зискванията водени върху 
тях, бе изтъкнато че специ
алното значение на тази сре 
и та за народностите се съ
стои в това, че се третира 
самоуправителиия социалис
тически аспект на национа
лната афирмация ва народ
ностите в Югославия и че 
тъкмо
самоуправление в Югосла
вия откри шанс и създаде 
реални условия за всестра
нна национална афирмация 
ша всички народи и народно 
сти в нашата страна. Вне
дряването и постоянното 
задълбочаваше на самоупра

В това . отношение можем 
— както бе изтъкнато ка 
симпозиума — да бъдем го
рди с постигнатото досега, 
обаче с това ние не затва
ряме очи пред многобройни 
те проблеми и слабости, ко 
ито трябва обезателно да 
преодоляваме, та все пове
че да засилваме този про
цес. Затова е необходимо ни
кога да не спираме пред 
постигнатото в осъществя
ването на националното рав 
ноправие, но постоянно да 
с борим в новите етапи да 
обогатяваме 
равноправие на всички на
ши народи и народности.

Ж. Б.

та.
На края, да посочим, че 

почти всеки чств7,рти работ 
ник в „Плетемина ’ е член 
на Съюза иа 
и че първичната им органи 
зация иа Съюза иа комуни
стите, според думите 
Свето лик Станкович, идей
но и акциошно е оспособе 
иа да решава всички про
блеми в основната органи
зация иа сдружения т.руд, 
а и по-широко.

колектива
дълго 
квало на всички 
а инициатор на комунистите
нията 
мунистите. 
-малко има 
ния, задцото 
основи се само

и а

дат.
— Тогава се договорихме 

Сто-—Изтъкна Джордже 
шич
ри смени, а това ще рече 
и в събота и в неделя- Ето 
защо нашите мощности са 
използвани дори 95 лроцен-

социалистичеокотода работим в чети
Ако се съди

трудови постижения,
по досегаш

ните
тази ООСТ няма да има гла 
воболия и в бъдеще. Тол
кова повече, че главно със 

още следваща
националнотота.

своя доход, 
та година ще влезне в ка
питаловложения за по-шатл- 
тъшно осъвременяване във 
всички цехове.

Да се остави старият на
чин на работа в една или 
две смени и на вся<кого да 

обезпечи двудневна за
конна почивка точно в 07,00
се В „Нитскс” — Ниш
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В БОЛОНЯ: САМОУПРАВЛЕНЕТО В ЮГОСЛАВСКИЯ ОПИТ ______

С БЪДЕЩЕТО
ПО ПОВОД СЕМИНАРА

СРЕЩИ
и изводите до костен ките

са дошли в досегашната 
работа. Такъ» диалог на се
минара, макар че бе открит 

неразвит. Гова осуе- 
на миогоброй 

пи доклади, което ангажира 
почти цялото време с което 
се разполагаше. Обаче краят 
на семинара не означи и 
край на диалога.

В течение на семинара ое 
организирана и „Кръгла ма
са", където се води разго
вор на същата тема. Разго
ворите откри известният 
италиански историк 
нист

самоуправлението не е „оез 
проблеми, без конфликти, 
но с всичко това”. Пробле
мите виждат в иедостатъч- 

изгрлдеиост на плани

на Дирекцията на ИКП, с 
«изложението си 
то па семинара, в 
югославският 
ко оценен и за теорията п 
за пра кгичеокочюлншчеока- 
та ацкия* Той посочи и ня
кои съществени качествени 
свойства на самоуправлени
ето в югославски^ опит и 
„съществуването на истори 
чссюи, нс механически връз
ки между самоуправлението 
и иеобвързваиостта”.

В тридневното продълже
ние на семинара бяха изне
сени 26 доклада. В тях бяха 
разгледани теоретическите 
и истори ко-развойнитс ас
пекти иа самоуправлението 
в Югославия, както и па от 
делтите компоненти па съ
временната самоупра ш п сл
ип действителност в Юго
славия. между които са де
легатската система, между- 
ипциоиплните 
планирането, демокрация !'а 
във фабриките, конфликтно 
стта в организацията па тру 
да и спирането иа работата, 
общината, пра-вата па граж
даните, необвързамостта и 
т. н. Разглеждани бяха така, 
че самоуправлението да се 
съгледа в двете плоскости 
на обществената действигел 
тост — в теоретико-норма! и 
вио институтталпата плос
кост и в плоскостта па 
конкретния живот.

ствптелшо да участвуват при 
решаване за обществени ра
боти и работниците и вси
чки граждани да имат ши
роки политически и иконо
мически свободи. Отделно 
значение виждат и в обстоя 
телството, че самоуправлени 
ето в югославокия опит „от
крива пови простори за раз 
•витието иа марксизма', на 
което италианските комуни
сти посвещават голямо вни
мание.

итоД-р Мият Шукоипч ц начало- 
което 

опит бе висо-От 6 до 9 декември 1979 
година в Болоня се проведе 
семинар иа тема „Самоупра
влението в югославския о- 
пит”. Семинарът бе органи
зиран
ши”. В работата участвуваха 
над 10 научни работници — 
политико лози, историци, со
циолози, икономисти, прав
ници — от университетите в 
Болоня. Рим, Милано, Барп. 
Триест, Падова и Павия* По 
политическото си определе- 
аше участниците в семинара 
са предимно комунисти, 
между участниците 
социалисти, часлящн се към

остана 
ти изнасянетоматарайето, а особено в лсдоста 

ръчното осигуряване в прагс- 
последователно датихата

се спазват планомерните оп
ределения, във все °шс до- 
ста самостоятелния и влия

ла баикм-

от Института „Грам-

телеп механизъм
недостатъчната сфика-те, в

смост «а системата да осуе
ти тенденциите на егоизма 
и партикуляризма на разлиДЛ СЕ ЛФИРМИРА 

ИСТИНАТА ЗА 
СЪЩНОСТТА НА 

СОЦИАЛИЗМА

кому-
Гово-411И ОСНОВИ.

С добро познание в докла 
дитс бяха описани нормати
вно-институционалните 
шешя и отделни доления й 
югославски» обществен жи
вот. Бяха изнесени множе
ство информации и мнения 
за това. По-малко в гях оба
че имаше по-задълбочени

Джузепе Бофа. 
рейки вдъ-хновено, с 
нация изразяваща увере- 

угютребявайки
историко-

инто-
I

имаше ре-
пост, а 
чио нюансираниТрябва да се каже, че вси 

чкц оценки означаваха, и из 
«ричмо отхвърляне па „резер 
ва за съществуването па со 
цпалистичеокото съдържа
ние в югославското общес
твено уреждане", настанал в 
1948 година и дълго задъР- 
жаван резерв, който с „пси 
хологическичг натиск" който 
носеше в себе си доведе до 
там, че италианските кому 
писти едва сега систематиче 
ски. организирано, по-широ
ко и с ангажирането на уче 
ни от различни области, при 
стъпват къ-м изучаване на 
югославския опит, което — 
без укриване — на семпма 
ра бе оценено като закъсне
ние. Историята и в този при 
мер потвърждава, че прогре 

по- . смените идеи могат да бъ-

други партии или независи
ми. характериза-политически 

ции, той подчерта: самоуп
равлението в Югославия не 
е експеримент, който някой 
може да гледа с одобрява-

Изследеаието, чиито ре
зултати бяха представени 
на семинара и провеждане
то на семинара представля
ват съставна частна активно 
стта по реализация на ста
новищата на италианските 
комунисти, че с творческо 
ангажиране на учени от раз 
лични специалности, да изу 
чат пътищата за изгражда
не на социализма в по-отдел 
ни и всички социалистиче
ски страни с цел да се по
търсят, а не да се кооптн- 
рат познания, важни за раз 
.работната и съдържателно- 
то оформление на италиан
ския път в социализъм- Но 
макар, че бе организиран 
като съставна част на 
широка активност, на семи
нара изрично бе оценено, че 
изучаването на самоуправле 
нието в югославския 
има отделно значение за 
италианските комунисти 
за всички борци за социали 
зъм в Италия, че това проу 
чване за тях е „почти най- 
значително”. Не поради бли 
зостта на Югославия, нити 
заради това, че югославския 
опит в изграждането на со
циализма по-инакъв от опи
та на другите социалистнче 
ски страни, но че самоуправ 
ле нието в Югославия има 
крепка „жизненост” и в сто 
панството и в обществото 
като цяло", че има „освобо 
дителното съдържание на 
социализма”, за чието ос-ь-

апализи и теоретическо раз 
глеждане. В рамките на 
многобройните оценки и из 
води, адекватни по съдържа 
нието си на научно верифи 
цираните вече в литература
та в отделни доклади има
ше и повръхностност и не- 
прецизни оценки и заключе 
пия, причините за което из
глежда лежи в неосведоме
ността за всички съдържа
ния на самоуправителиата 
действителност в югослав
ското общество, която е и 
сложна и особена и в ориси 
тировката тази действител
ност да се предава и харак 
теризпра с термини и кате 
горни от други системи чрез 
прилагането на аналогия- А 
с този подход съДъРжанне- 

самоуправителната

отношения, не или скептицизъм, но ре
алност, която съществува 
няколко десетилетия, при
добивка пуснала дълбоки 
корени. С развитието на са
моуправлението в Югосла
вия вече са преодоляни мно 
гобройни трудности и про
тиворечия* То израстна в 
интегрална система, толкова 
способна, че му е обезпече
на историческа победа. Уча
стниците в „Кръглата ма
са” показаха висока степен
на интелектуално и полити
ческо любопитство за само 
управлението в югославския 
опит.

