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ДИМИТРОВГРАД: ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА 
ПО ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА

„МАЙСКИТЕ“ СРЕЩИ 

НА 24 И 25 МАЙ
Комитетът по чесгвуване Деня на младостта 

при Общинската конференция на Социалистиче
ския съюз в Димитровград на 16 април проведе 
заседание на което се разисква по програмата за 
тазгодишното чествуване Деня на младостта, рож
дения ден на другаря Тито, както и организиране
то на традиционния преглед на културните пости- 
жеия на българската народност в Димитровград
ска община и срещата на младите от народа и 
народностите в Социалистическа република СъР' 
бия.

В споменатата програма, ще вземат и гостуващите 
ансамбли.която е изготвила комисия

та за културна дейност бе 
подчертано, че тазгодишни
те „Майоки срещи”, в Дими 
трозград, ще изминат под 
знака_ на 88-ия_ рожден ден 
на другаря Тито, 35-годиш- 
нината от освобождението 
на страната ни и 
нината от въвеждането на 
самоуггравлен и ето.

ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ 
И РАЙОННИ ПРЕГЛЕДИ

И тази година в програ
мата за отбелязване Деня
на младостта и рождения 
ден на другаря Тито, е за
планувано провеждането на 

30-годиш- районни прегледи, и то;
— За районите Висок и 

Забърдие, в село Смиловци, 
за Поганово и Трънски Ода 
ровци в село Трънски Одо- 
ровци, а за район Невля и 
селата в околността на гра
да в село Желюша.

Районните прегледи ще се 
проведат от 1 до 15 май- 

Централното тържество 
състои в Димзггров- 

е запланувано

необходимостта най-широките 
трудови слоеве яа населението, цело
купното гражданство, да решава по 

въпроси 113 развитието и живо-

тъкна
Югославия. За пръв път 2 

работническо движение се 
стремежи на рабо- 
Работниците стават 
труд, на резултати-

итова 
световното 
сбъдват вековните 
тническата класа.

всички 
та на обществото.

Тези отприщени сили, на които с
откри

На заседанието бе уточие 
на концепцията на програ
мата на културните дейно
сти в общината по повод 
ознаменуването на 25 май.

господари на своя
своя труд- в жива практиканте си светоусещанедалновидното

път Съюзът на комунистите 
другаря Тито, постигат такива крупни 
резултати, които на други в други об
стоятелства са необходими години и 
десетилетия. Оттук сплотеността и пре- 

на СЮК и ДРУ 
полагаI

те на
превръща девиза на марксизма: 
бриките на работниците”. Тридесет го- 

вече се строи работническо само- 
---- най-висшата фаза в развя

на работническите права.
борбата за работни- 

права историята е записала: 1886 
Чикаго, когато работниците 

на осемчасово ра-

начело с

дини
управление,

пте се 
град. както 
за 24 и 25 май- В него, ка
кто и всяка година, ще взе

тието Според сегашната концеп
ция, с възможните промени 
програмата ще садържа:

данността към делото 
гаря Тито, които ежеминутно 

сили работническата
В началото на

чески класа,
самоуправителна со- 

Югославия да намерят

огромни 
трудещите 
циалистическа 
пълна творческа изява.

година в
изтъкнали правото 
богно време. В знак на кървавата раз 
плата с тях на първия конгрес на Вто- 
р7а интернационал през 1889 годиш 
Първи май е провъзгласен за Между
народен празник на труда- Оттогава^Д 
днес работническата класа с червени 

излиза по площади в спомен

се в
' '

ЧЙ1- ■ ~ЯЦ >фЕстествено, невииаги развитието на 
социалистическото самоуправление въР"

— темп. Остатъците на раз-
експлоататорска класа и ДРУви с желания

громената
ги врагове 11а самоуправлението и ра
ботническата класа правят опити да за
бавят историческия 
Но това са „дребни камъчета’, които 

меле мощното колело на

знамена
на чикагските работници.

Работническата класа 
Югославия на този ден е аРе^^ва1^ 
преследвана, стреляло се е по н я- 
благодарение на Югославската комуии- 
етическа партия, на организира 
пба и на победоносния И поход през 
четиригодишната народна революция 
срешу фашизма и експлоатацията — в 
Югославия работническата класа, съз; 
даде общност на равноправни народи 
и народности.

бивша ш шв
&победоносен ход- 1

I
неумилимо 
прогреса, движено от самоуправлението 
и работническата класа.