На въпросите на участни 
цтгге отговаряха д-р Душан 
Биланджич и проф. д-р Мият 
Шукович.

КОНСТРУКТИВЕН 
КРИТИЧЕСКИ ПОДХОДдат потискани, потушвамн, 

обаче трайно нс може да се 
спре тяхното разпрострапя* 

опит ване.
Провеждането на семнна- 

и ра бе и съставна част на 
широките усилия на КП на 
Италия за възможно по-пъл 
но разбираме на света, съ
държателно по-добре да се 
оформяват стратегическите 
решения в изграждането на 
социализма в специфични об 
ществено-икономически ус 
ловия на италианското об
щество и сложните процеси 
в съвремения с«вят, да се из 
намират решения, с които 
успешно ще се преодолеят 
всекиднвните проблеми, с 
които се срещат комунисти
те в борбата за- социализъм» 
да се афирмират истините 
за същността на социали- 

класа

В докладите и изложения 
та преобладаваше оценката, 
че самоуправлението в Юго 
слави» се приема като сис
тема на обществени отно
шения. което дава истори
чески значителен отговор на 
съществените въпроси но 
изграждането на социализ
ма, което има демократични 
свойства и което в послед
ното десетилетие в Югосла
вия, чрез разширяване, а 
не редуциране на самоупра 
влението победи национали
стическите, статистическите 
и другите несоциалистичес- 
ки тенденции и с това по
твърди своята жизненост, 
способност и историческа 
ггрогресивност. Оценява се, 
че значението на завоевания 
та на самоуправлението в 
Югославия надминава нейни 
те граници, че тези завоева 
ни а станаха част ог богатство 
то на социалистическото 
движение в света, с прогре 
сивността си идеологически 
и политически да вдъхновя 
ва, насърчава, насочва. Ед
новременно с афирмацията, 
открито се посочва, че и

то на
действителност не 
задълбочено

може по- 
и всестранно 

да се предаде и характери
зира, или това

ИНИЦИАТИВИ. КОИТО 
ЗАДЪЛЖАВАТ

Семинарът 
оценката.

може само 
условно да се прави. Повръ- 
хностността

приключи с
че е извършена 

„ревитализацио на интересо 
ванието за 
пит”,

и непрецизио- 
стта в отделни случаи веро
ятно не е могла да се от- 
бепне в условията на инди
видуално.

югославския о- 
че самоуправлението 

югославския опит се по
ставя във „фокуса на инте- 
ресованието и наблюдаване 
то и с призив на

в
а не колективно 

проучване на само отделни 
компоненти на самоуправи- 
телната действителност, вме 
сто изучаването й като 
грална цялост.

учените 
да продължат със започна
литеинте изследвания за да ге 
стигне до още по-задълбоче 
ни познания за 
на отделни

същността 
аспекти на са- 

в Югосла-
НАЧАЛО НА ПО 
ШИРОК ДИАЛОГ

ществяване италианските ко 
мунисти са програмно опре
делени и за което се боряг зма» работническата

да овладее с научните зна
ния за бъдещето на света, 

изкасва- Не е прекалено ако се ка-

моуттравлението 
вид. За целта бе 
но да се

предложе- 
организират още 

две „кръгли маси*, на които 
цте участвуват 
те и югославски 
които по-задълбочено 
обсъдят някои

историко-раавойни и 
практическо-политически ас
пекти на

Недостатъчнатав текущата политик о-прак 
тическа активност. Тези съ
държания. според 
нията пред семинара, меж
ду другото се отразяват в 
това,
дава възможност на работ
ническата класа, на всички 
трудещи се и граждани, на 
широките народни маси, дей

осведоме
ност д другите посочени об 
стоятелства са вероятно при 
чините, довели до изнасяне 
то на различни

италиански- 
учени, на 

ще се
же, че този семинар даде 
забележителен принос към 

че самоуправлението Фонда на резултатите па те
зи широки усилия- 

Значителен принос иа съ
държанието на семинара да
де Паоло Буфелинш, член

становища, 
само нюансиралопонякога 

по същи въпроси, както и 
изказванията 
клади на отделни 
ща, които не са научно об
основани или проверени от 
аспект на научните позна
ния» съдържани в литера
турата. Касае се за стано
вищата за характера на 
мошенията между марксиз
ма и самоуправлението, за 
основаността

теоретически.
в някои до-

становн- самоудравлението 
югославския опит. . .
И този семинар е 

едно

в
още

доказателство, че ко
мунистите и учените в Юго 
славия поемат голяма 
(ворност, историческа по зла 
чението си, че самоуправле 
нието, като обществено от
ношение и облик на обще
ствената ш

1Комунист отго-от-
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на всички издания на „Кому- 
Велко Миладинович.
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Топалович.

съдържанието на югослав
ската община и Парижката 
комуна,

организация да бъ 
Де още по-развито, : 
нията за това да бъдат 
стъттни на всеки 
ван. Това

а зна-за същността на 
решенията уреждащи 
шението между работниците 
и дедоводните

до-отно- заинтересо- 
. задължава на все 

поголеми усили* към пос
тоянно и все по-силио заз
дравяване па досегашните 
постижения в самоуправле
нието, да се усъвършеяству 
ват качествено и да се пра
вят обществено по-ефикасни 
както и да се 
жени ята за 
нови хоризонти

структури,
за отношението между 
обвързаността и установява 
нето на икономически връз
ки и политическо 
чество със страните —~- 
длежащи на блоковете.

Семинарът 
'Пост на изследователите да 
представят резултатите 
своите

дактор
нист": не-

сътруднн
припа

дал е възмож- засилят напре 
откриване чана

практиката. Задълж^™ “ 
ито така по 
чин да се излиза 
всички

изследвания, да срав 
да по-яват тези резултати, 

сочат разликите в 
щата, да открият 
творчески

Съ-
организиран на-и единство със станови- 

взаимен 
диалог относно

насреща на 
заинтересовани за

югославския опит.



Да завърша власа По-мин» «а
ииама болниЛИЛЯНА ДИМИТРОВА, 

ничка от четвърти
средношколския 
телен център ,,Ив. Караива 
нов’ в Босилеград: Жела 
нието ми е Новата 
да посрещна

уче ■искам младежта да развие
клас в 

образова-
по-голяма активност. Едно
от желанията ми е да завъР
ша последни^ клас в сред- СТОЙНЕ АНАСТАСОВ, , сел
ното училище с. отличен ус скюстопански производител 
пех и да се запиша яа фа от Горна Любата: В Новатагодина 

заедно с дру 
гарите и другарките ми 
училището. Може би ще 
бъде напразно ако

култета на политическите година желанието ми е да
в науки, където да следвам се превземе всичко възмо-

И разбира жно за подобрение животажурналистика.
кажа, че се: да бъде мир в света. в по-изостаналите села

Да се подобри хпебо снабдяването общината, както и да
стори всичко нужно за 
сдружаване на селскосто
панските производители. Нс 
■по-малко желанието ми е 
здравната защита да се доб
лижи до пациентите, а бол 
ни — възможно по-малко.

Босилеград

ПЪРВАТА НОВА ГОДИНА 

В СВйБОДНИЯБОСИЛЕГРАД
^АЛЕКСАНДЪР СТОИМЕ- КИ ЛИЧНИ ДОХОДИ 1В орган И; 

зацията ми, но цри това да 
не нарушим мероприятията 
за спазване на икономиче 
ската стабилизация- На уче 
ниците и трудещите се же
лая големи постижения в 
работата.

■висококвалифициран 
хлебопекароки работник и 
Ръководител на смяна в 
хлебопекарницата в Босиле
град: В Новата 
ланието ми е да се подоб 
ри хлебоонабдяването, да 
се повишат

година же-
Новата 1980 година Боси

леград посреща със завидни 
резултати, натрупани през 
35-те години овободно соци- 
листическо самоуправително 
развитие. Те се четат на 
цветните фасади на новите 
и хубави обществени и ча
стни постройки, на асфалто 
вите шосета, в уютните уче 
бни стаи и заведения, на 
усмихнатите лица на ученици 
те, студентите, младежите 
трудещите се, селяните. . . 
Тези резултати са нашето 
удоволствие с което посре
щаме Новата година, на
шият залог да се надяваме, 
че занапред ще бъде още 
по-добре, че ще бъдем още 
по-доволни. Затова нощта, в 

| която ще изпратим „стара'
| та и посрещнем „новата" 

щ година наистина ще бъде 
щШ най-веселата нощ за всекн- 
Щй го от нас.
Я Но онези от средна въз- 
Я раст и по-възрастните и се- 
8 га хубаво помият радостта 
д в новогодишната нощ от пре 
Ш ди 35 години. Новата 1945 
Щ година населението от Боси 
ЩШ леградска община посрещ- 
Я на с най-ценното, което един 
Щ народ може да наш — сво

бодата, с дотогава неизпит- 
вани чувства, които им до
несе жадуваното обществе- 

социали-
змъТ. Затова радостта на та 
зи празнична нощ беше ис
торическа, всенародна, си
лен изблик на 115-дневното 
радване на народните маси 

— покрай колелото лешеже иа току-що пристигналата 
жена, иа която лицето, по- свобода, 
чти, не се виждаше от кръ°- Към края на 1944 година 
Нито миг не се мислехме фашизмът се намираше в

предсмъртна агония. Свобо
дата в нашата страна се ши 
реше като неудържима въл
на. Пред нея фашистките 
пълчища бягаха в паника,

вот и събиране на помощ 
за фронта. На видни места 
се четяха лозунгите: „Смърт 
на фашизма — свобода на 
народа”, „Напред — към 
Берлин”, „Всичко за фрон
та — воички на фронта” и 
подобни. Навсякъде се чув
ствуваше бдителност, поне
же народните врагове все 
още се опитваха да внесат 
смут, разширявайки разни 
неточни вести.

Народният фронт разгръ
щаше широка политическа 
активност в осуетяването 
дейността на народните вра
гове, укрепването на наро
дната власт, разрешаването 
на въпроса за онабдяването 
със стоки от първа необхо
димост. . . 
жените и младежите, в се
лата работеха училищата, 
започна да работи и гимна
зията в Босилеград. Актив
ност навсякъде.

Посрещането на Новата 
1945 година трескаво се под
готвяше във всички села, в 
Босилеград и във всички 
трудови колективи. Войни
ците издадоха първиям брой 
на своя „Стен-вестник" и го 
изложиха в коридора на 
„лесничейството”. Младежи 
те и девойките от града съ
вместно с войниците подгот 
виха вечеринка. Жените и 
девойките организираха „се
дейки”, на които от добро 
волно събраната вълна из 
плетоха подаръци на войни
ците на фронта: чорапи, ръ 
кавицн, пуловери,

В. Б.
Iсегашните мал

Да ве подобри онабдяването
ПЕНКА МИТРЕВА, 
кин* от с. Райчиловци: Же 
ланието ми, както и на вси 
чки домакини, е да се по
добри снабдяването и да 
се премахне липсата на ра
злични потребления. Не 
по-малко желание ми е да

дома- се повдигне инициатива 
по-скоро заемане на работа 
на млади незаети лица. Над 
всичко желанието ми 
ведкъде в света да владее 
мир, а в нашата страна общ 
напредък.

за Лиляна Димитрова 
Александър Стоименог 
Пенка Митрева 
Стойне Анастасов

е на

а Активни бяхаг■

1
Зч-

1
Спасил жена, а името й не знае но устройство

кар че беше все още тъмно 
вие с кондуктора излязохме 
навън за да проверим какво 
се е случило.

Имахме какво и да. видим

Нерядко по страниците на 
нашия печат срещаме кри
тики, които са отправени 
към шофьорите на автобу
сите.

Прекадено Дълъг щеше да 
бъде списъкът ако щяхме да 
броим примерите поради, 
които се критикуват „хора
та зад кормилото *.

Но ето, че случая 
път е обратен, а честите „ви 
новници” сега можем да на
речем — най-хуманяи хора.

За случката разказва, шо
фьорът Симеон Аитанасов от 
Димитровград:

— Както и всяка сутрин,

така и преди един месец, 
тръгнах от Звонци за Ниш 
в пет часа сутрин 
по разписанието, което го 
спазвам вече години на ред. 
И след половин час караме, 
заминахме т. и. „Пресечки 
рид” и почнахме да се спу
скаме надолу, към село Сту 
дена. Тъкмо, когато трябва
ше да минем моста и да на 
влезем в селото, аз съвсем 
случайно забелязах, че по
край пътя се вижда едно ко 

от велосипед. . . .,3а-

точпо

шалове
и друго.

Новогодишната 
ка се състоя в училището, 
където бе изпълнена богата 
културно-забавна програма: 
революционни и партизански 

и стихотворения, ве

вечерин-

какво да правим, а веднага 
с Иван Георгиев (така се 
казва кондуктора на рейса) 
качихме жената в автобуса 
и без да спираме иа други 
места я закарахме в болни 
цата в Бабушница. . .

този

песни
сели пиеси и хумористични 
едиоактовки. Присъствуваха 
много хора от всички възрас
ти, а радостта и 
им настроение се четеха на 
усмихнатите им лица. В 

първа свободна Ново
годишна нощ всички се ве
селиха от все сърце. Му
зика, песни и игри звънтя

по ггрод7,лжаваха да сеят 
смърт и пустош. Младата 

Когато питахме шофьора народна власт постоянно 
Аитанасов дали знае как се укрепваше, 
казва тази жена, той каза 
— пс, обаче каза, че това 
не с ни важно, а важното проблеми, 
с това, че тя е останала жи- В Босилеград действува
ла, а това, че той с спасил ще Околийски, а в селата 
живота й, и смята, че с местни народооовободнтсл- 
чест и задължение за който ми съвети. За първ път обн 
и да било. киовени селяни и работни-

Както ло-късно узнахме, 
от лекарите в Бабушница, 
жената която там бе зака
рал нашия събеседник, с 
била получила тешки трав
ми, тъй като е паднала от 
колелото от голяма височи
на и само благодарение па 
бързата интервенция е ос
танала жива.

лело
грях”, че тук работата не е 
съвсем чиста, защото тук 
минавам ежедневно, и ма-

веселото
усърдно пома

гаше фронта п е ентусиазъм 
решаваше многобройннтс тази

ха цяла нощ.
Подобно беше и във веич 

ки села на общината.
Бяха устроени и търпези. 

Търпезите «е бяха богати, 
но радостта беше голяма, 
щастието неизмерно.

СТОЯН ЕВТИМОВ

ци разискваха върху разре
шаването иа жизнените въ
проси. Живееше се в атмо
сферата иа усилен труд в 
изграждането иа повия жн-

Тъжен помен
На 29. х. м. навършват 40дДШ, от ден*. ^Майката на две малки де 

ца, е пусната от болница- 
та и благодарение на персо
нала яа автобуса (Аитанасов 
— Георгиев) се завърна при 
своите деца — в с. Пресека.

Т. Петров

гато почина скъпи* ни д*до 
— ЛИЧКО, пенсионер от Димитровград.

Този ден ше посетим неговото вечно жнлн- 
изкажем дълбока,ще за да го окнтнм с цвет* и 

безмълвна благодарност.
Дсса, Радка, Ерма, Свободен и Спас

И. Георгиев и С.
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долно тльмино
НОВОГОДИШНИ ЖЕЛАНИЯ

за еиимаммИнициативаДа стана бригадир
в училището? 13 мцкои от 
тези ведомства 
та са
ела добра поля- 

Напоследък
■реални изгледи да бъ 

Именно, мсст 
раздвижи

ДРАГОЛЮБ ИВАНОВ, уче
ник от Димитровград

овърша училището и Д®
постъпя на работа, което 
ще означава, че осемдесета
та година с преломна в моя 
живот.

»ъТ^У Ра^° 
през изтеклите две го

Разисквайки помещения 
малки, за други липта та

дини, комунистите в пъ'Рои 
чпата партийна организа
ция в Долно Тлълнгио 
предизборното си събрание 
констатираха, че активно-

М'ИОГО

— Тъй като съм участву
вал на младежките трудови 
бригади „Ниш 76”, Дими
тровград 77”, „Палич 78”, 
„Димитровград 79’ и „Сърби 
ца 79", естествено, че моите 
желания са свързани пак с 
трудовите бригади.

проблемътпа
има 
де разрешен.

общност
Освен това, Иванов е и 

активен член на дружество 
„Георги Димитров” от Ди
митровград и затова, как го 
каза той, едно от желания
та му е и това: постигане 
■на още по-сол сми успехи в 
изпълненията на народни 
песни, танци и хора.

пата
инициатива сградата на ста 

училище да бъде от
ца обществено-поли

стта щеше да бъде 
понрезултатиа, 
тнуваха помещения за орга 
визиране ма същата.

Помещенията за 
змрааю па политическа ак 
■| мв пост па обществен о-по 

организации и 
местната общ-

ако съшсс-
рото
стъпена 
тическ/ите организации и

активност. До самоу
Да довърша 

къщата
оргашг-

Трудно мога да обясня 
на онези мои връстници ка
кво означава да бъдеш брп 
гадир. Всъщност всеки, кой 
то един път замине па ня
коя трудова бригада 
винаги пожелава да 1 
ново и следващата година.

Затова бих желала и през 
лятото иа настъпващата 
1980 година да замина па 
някоя бригада, откъдсто да 
се завърна със значка па 
ударник, конто вече имам 
три от предишните бригади.

Естествено, че не по-мал
ко ми е и желанието да

тяхна
правитежште органи на 
иовио училище „Велко Вла 
хович" в БистъР вече с от
правен иск за разглеждане 
на този въпрос.

Полож ителггият

ос

ИЛИЯ СЛАВОВ от „Снобо- 
да" — Димитровград

лнтичеоките 
съвета па

въпросактуаленпост са 
ие само тук, по и в повече 
села на Босилеградска-

Проблемът се акт у

той 
бъде от — Миналата година на

шият колектив, п който ра
ботим .вече осем години ръс

отговор
училището нс трябва да 

бъде под въпрос, 
реализацията на тази ииици 
атива е от взаимен интерес. 
По-точно, ако старата сгра 

училището бъде пре 
общ-

об-
•иащипа.

ализпра още повече през 
който е 

общее*

понежесъпругата мм, ли даде мя
сто, иа което трябваше да 
построим къща; 
ради най-различнн причини 
къщата ще я започна, а на
дявам се, че ще свършим с 
пойното построяване именно 
през настъпващата 1980 го
дина.

зимния период, 
време Па засилена 
тпопа активност. Обаче, пре

обаче по

да на
дадена на местната 
пост (за което не съществу 
дишно, а дейността ще на 
ското основно училище ще 
бъ де освободено от запла
щане на амортизация, въз 
лизаща на 8000 динара го 
дишно а дейността в Долно 
Тлъдшио значително ще на

дмоставкитс за негово раз
решаване са много по-голе- 
М1Г В ДОЛНО ТЛ'/,МИНО, 
■колкото в мнозинството дру 
ги села. В това село съше 
ствуват няколко общссгве 
пи постройки: старо и ново 
училище, здравна станция, 
местна канцелария и коопс 
ративен дом.