-
I, - •

V

Д|*ес в навечерието на Мсждународ 
ниа празник на труда, Югославия има 
основание да бъде доволна: изградено 
е общество с огромна вътрешна сила, 
сплотена около СЮК и Тито, създаде- 

систсма на всенародна отбрана и

2нБЙ1н1няННН1
Танцовият състав от града-побратим Александро- 
вац Жупокн на мшшлогодшштте „Майски срещи”освобо- иа е

обществена самозащита, каквато може 
пожелае, а равноправните браг- 

народи и народности всекл момент 
да нанесат съкрушителен

Само няколко години след 
ждеиието - през 1950 годиш другарят 
Тито начело на партията изтъкна, че 
е настъпил шторичес-кият мом^ ^

труд, а Р«зУЯ=аНаЛУШ ^

писане на томи, посветени 
на Деня аа младоста, изло
жба а а изобразително твор
чество на художниците от 
бъл<гарсжата народност, кул 
тур! го-художествена 
ма и програма на самодей
ния театър „Христо Ботев” 
от Димитровград. Естестве
но, че в програмата участие

мат участие младежи и де
войки, представители на тур 
ската, албанската, словашка 
та, румънската, руеннеката, 
унгарската и българската на 
родностн, както и предста
вители на сърбския народ 
от града-побратим на Дими 
тровпрад — Александров ац 
Жупски.

да се 
ски

готови
удар на всеки, койго евентуално посе
гне срещу славните придобивки на ра
ботническото самоуправление и обхце-

са

програ
ння _
определят тяхното стаеното развитие у нас.

На международен план, благодарс- 
на известните принципи за само- 

всеки народ

тие.Работническото самоуправление вс
лнзга с-чели сър.1ата иа ,=отГбо

„Гшички " ж из1КЦ«отрептящи

гга——.яада
-лечмгт така че трудещият

хората. Делегатската система още 
веш утадрди самоуправлението

ние
стоятелност, правото на 
да се развива по свой пненамеса, 
необвързаност, Югославия е пример за 
подражание в целия свят. Тито и СЮК 
развиха такива облици па сътрудниче
ство с всички страни, чс днес Югосла
вия е
рената страна в света.

Т. Петров

НА ЧИТАТЕЛИТЕ И СЪТРУДНИЦИТЕ РЕДАК
ЦИЯТА ЧЕСТИТИ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК 

НА ТРУДАоснование се счита за шй-отво-се

Първи майРайко Ставров,
председател па ОСВ — Димитровград

ту
и из-



РАСИСТКА РОДКЗИЯ,га„«7;Тий«:*м.^™«ш;ИЛ СРПРРЛГКИАТГЛЯТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПА СКУПЩИНАТА 
СЪРБИЯ ИВАН СТАМБОЛИЧ В НИШ

Иоторнчвеният денСдружвияят труд - главп «пор* 

стабилизацията
да създаде ноти неволи и а 
стопанството. Затуй сега по 
вече от когато и да било по
брано, е необходимо да се 
търодт решения в дъягооро 
чпото свързване вт,в лъзпро 

под

болич, подчерта, че положе 
плето в банковата или по- 
-точно в кредитната систе
ма е изходна основа в по 
нататъшното развитие. Го 
ляма отговорност за положе 
нието в стопанския живот 
— изтъкна Стамболич — но 
сят именно банките, или тс 
зи, които управляват с тях. 
От тяхната способност и у-

на посещение 
то си на някои региони в 
Социалистическа република 
Сърбня председателят 
Изпълнителния съвет на 
Скупщината на СРС 
Стамболич, придружен от 

на Изпълнителния 
съвет на Скупщината на 
СРС Воя Станкович и гру 

републикански дейни 
•посети на 17 април Напи. 
В Междуобщинската регио 
нална скупщина в гр. Ниш 
Стамболич води разговор 
с представители на по-голе 
лште организации на сдру 
ження труд и обществено 
политически дейци от регио 
на по актуалип въпроси 
От провеждането на стопан 
ската
нататъшното 
икономическо развитие и 
изработването на срсдносро 
чните планове в региона.