По всичко изглежда, че 
това обстоятелство, освен 
условията поражда и про
блеми. Преди всичко из
никва въпросът: къ 
проведе заседание? Дали в 
местната канцелария, в ко 
оперативния дом и.ти пък

от-

Естесгвепо, че освен по
строяване па къща същес
твуват и много други въпро 
см, конто ще решаваме 
през идващите 365 дена, оба 
че, когато видя покрива 
па къщата готов, струва ми 
се, че още сега бих почнал 
да черпя- Толкова години 
живеем под лаем — аз, съч 
ругата ми и малкият ни 
син и затова, каква тежест 
ще „свалим” от гърба си

Желя малка 
фармичка

предие.
Такова полезно съчетание 

на интересите и възможнос 
тите рядко се случва в една 
наша селска среда. Затова 
трябва незабавно да се из
ползува.

ИВАН ТОДОРОВ, работ
ник в ООСТ „Димитровград" 
— Димитровград

де да се
Най-голямото ми желание 

е това
рам, но то ис е и единство 
игото. Например, слсд като 
се пенсионирам, бих желал 
да си построя една малка 
фермичка в Градини...

да се пененопи-
К. Г.след като си построим 

може дасвое жилиш е 
си предположи само човек, 
който е живял в такива ус 
ловия.

ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ В „ГРАДНЯ"
Д. Иванов т. п. Енергично срещу 

недисциплинатаСРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

С особено чувство иа отговорност Това е основният извод, 
който можеше да се полу
чи от няколкочасовото от
четно-изборно събрание на 
първичната организация па 
Съюза на комунистите 
строителната трудова орга
низация „Градня" в Димит
ровград. Той залегна на ви 
дно място и програлгата на 
работа занапред, а отделено 
му беше ме малко място и 
в доклада за предстоящите 
задачи, който беше подгот 
вен от работна група на
чело с досегашния секретар 
1*а първичната организация 
Еленко Тодоров.

Личеше явно, че поради 
липса на 
ствия на 
тическите и са.моуправите- 
лните органи нарушители 
те са „минавали”, като сво- 
ято вина нерядко са прех
върляли върху другиго и 
по такъв начин всичко се 
е въртяло в един омагьосан 
кръг.

енергични дей- 
обществено-поли

В основната организация на сдруже
ния труд „Бело поле” на Нишката мод
на конфекция в Сурдулица работи и 
Йоргов атака Стаиоева от Клисура — 
Дервен. Тя е полуквалифицирана ши
вачка и откак е започнала да работи 
от началото на 1975 година насам поч
ти не е отсъствувала от работа „по 
болест”.

— Наистина някои от работнички
те се нуждаят от почивка по едно или 
друго съображение: между тях има и 
с разклатено здраве. Повечето обаче 
взимат тези отпуски да завършат една 
или друга работа, или просто в даде
ния момент не им се работи. А наша
та трудова организация се нуждае от 
стегаатост, от редовност, за да отгово
ри на изискванията — казва стеснител
но Йоргованка.

На пръв поглед събеседникът оста
ва изненадан от думите й- тъй като 
Йоргованка е доста млада: родена е 
през 1958 година. Но вече с четириго
дишен трудов опит напълно съзнава в

в

Новоизбраното 
ство на партийната 
зация в „Градня" със 
ретар Никола Петров,
— секретар Александър Та 
шков, касиер Милорад Сто 
янов ще трабва да изучи 
щателгно проблемите 
но с останалите 
но-политичеоки 

ции да подпомогне 
хнането на слабостите, в кое
то занапред силите на

Ръковод- 
оргаки 

сек- 
зам

В разискванията 
доклада и плана за работа, 
повечето

върху
и вед 

обществе-разискващн нг 
случайно се спряха върху 
този въпрос. Напоследък в 
„Градня” е имало 
иа грубо

организа-
в према

случаи 
нарушаване на. 
дисциплина и не 

трудовите 
задачи. Такива провинения, 
както изтъкна в изказване 
то си Митко Манонлов, е 
имало и в общите служби, 
и в производствените цехо

кс-трудовата 
изпълняваше на лектива се насочват 

повишението «а производи
телността на 
брението 
работата

върху
Е, да, в началото беше трудиичко 

— изтъква Йоргованка — но липсата 
иа опит се компенсира с ентусиазъм, 
с воля и желание да се отговори 
пълно на поставената задача.

Йоргованка очаква

коя насока се развива трудовата ор
ганизация, кои цели преследва и как 
трябва да се държи младата работни
ческа класа, към която тя принадлежи.

В резултат на чувството за особена 
отговорност миналата година Йоргован- 
ка е приета в Съюза на комунистите. 
Обстоятелството, че пито един ден не 
е отсъствувала безспорно е повлияло 
в думите й, в онова, което върши да 
се има доверие.

Йоргованка съзнава още, че зана
пред трябва да се образовава, тъй като 
засега има завършено само основно 
училище. Но все още не са намерени 
подходящи облици, въпреки че в ко
лектива, в който работи предимно са 
млади.

труда и подо- 
на качеството на
и други съществе 

въпроси от стопанската 
стабилизация.

на
ни

още повече от 
своята трудова организация, която пре 
расна в основна организация на сдру
жения труд. Предстои да се създадаг 
п о-бл агоприятн и пр оизв одстван и 
вия чрез доизграждане и разширяване 
на някои от мощностите.

Тя също има редица забележки

ве.
М. А.

усло-

Следващият брой и 

„ВРАТСТВОн“
«а 11 януари 1980 годим

по от-ношание на степента на организи
раност на младежкия живот и посочва, 
че с киното и танцовите забави не се И9ЯИ9Яизчерпват всички възможности на кул
турно-забавния живот, а че занапред 
трябва да се създават оптимални усло- 

целесъобразно и плодотворно
— Доволна съм от работата, особе

но след като поехме производството за 
Ангола: изведнъж видяхме, че нашияг 
колектив има сили да се справи с вся
ка задача. Доколкото преди и имаше 
съмнение, сега; то стана, на пух и прах: 

доказахме, че може да изпълним всяка 
трудова задача.

вия за
използване на свободното време.

Особеното й чувство на отговорност 
дава основание да се вярва, че Йорго
ванка с уопех ще изпълни всяка зада
ча, която си постави пред себе си.

Ст. Н.

СЪОБЩЕНИЕ

НОВОГОДИШНИЯТ ТВ-ЖУРНАЛ 
ЧИ НА 30 ДЕКЕМВРИ В 12 ЧАСА И

ЩЕ СЕ ИЗЛЪ- 
30 МИНУТИ.
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ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ .АВТОТРАНСПОРТ" 
В БОСИЛЕГРАД 

на своите Пътници и делови приятели, 
на трудещите се и гражданите

в Босилеградска община и страната

ЧЕСТИТИ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС 
БОСИЛЕГРАД

. :ЖЯЕна работниците, 
комунистите,

трудещите се и гражданите
в Босилеградска община и страната

Новата 1980 година ЧЕСТИТИ

Новата 198о година
като им пожелава много успехи и завоевания в 
изграждането на социалистическото самоуправле
ние в нашата страна и лично щастие.

като им пожелава лично щастие и всеобщ напредък и 
разцвет на социалистическа, самоуправителна и необвър
зана Югославия-

„АВТОТРАНСПОРТЪТ” 
пътуване до Белград, Ниш и Скопие, както 
и до районните центрове в общината.

ГРАЖДАНИ, ползвайте автобусните услугите 
на „АВТОТРАНСПОРТ”.

ви предлага приятно

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

Ш:Босилеград 5
99

В БОСИЛЕГРАД
КУЛТУРНИЯТ ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД

на трудещите се и гражданите 
в Босилеградска община и 

в цялата страна

С основните си организации на сдружения труд:.

„СЛОГА” — за търговия и гостилничарство,

„НАПРЕДЪК” — за селскостопанска дейност,

„ИЗГРАДИЛ” — за строителни работи, и

„УСЛУГА” — за производствена дейност и битови 
услуги

ЧЕСТИТИ

Новата 1980 година *
С пожелания за всеобщо благоденствие и големи 
постижения в развитието на културата и изграж
дането на социализма у нас на трудещите се и гражданите,

на производителите и потребителите, 
на деловите си приятели 1

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
В БОСИЛЕГРАД

Ч Е С Т И Т И

131Й Новата 1980 година .«ва младежите и девойките,
на трудещите се и гражданите 

от общината и страната

ЧЕСТИТИ и им пожелава лично щастие, успехи на работното 
място и във всеобщото развитие на нашата самоу
пр авителна родина.Новата 1980 година

и им пожелава големи постижения в школуването и на 
работното място, всеобщ напредък на социалистическо
то самоуправление в нашата страна ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
■

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА — БОСИЛЕГРАД В БОСИЛЕГРАД

на работниците, 
трудещите се и

всички граждани

1ЧЕСТИТИ

ЧЕ СТИТЯТ

Новата 1980 годиоа
Новата 1980 година Г

?
на всички трудещи се и граждани от общината и стра
ната и им пожелава всестранен нъзход на делегатската 
система и социалистическото самоуправление, лични ус
пехи и щастие.

*
■

като им пожелават още много трудови победи в 
изграждането на социалистическата самоущяшн- 
телиа система в пашата страна. !

!Образователният център .Иван Караиванов* в Босилеград
на всички ученици и техните родители, 

на трудещите се и гражданите,

1

ЧЕСТИТИ
цато им пожелава много щастие и успехи в овладяване
то на научните познания, разцвет на социализма в на

страна и общ възход на сдружения труд за до
бруването на народите и народностите на СФР Юго-Новата 1980 година шата

славия-
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„ГАЛЕНИКА“ГОРСКАТА СЕКЦИЯ ХИМИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ 
В СУРДУЛИЦА

ООСТ ФАБРИКА ИА
БОСИЛЕГРАД

на работниците от горското дело, 
на деловите приятели,

на всички трудещи се и граждани
в Боснлеградскп община и страната

трудещите се и гражданитепа

СЪРДЕЧНО ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ Новата 1980 година
Новата 1980 годииа

щастие, успех и всеобщ напредък*

„ГАЛЕНИКА” Е ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
МИНЕРАЛНА ВЪЛНА ЗА ИЗОЛАЦИЯ*

като им пожелава лично

С пожелания за много лични н общи успехи в 
изграждането нп социалистическа самоуправител- 
на Югославия*

ГОСТИЛНИЧАРСКА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ
СЪЮЗ

„Църни връх“ 

Бабушница

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА

КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 

В СУРДУЛИЦА
ВИ ПРЕДЛАГА ХУБАВА И ПИТАТЕЛНА ХРАНА

на гражданите н трудещите се
в Сурдулишка община и страната И ПЪРВОКЛАСНИ ПИТИЕТА

в своите обекти в Бабушница, 
Звонци,
Ниш и другаде.

ЧЕСТИТЯТ

Невата 1986 годииа
„ЦЪРНИ ВРЪХ” ви честити Новата 1980 

пожелава много успехи занапред.
година, като ви

с пожелания за лично щастие и високи завоевания 
в изграждането на социализма у нас.

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ
СЪЮЗ Оур Конфекцф

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА
КОМУНИСТИТЕ

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР

СЪС СВОИТЕ ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ; 
„МЛАДОСТ” — за производство 

— „БУДУЧНОСТ" — за т-ьрговия
В ДИМИТРОВГРАД

на трудещите се от фабриката, 
в общината и в страната

на всички граждани и трудещи се

Й*: ....
Ч Е С Т и Т Я ТЧЕСТИТЯТ

Новата 1980 годинаНовата 

1980 година
Югославия.

дела

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" ПРОИЗВЕЖДА 
МОДЕРНО МЪЖКО, ДАМСКО 

ОБЛЕКЛО ПО 
ИЗИСКВАНИЯ.

И ДЕТСКО 
НАЙ-СЪВРЕМЕННИТЕ

с пожелания за лично преуспяване и всеобщ обществен 
напредък и прогрес.
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ЗДРАВНИЯТ ДОМ
Димитровград и ОI N

на гражданите
. ШЮНШШГГЙ А1?Е ш==

и трудещите се
' ТЕ1.ЕЕОЙ 85ИЗ * ТЕЪЕХ 1б7«4 ТЕ1.ЕайАМ: Е.(.Е*ТЯ0У1.|А8ШЛ

ЧЕСТИТИ в Сурдудицо
Новата 1980 годяна

като им пожелава крепко здраве и нови успехи в 
социалистическото строителство.

на всички граждани

и трудещи се

/

ЧЕСТИТЯТ
ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР „МОША ПИЯДЕ" 

СУРДУЛИЦА Новото 1Г80 годинина учащите се
и просветните работници, 

на гражданите
и трудещите се в общината

с пожелания за всеобщ напредък и разцвет
ЧЕСТИТИ

на социалистическото самоуправление - и по-Новата 1980 година
стабилни и устойчиви стопански темпове.

пожелавайки им щастие, успехи и нови завоевания в 
социалистическото строителство и учебното дело.

у. ...... Л1 *•

1

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР „ЙОСИП БРОЗ ТИТО” 
СУРДУЛИЦА

щ услуга
КОМУНАЛНО УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЕЕ, УЛ 
Тел. Управа 010 81-1», Ткачшща 010 81-23: 
Жнро рачув 62801-001-373'

на ученици,
преподаватели 

и родители

. ДИМИТРОВГРАД

УЛ. М. ТИТА БР 44 
•232, Лекаря 010 81-459

на гражданите от Димитровградска община ЧЕСТИТИ
1

на трудещите се и всички потребители

Новата 1980 годинаЧЕСТИТИ ■г

:
■IНовата 1980 година с пожелания за лично щастие и всеобщ напредък.

като им пожелава крепко здраве и лично щастие и високи 
изграждането на нашето социалистическо само* з

завоевания в 
управително общество. }СТРОИТЕЛНА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
„УСЛУГА" върши всички видове комуналио-битови услуги!

„Градня“ *

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „25 МАЙ“ ДИМИТРОВГРАД г
уДимитровград на всички строители 

граждани
• •

и трудещи се
на всички граждани и

ЧЕСТИТИ
самодейци

Новата 1980 година IИ Т иЧЕСТ Ч

Новата 1980 годим
като им пожелала нови завоевания в социалистическото 
изграждане.като им пожелава нови успехи на културното поле.
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ГОСТИЛНИЧАРСКА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

»БАЛНАК« — ДИМИТРОВГРАД

на своите клиенти 
приятели,

ЗЯшиса?граждани и трудещи се

ЧЕСТИТИ

Новата 1980 година
като им пожелава нови успехи в живота и труда. На всички граждани и трудещи се

„БАЛКАН" предостпвя своите заведения за колективни 
и частни увеселения.

И Т ИЧЕСТ

Новото 1980 година»ТКГЪР« 

«ДИМИТРОВГРАД»
ИНДУСТРИЯ ЗА ГУМЕНИ ИЗДЕЛИЯ — ПИРОТ

ООСТ ПРОИЗВЕЖДА:
I ■

поли-— шприцовани произведения от постирол,
на работниците и гражданите

от Димитровградска община и страната естер, полимер ацетата,

— овални плочи от полиестер,
Ч Е С Т И Т И

— части на уреди,

— полипропиленови тъкани и чували, гъвкави по
лиетиленови търби,Ногата 1980 година

— луплекс-плочи и други материали от метакри- 
лати.с юожелання за още по-високи завоевания, много щастие и 

всестранни успехи.

„ТИГЪР" произвежда автогуми, технически стоки от 
гума, различни видове гумени обувки.

•А9НАВ- =||Р ЗА1ЕЛНИПА 0СИГЗРАН.А ИМОВИНЕ Н ЛИЦА
Риогмд^

— ОБЩНОСТ ПО ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВА И ЛИЦА
— ОБЩНОСТ НА ОСИГУРЕНИЕТО — ПИРОТ
— ОТДЕЛИТЕ В ДИМИТРОВГРАД И БАБУШНИЦА »8асия ИвановМЕБЕЛНА ФАБРИКА
на всички застраховани лица, 

делови приятели,
граждани и трудещи се Цияе« ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ

Новата 1980 година
с пожелания за още по-високи успехи в изграждането на на
шето социалистическо самоуправително общество.

на трудещите се и гражданите, 
на своите потребители

и делови приятели
,ДУНАВ” застраховава лица и имущества от природни 

бедствия, злополуки и пр.

КОМУНАЛНО-УСЛУЖНА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ Ч Е с Т И Т И

»Комуналаи,« — Бабушница

Новото 1980 гади—на всички трудещи се и граждани

ЧЕСТИТИ

Новата 1980 година като им пожелава 
изграждането на

много успехи
социалистическото

и високи завоевания в 
самоуправление.ИЗВРЪШВА:

’ЦИЛЕ” произвежда
намерите в Мв6ел’ К0«то Да
газилите навред “У Магази™

БЪРЗО И КАЧЕСТВЕНО.
Всички видове ниски и високи строежи и в ма-

из страната.

Комунално-услужната трудова организация произ
вежда и качествени строителни материали.
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*

Който се 

смее 

зло мо мисли
*

Новогодишно настроение

— Брат ми, къде ли ще 
ме дочака Новата година? — Виж, виж... дядо Мраз на колело?!...

— Сигурно е „парен"!

Цени

— Къде ще бъдете за Но
вата 1980 година?

— Още се колебаем, ^ ' 
.при 1000 или при 1100.

ГЕРОВ
С голямо закъснение от печат из

лиза стихосбирката на Милорад Геров, 
служащ в Югославските железници.

Нищо чудно, че стихосбирката за
къснява след като закъсняват и вла
ковете на Югославските железници.

АНДРЕЕВИЧ
Момчило Андреевич участвува в 

новогодишната програма на ТВ-журна-

Сега
участие на две поредни ПРОКИСЛИ 
ЛЕТА. Човекът се е готвил. . .

СЪРБА
През следващата 1980 година, ка- 

кто се очаква ТВ-журналът ще се излъ
чва всяка седмица.

По този начин ще виждаме Сърби- 
слав Златкович по-често.

МИЛЕ
Списание „МОСТ" също така закъ

снява с излизането си.
Това не значи, че Миле Николов, 

редакторът на списанието работи в же
лезницата.

дали

Любовна инфлация

— Тази година я обича
ше 10% повече- и щяха да 
вземат, но го намести 
флацията.

ла.ин- е напълно ясно, че не взе

Костюми

Новата ще чакам в стар 
костюм, понеже старата ча
ках в нов. — Какво искаш да ти донеса в Новата? 

— Всичко ново па стара цена.

§ Ситни — дребниНовогодишна мемория

— 1Це помня тази нощ до- 
като съм жив. . .

— Аз пък по-кратко. Само 
до първи . . .

Честитка
— Айде нека е арл-ия, да 

си ми жив и здрав през 
Новата 1980!

— Бре, та да не мога да 
отивам на отпуска по бо
лест.

Настроение

В Новогодишната нощ бъ
дете весели. Цял ялуари ни 
остава за тъгуване.МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧ:

ИМА НЕЩО ХУМОРЕСКА■ ■ ■

ЗАПОВЯДАЙТЕ. СЕДНЕТЕ ЦО МЕН!Докато пишех само за келнери и селски стопани 
за НЯКОИ предприятия и за грешки стари. . . 
получавах ежедневно покани 
за разни тържества и веселби,
БЯХ БЛАГОНАДЕЖДЕН
Но щом започнах да пиша и за разни пропуски

и ежби,
май че беше избързал с 
пиенето и вече бе подел ед 
на песен като се провиква
ше да му олекне. Поразхо 
дих се с погледа ей-така ге 
нерално из залата и се за
мислих.

ме бе одумвал при Георги 
ев за някакви пари, даже 
щеше и да пише във вестни 
ка за това нещо. Геров ви 
дя неудобното ми положе
ние и ме покани до него. 
Махна ми с ръка. Той пък 
„воюваше” с Иванов, а Ива 
нов ми трябваше нещо око 
ло балдъзата ми, нещо око 

квартира ли

Бях вече внесъл парите за 
новогодишната нощ преди 
една-две седмици и спокой 
но очаквах най-веселата 
нощ. Добре го знаех, че 
настроението е най-в алена 
та работа. Костюми, тоале
ти, рокли, бижутери я — 
това не ме интересуваше на 
просто. Почти не почувству 
вах кога измина времето, и 
ето че дойде и този ден, по- 
добре казано нощ.

за КОНКРЕТНИ слабости на КОНКРЕТНИ
другари

— изведнаж станах:
и НЕБЛАГОНАДЕЖДЕН, безрезултатен, 
без държание и без знание,
дори написаното се провъзгласяваше, че е без

съдържание. . .

Иванов ме покани до не
го, но не ми беше удобно. 
Той не говори с Петров, а 
Петров ми трябваше за ед
на важна работа. Отказах. 
Грънев се усмихна кисело 
и по тупна облегалката на 
стола до него. Жена му го 
мездреше с погледи. Всич 
ко ми бе ясно. Но отореща 
седеше Баръмов, който с 
Бръиев е в .кавга вече три 
години, не. знам защо око
ло жена му, ли не ме ин 

Поблагодарих с 
усмивка и

ло пенсията, 
не си спомням. Пресметна 
набързо. Не бива. Изпратих 
му една усмивка за спомен. 
Погледът ми вече стигаше 
до края на залата. Имаше 
един стоя до професора Пе 

Той беше дал - едини

В името на разни ведомства и поданства, 
заприиждаха закани от разни попечители и

за някакви си грешки, за било и не било. . .
И всички в хор викат: Ако е казано казано. 
Макар че нищо, нищо не е доказано. . .

Някои дреболии ме въР- 
земах си :.,ешо и помаха,

закъснях. И ето не малко, 
Да речеш, почти един час. 
За настроение му Дърипах 
три-четири ракии и тръгнах. 

Залата беше тържествено 
Чуваше се ху-

нев.
ца на дъщеря мч за полу 
годието. Не бива да седна 
до иего. Кой знае какво ще 
си помислят хората като ме

М. Андонов

накичена, 
бава музика. Стари, хубави 
песни от мяталото, само за

видят до него.тереоува. 
една дрездава 
продължих да разхождам 
очите из залата. Перу цев 
се усмихна и тупна стола 
до него. Това беше един мъ 
тен тип. Той се смееше, но 
трудно беше да оцениш ка
кво ти мисли. Ти* хора са

До Пешев беше последна 
та ми надежда. Тръгнах. Ка 
то видях отсреща му Стоя 
нов, пресекох се. Този Сто 
янов не е добър с Пешев, 
около квартирата, а Стоя
нов е директор на цредпрня 

работеше 
брат ми, който искаше да 
мине за началник на клона 
на едно транспортно пред 
приятие и така нататък и.,.

настроение.новогодишно 
Залата беше почти пълна и 
тук—таме само се виждаше 
по някой свободен стол. Ка
то ме видяха от 
жените нещо 
Зная ги тия- Сега си шеп-

★
За сирома човека тавра не йе- вратите

зашушнаха.
★ интересни. А бях му дължен 

200 динара и 100 тухли! вече 
две години и ми бе иеудоб 
но. В знак на благодарност 

една „весела"

тието, в коетопат помежду си:
Ка удари у горния праг — че види и 
долният. — Ей го тоя нехраиимай 

ловец. Сега идва.

—■ Защо пък тук ще ча
ка Новата, той най-добре 
е да я
оттам не избива.

★ му изратих 
усмивка. Влезнах в танка. Там вси 

бяха близки. В са 14-Дай му влас — да му чуеш глас. чака в шапка, той чки ми 
кн ме познаваха.

Тази мощ няма да забраГенов ме -видя* Покани ме 
до иего. Наомалко 
тръгна да седна, като вид
ях Петров отсреща.

★ даМА. Като че чувах тези думи.
Беше

весело. Едни там в ъгъла,

вя-
Вече се м пиеше. Момчило АНДРЕЕВИЧТой
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Хумор из нашито краищаТой — дебел ленивец 
н известен горски медар. 
Тя — мършав лъжливец 
и зъл на стадата пъдар.

п5^ощепуд| дттящ)>
„УМЕН"

йдагД -
„о-малкият. Купил ™^е’__а
_ Бре, много си глупав

старият брат. Това не е свиня, Я

ХИТЪР

Силно ръмжат: и той и тя- 
Но тя ио-силно се 37,би.
На него се поправи това 
и безиадежио се влюби.

И напрало чудо се случи: 
той — бавно се обърна! 
Тръгнаха по същи следи, 
а тя строго го прегърна.

Голяма любов ги вълнува: 
(това не помнят в тези гори) 
тя нарежда, ленегвува. . - 
а той става пред зори.
И забрави той» медока 
(не яде това злата) 
много работа за мечока: 
цял ден гони стадата.

ка-баща ми —
преживя! 

го по- 
преживя!

то не 
прекорява0 зва

липсал конят в обора. Той 
изнесе от обора, а съседът 

всяка услуга търсил да 
я Тогава сто-

На един стопанин 
не могъл сам да го 
му бил скъперник и за услуга,
му заплати или да му върне у 
паииньт ™ послужил с хитрост.

— Ей съседе, ела ми
сетне ше ти го дам три д 

помогнал!

помогни да изнесем 
да вършеш!ПРАЗНИЧЕН ДИАЛОГ: БАЙ-ОНЗИ — БАЙ-БЕИ Е ни

КОНЯ; аИ съседът веднага

Воично е в ред ОБЯСНЕНИЕ
първ път Пристигнала 

които пъР*В едно наше село за
Един от двамата съселяни,Ето и зима студена, 

а той за съи сс <нс сеща, 
търси елха зелена 
Нова година ще посреща!

лека кола.
ви я видели, учудено попитал:

_ Не теглят я говеда, не бутаят я хора,
Бай-Вене: Как е в Димитровград, Бай-Опзн? 
Бай-Онзи: Всичко на ред. . .

Бай-Вене: Браво! Как?...
Бай-Онзи: Така! Когато работи телевизията, ие ра
боти водопроводът. Дойде ли водата, спират тока. 
Светне ли, замълква телефонът. . . и така на ред. 
А как е у вас, в Босилеград?
Бай-Вене: Обратно. . .!
Бай-Онзи: Блазе ви!. . .
Бай-Вене:. . . Когато работи телефонът, нямаме 
ток. Дойде ли токът, прекъсва теле. . . ту, ту, ту... 
Бай-Онзи: Ало, Бай-Вене. . . Ту, ту, ту, ту, ту,ту. . .

ка

кво ли я кара? .
Съселянинът му отговаря- 
— Сигурно зор я кара.Ще иайде и агне рудо 

за вечеря й любима, 
да го обича за чудо — 
и в Новата година!
Вмъкна се в един обор 
и — падна в засада?!
Ох. колко бой В нечий двор! 
Сбогом вълчице млада. . . 
Цял месец веч’ измина, 
гой на барабан играе: 
оп-цуп Нова година, 
оп-цуп честита «ека е!

Кирил Георгиев

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ
в Босилеград и тъР* 

внимава какАко мрак завари някого^ 
си къде да пренощува трябва да 
ще почука на вратата. Да не чука с ръка, а ооеза 
телно с крак: домакинът ше помисли, че ръцете 
му са заети (сигурно нещо носи) и непременно щ 
отвори.Съдбата на един мечок Записал: К. Георгиев

В една гора столетна, 
«а пътека през ска лица,

самотен мечок срещна 
ядосана вълчица.

ЗЛОБОДНЕВКА НАШИЯТ ДОН ЖУАН
елия следвоенен период Петров 
прекара като стар ерген. Той вле
зна в предприятието за гумени из

делия още при основаването му и ста
на добър специалист. Често пъти хо
рата го срещаха и говореха, че е мно
го добре, че той е примерен работник, 
но защо си «е завърти дом, като вси
чки други негови другари.

Минаваха години, а Петров ои ос
тана ерген.

Ние бяхме близки с него като мла
дежи. Като ученици в един чин седя
хме. Другарувахме. Но след като аз 
се ожених и навъдих три сина, естес
твено с Петров пътищата ни се раз
минаха.

Ч Горкият Петров, мислех си аз, как 
ще живее самичък. А двете негови 
съпруги Олга и Перу на работят в съ
щото предприятие ще се срещат в мен
зата, На конференции, ма входа. Ще 
му бъде много тежко.

Хората, които не го познаваха до
бре, го нарекоха Донжуан. Навсякъде 
доказвах, че той не е такъв, но ето 
съдба. Мислех си че Петър ще остане 
вечно неженен след тия два безуспеш
ни опита да образува семейство.

Но не излезе така. Мария-Мари, ка- 
кто я наричаха, също така два пъти 
направила опит за брак, без работа и 
без закрила жена, навлезла вече в че
твъртото десетилетие се омъжи за Пе
тров. Сега вече на никого не можах 
да докажа, че моят приятел, скромнич- 
кият Петров не е наш Донжуан. Же
ните така лесно променя, та ние оста
налите от мъжкия род, които цял жи
вот мъкнем по една жена, просто му 
завиждахме.

Един ден срещнах Мари в града. 
Каза ми, че и тя работи в същепо пред
приятие. Петров казал на едно събра
ние на колектива, че ще иапуоне пред
приятието и ще отиде в друг град, ако 
не дадат работа и на третата му же
на Мари. Като на добър специалист му 
иалезнали насреща, дали работа и на 
Мари да работи в предприятието за 
•гумени изделия-

Вече бях пак пра! Петров. Бяхме 
сами в неговата квартира. Мари беше 
на работа. Упрекнах Петров за това, 
че така бързо разкъсва браковете

— Не съм виновен аз, каза той, 
цял живот тези жени са без работа. 
Никакав самоусправителеи 
настаняване ие може да им помогне 
да намерят работа. Те се омъжват за 
мен като използват предписанието, че 
в нашето предприятие може и требва 
да се настаняват съпругите на мъжете. 
Омъжват се за мене и щом влезнат на 
работа напускат ме. . .

Преди три години чух, че Петров 
; се оженил. Взел една стара мома без 

работа. След известно време чух, че 
първата му жена, мисля че се казва
ше Олга, бе приета на работа в също
то предприятие, където работи и Пе
тров. Беше ми мило, че моят стар съу
ченик най-сетне се задомил. Времето 
бързо минаваше и докато да намерим 
време да му честитим той се бе развел.

Това също беше за мене голяма из
ненада. Исках да отида при него да го 
посъветвам другарски, да не прави та
кива глупости. В нашия град такива 
работи рядко се случват. И тъкмо 
един ден тръгнах цри него и по пътя 
узнах, че той се сгодил с младата вдо
вица Перуна. Ех, най-сетне Петров ои 
„поправи” грешката. С Олга може би 
не е намерил общ език. Тази Перуна 
беше от добро семейство. Мъжът й 
също беше добър човек, но заболя и 
преди една година почина. Бедната Пе
руна, какво да прави сама взе Петър 
за мъж.

Хората от предприятието много се 
зарадваха, че Петров пак: се ожени. 
Като подарък приеха Перуна на рабо
та в предприятието за работничка.

Един ден аз купих цветя и се отбих 
в дома на Петров. Заварих младенците 
сами в къщи. Прекарахме хубава 
чер. Почерпиха ме и уиски. Излезнах 
много доволен, че Петров си 
рил партньорка, която му отговаря.

Но, да си призная, излъгал съм се 
преценката. Само два дни след мое

то посещение като гърмотевица се раз
несе из града — Петров и Перуна се 
развели. Тя се върнала в дома на ово- 
ите родители, а Петров останал сами
чък в квартирата, която предприятие
то му даде преди години, като на за
служил работник.

Димитровградски паметник

шопизми
★

Ти му думай, думай, а ©н — шуми ли му вуна
вреча:

У

★
Лъжем те да се смееш.

★
си. V конь и У куче немай вера!

договор за ★
Дуни ветре — чам корийо!

★
V кое корито локаш ЧРмоЙ Да плюеш!

вс- Така излезе и с Мари. Сутринта 
чух, че и тя го напуснала. Горкият Пе
тров, нашият „Донжуан'’. Вярно

★е наме-
Лелявийое, че

увеличи предприятието с три хубави 
жени, но той си остана 

Може да му се 
предприятието

по-далеко «Де, скржавийо повече дава.
пак сам.

помогне само, ако 
промени самоуправи- 

телиия правилник и в един член пред
види, че след развеждането, жената е 
дължна да напусне и предлриятието 
Тогава, може би, иякоя покрай рабо
тата, щеше да остане и при Петров, 
__________ .______ ______ Богдан Николов

в ★
у трън да чукнем че си найдем мома!

★
Из лоша вамилия и куче не узимаД!

Записал К. Георгиев
СТРАНИЦА 1*
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ИЗМИСЛЕНО ИНТЕРВЮ С ДИМИТЪР ЙОТОВ

Йотов, кога 

най-много те 

стяга
вратопрзката

Гостува 

на
„Братство“журнал

§А^^АРСКАТА НАРОДНОСТ 
в ЮГОСЛАВИЯ НА ТОЗИ И НЯКОИ ВЪ

ПРОСИ НИ ОТГОВОРИ РЕ
ДАКТОРЪТ НА ТВ-ЖУРНА- 
ЛА ДИМИТЪР ЙОТОВ. ПРЕ 
ДАВАМЕ ИНТЕРВЮОТО С 
ИЗВЕСТНИ СЪКРАЩЕНИЯ

I ТВ П РАДИО НИШ

Новогодишни наздравици
— Вероятно мислите, че вратовръзката най- 

много ме стяга по време на предаването. Не, то
гава ми е широко. Вратовръзката започва да ме 
стяга след това, когато започнат да се обаждат 
по телефона, ония, които не са доволни. . .

— С програмата ли?

— О не, с програмата са всички доволни. . . 
Най-много недоволни остават ония, които не са 
излезнали в предаването. . .

— Имаме сведения, че след започване с из* 
лъ чването на журнала просто се увеличило чи
слото на телевизорите в нашите общини. Какво 
ще кажеш по този случай?

— Нищо, хората обичат да видят своите об
щински ръководители. . .

— Не могат ли да ги видят на друг начин?

— Може, но трябва да идват от Скървеница, 
Сенокос и Куса Врана в Димитровград, от Плоча, 
Дукат и Паралово в Босилеград. . .

АЙДЕ нека е арлия, -
да се пийе реЬия 5ве що е добРа да ми стигне

Само мерцедеси да ви клате- 5а се обичаю и жев™ чо,пеци
Да се рода жито и да йе 5а 06 въР™ 0 и чочеци!
У земниците да има доста м Д™ У ДРу!5И Да 2® *околе'Левот^чртмгг „ вшю Млади да ни се льубе и воле
Стари да се не развод™ Аа С6 У *** уВОде ? кРадТ> и това^ А Аид у здравле сретна ви Нова!

— Имате ли в план да критикувате и по-
горните?

— Да, през 1980 година ще критикуваме сер
витьорите, през 1981 година продавачите

— На малкия екарн сме видя ли многр 
седания и чествувания- Ще може ли да видим и 
как хората работят?

У МУЗЕЯТ и т. н.

за-

ЛИ ЦА: Кустос тена вода от Погановсйи манастир? 
Кустосът: Каква светена вода. Това йе 
вода от базенат що га напрайимо у 
паркат.
I посетител: Тая анфора йе най-малко 
сто године, а?
Кустосъ-т: Точно другарке. У това гър
не йе Ставра праил задушено оди зая- 
ци 1879 г.
I посетител: Кустос, молим те? Тия до
кументи са много интересни, да не су 
л»убовна писма на Казанову, а?

Кустосът: ДознаЬе за боловагье из 1635 
годин. Неко.й си Аджа Беджи Сараф йе 
бил на боловагье 365 дъна у годимуту. 
I посетител: Какви планове? Кве ски- 
це? Това йе сигурно иекой римсйи вия- 
дукт, а?
Кустосът: Ама къв Рим. Това е тра- 
сата за лутат преко Видлич.
I посетител: Тая кошчина, питекантро- 
пус, хомо юрапииа?

Кустосът: Това е хомо рампата. Пошъл 
човек из Скр'ь*веницу при доктора ту
ка, двойете рампе затворене и он. . . 
те му Ьи кошчииЬетс.

I посетител — жена 
II посетител — мъж

— И ние това търсим, но винаги ги намерим 
когато заседават или нещо чествуват. . .

СЦЕНА I: — Утре е Нова година. Какво ще пожелаеш 
на зрителите на ТВ-журнала?

Врата. Отгору натпис „Музей". На 
вратата опъната лента за тържестве
но отваряне. Кустосът произнася реч. 
До него момиче държи на поднес ста
ри ръждясали ножици.

— Нови телевизори и хубава снимка с варе
на ракия. . •

Б. НиколовММ
Кустосът (тържествено). . . и така, дру
гари и другарки, доживемо и това, що 
до к)чера само сме сънували, да ог- 
воримо и ние музей у нашето градче. 
С това музеят е отворен. (Кустосът 
взима ножиците, опитва се да пресече 

Изважда оглентата, но не успява, 
джоба си ножче и я пресича.

СЦЕНА II:
У музеят. Витрине. У н>у предмети.

Средовечна жена.Влиза I посетител.
Сериозна. Носи чанта. След това изва
жда от чантата каталог и разлежда по
витрините.

Влиза Шгасститсл. Мъж.

II посетител: (.разглежда). А, убаво, уба- 
по, и^йс лоше музейче да има. Убаво 
лгаредепо.

Кустосът: Киюво сакато, тука съм.
II посетител: (гледа портрет). Ти« пор
трет ме мнтерссуйе?
Кустосът: Това е Ставра Върдим. Он 
йе иримеи на конкурс без везе и прия
телство.
II посетител (учудва се) Я, я . я гле- 
де! Я това младо момченце, това йе 
сигурно мекой герой?
Кустосът: Да, да герой- Това момче
нце йс дреседело у кърчму йон-стоп 
48 часа.

I посетител: (с гордост). Много убаво, 
сй Още кога съм чекала този момент 
да доживеем. (Вижда кустоса). Добър 
ден, Вие ли сте тука кустос?

Кустосът: Изволевайте, молим ви фи- 
ио. Тука съм да ви поясним, ако ви 
нещо интересуйе? . , „
I посетител: (въодушевено). Ах! Чуде
сно! Тия леб йе сигурно Сулеймап Ве
личествени носил у дисадзи?
Кустосът: Не, не. Това я и шефат ку- 
пимо за доручак, па ни остаде, а има
ше местенце у витринуту, да не звъРйп 
празно.
I посетител: Какъв оригинал? Това с 
нкоя скулптура, нали?

Кустосът: Грешка. Това е камък 
л,ац за аутобускуту станицу.
I посетител: А тая вода у шишенцето? 
Моля ви се това е най-вероятно ове-

У
темс-

КРАЙ
„Отчислепл”

М. Андреевич
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ПЕТ ЛИЧНИ НАРУШЕНИЯ
(хумореска?

лак да прекъснебе принуделдияга
мача.Но запиИМАМ ГОЛЯМ приятел.

Не, не греша — 
Откак го

е? — се объР-— Ами сега, какао
мем моят приятел.

тис с ръководител, 
моят приятел с ръководител, 
поми;/ все тича ио съвещания. #»**с м 
гат без мен, казва, аз съм някакъв Ръ
ководител там. .

Инак, много е

на Към
— Язък, трето

ли как с рьде задържа устреми- 
напред! — казах възмутено.

ми ие на

лично нарушение, не
ЗА НОВУ ГОДИНУ СЪС 
ЗАКЪРПЕНЙ ЦЕПОВЕ

видя
лия семил приятел. Ие по- 

отказал нещо. 1ъкм° 
неделя да го заве

еха **ср-

Забелязах, че нриятелят

Иаико^и 1съ>страда;1ческа гримаса сг бе 
лепнала въРхУ лицето му.

Такъв баскетболен мач отдавна не 
Баскетболистите просто се 

находчивост и съобрази- 
прецизност и подвижност.

мия, че някому е 
затуй реших 
да на

Са у петак, пред пову годину, слезо на пазар 
у Дтштровград, реко — чекай да купим нещо. 
те децата може да дойду.

Стойим я пред канцелариите на „Сточар”, 
гледам вратата се отварайУ и на двор се подава 
бастун. Вратата се пак притворите и покой нз* 
мул>и главу, одзърта се натам — 
излезе.

тази
баскетболен мач. Игра

противниковия отбор се на- 
наноследъквените, а в

мирише Нанков, чисто 
много нашумя и когото иссгпиците за
почнаха да наричат „крал на оаскетбо- 
ла”.

ПМС бях гледал, 
състезаваха но 
телност, по 
Публиката беше въ» възторг. 

И пак: свиркатанавам н нолъчка Тези мои доводи пръснаха всички 
които впрочем бяха 

И отидохме на

на съдията! От 
трибуните ехтяха нестихващи освирк
вания • Приятелят ми с ужасен поглед

негови изговори, 
доста неоснователни.Бре мислим си я> кво деба тия стпръЧ- • • 

Слезе и седе на йоше, брка по джепове, рови се, 
извади „държавните очи”, тури Бн, малко, малко 
па поче Да шири руБе кока преде. Прндо по-блн- 
ска, а оио бай Моша.

Е, бре Моше — о, бре! Стреспу се Моша 
ко зайак пред пушку. О, Манчо ти ли си, уплаши 
ме? Подадоше му се зуби ко пърсти из сцепен 
чорапок. У йеДнУтУ РУКУ држеше иглу с пртен 
конъЧ, а с другуту си врчаше социялните зуби на 
место и промърмл>а:

„Кво правиш Манчо”? — Добре сам, а ти? 
— Па те добре сам и я, помагам на тия що ни
що не праве. Пак си он поче да боде с иглуту у 
палтото — шийе унутрашният джеп.

Из вратата излезе деда Пара и ока — „Айде 
бре свате, айде да си идемо, кво си се сплескал 

I тука, каве ли очеш.
— А, свате не, кога йе змия йел» он се и од 

гущера плаши, що йе сигурно, сигурно йе — и 
продлжи да си шийе джепат.

Питам я Пару, кво му йе- Море кво му йе, 
узел йе парице од млекото па да Би осигура — 
вече два пути ги шприцаю''.

„Море свате първят пут ме „шприцаше” с 
35 иляДИ, осети се одма у аутобусат. Стануше чо
веците, затворите врата — тия да йе, ония да 
Йе — никой нейе. Алщ друБият пут ме „опериса- 
ше” с 250 иляди несъм осетил, боже сачувай- Чък 
дома ка улезо у ижу, позаболе ме и са вечим ако 
ме оперисую незнам дали че прескрцам — осем 
палтото ако ми украдну”.

Гледам Би я и нищо не разбирам. Бре Ман
чо, каже Пара, у петък по автобусите ни дебащ 
ка узнемо парице я од млеко, я од стоку, некой 
ни следи или знайеш кво ие — позбутамо се и 
тиЬем паре нестану. „Оперишу” те и не осетиш. 
Чък ка се поразмърдаш и бър1снеш у джепат — 
позаболи малко, ама кво че правиш, и бог вечим 
не ти помага. Байин узел парете и га нема, шу- 
кал.

мача. питаше.
— Четвърто лично нарушение. Ата

кува без да има основание. Не видя 
ли, че топката е в друг, — докладвам

бе мио- 
Баскетболистите изгаря*

От първия момент играта 
го интересна, 
ха във всяка схватка, във исяка бороа 
за топката. От трибуните не стихваха аз.аплодисменти.

— Виж, чак не е толкоз лошо на 
мач да сс отиде. Само едно залъгващо 

и толкова рък°нляска-

Баскетболът грабва зрителя и не 
окопити. Като на фи-му дава да се 

лмова лента се смеляват една след Дру
га атаките — ту към единия, ту към 
другия кош. Вече наближаваше краят 
на полувремето, когато съдията изсви
ри проиизителио и рязко посочи на 
Найков пътя към съблекалнята.

Във въпросителния поглед на прия-

двнжение е 
Ш1Я! — посбута ме мояг приятел.

отвърнах, погълнат 
от темпа на играта. Изведнъж съдията 
рязко изсвири. Най-популярният играч 
си пробиваше път с лакът. От трибуни
те зафучаха освирквания.

— Какво става?

— М-м-м-да!

:
теля ми се четеше ужас.

— След пет лични нарушени,* н.-- 
.ма право да играе повече!

Видях как думите ми просто го 
скосиха. Загуби червения си цвят, по
бледня и започна да се олдолява. Бър
зо го хванах под мишница и слязохме 
от трибуните.

— Защо ти прилоша? 
гз, когато се посъвзе.

— Ами, като след пет лични нару
шения излиза от играта, какво остава 
за мен? Та аз толкова лични наруше
ния съм направил в живота си...

Стефан НИКОЛОВ

попита прияте
лят ми.

Не виждаш 
ли, Найков си пробива път с лакът?

На свод ред той 
едно „М-м-м-да”.

Играта всс повече се разгаряше. 
Каква разкошиост на остроумия, ка
ква изящност и. . . Отново свирката на 
съдията прекъсна това великолепие.

— Второ лично нарушение! Подмя
та крак!

— Лично нарушение!

ми отвърна с

попитах

■.(

Тъкмо играта започна с една бле
стяща контраатака на Червените, а съ-

НОВОГОДИШНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ПОЩА
С най-приятелски чувства 

се дава следният съвет на 
всички

тук си хвърлят мръсната 
вода. . .ПРОЧЕТЕТЕ И ТОВАдим итровградча I ш, 

които имат намерение да 
честитят на свои близки и 
приятели Новата 1980 годи
на (не е печатна грешка — 
81):

тим), който тези дни човек КУКОВО лято
може да подари на някой 
димитровградчашш е знаете 
ли кой?

— Чадъра!
Да, да чадъра

Ако все още не сте сми
ели Ди думите, които ще ка
жете в първите минути на 
Новата година, 
отправите към някой дими- 
тревградчанин, 
щиЯт съвет: кажете му, — 
дано тази година ви донесе 
най-сетне и) КУКОВО ЛЯТО!

А знаете

— Изпращайте своите че
ститки на време, защото по 
щата в Димитровград е пре 
калено много обременена и 
■не дава гаранция, че чести
тките, които ще бъдат пу
снати в Димитровград ще 
стигнат па време до онези, 
до конто те са и изпратени.

НОВОГОДИШЕН ПОДАРЪК

Най-хубавият подарък (п 
разбира се, сравнително ев-

защ-ото 
той с много търсента стока 
и когава когато не вли дъжд 

— Защо ли?

а които щеСвате я сам вечим стар — рече Моша — та 
ми нейе ни чудно дека ме оперисую, ама Тока 
млад муж па ония петък и он „легал на масуту”, 
а цената 300 иляДарБе, бог да Би прости. Кво 
време настаде бог да те пази. . .

Бай Моше ти заши джеповете убаво да ти 
не изпрате честитку за Нову годину по треНи пут. 
___________________ МАНЧА

ето Ви па-

Затова, защото когато чо
век върви по главната улн- 

Днмнтровград чадъ
рът му е необходим, защо
то от балконите, които над
писват тротоарите постоя
нно тече вода понеже дома 
кипите от Димитровград

ли защо имеи- 
куково? Защото дими* 

тровградчани 
казват: Ще пийнем вода от 
Пъртопопщщи на КУКОВО 
ЛЯТО.
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