В рамките

ОТ 18 АПРИЛ 1980 
ДЕСЕТТА НЕЗАВИСИМАна

Народът
на Зимбабве показа, че не 
могат да се потушат стреме 

к7>м свобода и неза

отношения.пиСега вече е остаряла вся 
—- на Аф 
в която ед 

Юга на „чер

Иван изводствсни цялости
Стамболич. Главна о- 

стабшпште стопа ш 
Ста

ка геопраока карта 
рика и света, 

страна от
пия континент" с записана
с „Родсзия”* От ^

на „Руфаро' стадион 
» СолсбъРИ се състоя вели 

народно тържества на 
запален „пламъка- 

независимостта" и на ви 
вместо до- 

велокобрита! гско

чертачлена жите
•висимост на народ, непоко 
лебим в своята борба да 
извоюва и отхвърли окови 

на колониализма и ра

пора на
ски процеси — изтъкна 
мболич — е в основните ор 

сдружения

па
април,па гапизациипопито настояване зависи о- когато те

сизма.кого 
което с Победата на африканско

то население на Зимбабве 
е историческа победа в про 

на антиколониалните

па
соката мачта
сегашното 
е повдигнато знамето на но- 

исзависима страна, пре 
да съществува Роде 

бастион на 
— За

цеса
революции» които ознамену 
ваха нашата епоха и които 
потвърждават, че този про 

се корени В7,рху прин

вата
стана

стабилизация и по- 
общ ествено-

зия, прословут 
расизма и неправдата.

с още едно колони 
петно на африканския 

пепелта на

цес
ципите
необвързаност. Т я предста
влява голямо вдъхновение 
и подтик на всички народи, 
които все още се борят за 
свобода и независимост в 
Африка и други региони в 
света. Затова тази победа 
е от голямо значение за Аф 
рика и специално за необвъ

на независимост иличено 
алио
континент. От 
колониална Родсзия, 
беше вековна тъмница за 
много по-числеиото коренно 
население, изникна 
бве, достойнствен както и 
Д7,лгогодишката борба на 
6-те милиона африканци и 
Патриотичния фронт. На 
африканската сцена стъпи 
най-младата страна на Афри 
ак, страна с ияколкондевна 
независимост, но с голям 
боеви и политически опит.

която
С резултатите на досегаш 

ното обществено-пкономиче 
ско развитие на Нишки ре 
гион др. Иван Стамболич 
запозна Любиша Игич, пред 
седател на Ск\гпщината на 
междуобщинската региона 
лна общност. Игич, междк 
другото подчерта, че в сто
панските и извънстопански 
те организации са изготве
ни предимно добри, реални 
и конкретни програми и че 
стопанските органчзашш, ко 
ито предимно имат прера
ботвателен характер и въР 
вят с добои темпове, въпре 
ки затруднените условия на 
стопанисване. Той каза, съ
що така. че е постигнат за 
доволяващ т,ст на произво 
дството. сключени са дого
вори за значителна част на 
производството, а спестява
нето все повече става все
кидневен начин на поведе
ние в почти всички трудо
ви колективи._____________

ЗимбаСтамболич в разговор в О Ниш

създава! ютотруд и в 
здрави връзки и самоупра 
вителни и обществеио-иконо 
мически отношения, в кои
то да участвуват всички суб 
екти на стопанисване.

— Сигурно е — каза Стам 
болич — че стабилизацията

съшествянето на такава ор 
ганизация на банките и слу 
жбпте им, конто да бъдат 
в служба на стопанското ра 
звитие — от тях зависи и 
колко те ще бъдат запозна 
ти и как ще разполагат 
максимално с обективизира 
шгге елементи като по та
къв начин съдействуват за 
взимане на най-добри реше 
ния при одобряването на ра 
зш! инвестиции. Ако не се 
прави така, а от практика 
знаем, че и това често ста
ва, тогава се стига до нера 
ционално изразходване 
средства. Нерядко — посо- 

деловите 
банки взимат участие във 
финансирането на нереални 
развойни амбиции и така се 
превръщат в комунални, а 
не в банки на сдружения 
труд. При това тези прог
рами сетне много трудно се 
реализират и косват много 
на обществото.

— Неликвидността — про 
дължи Стамболич

рзаните, които винаги стоят 
начело на борбата за деко 
лонизация и освобождение 
на народите.

Движението на необвърза 
ните е обогатено и освеже
но с още един член, който 
необвързаната политика из 
бра още по време на осво 
бодителната борба, като 
най-сигурен залог за опазва 
не на собствената незави 
симост и самостоятелно ра 
звитие.

не може да се осъществява 
ако ООСТ стагнира и затуй 

навсякъде 
според условията. ООСТ и 
банките да пристъпят към 
селективно използване 
разполагаемия обем на сред 
ствата за кредити.

Недостатъчно се насърча
ва творческият труд и за
туй има текучество на кад 
ри. Затуй занапред ще тря 
бва да се направи всичко 
необходимо та там, където 
още не е въведено, да се 
въведе вт,знаграждаване спо 
ред резултатите от тлруда, 
защото и от правилното въ 
знаграждаване зависи тем
па на развитие напред.

Народът на Зимбабве чест 
вува своята най-голяма по 
беда. След дългогодишна 
политическа борба и осво 
бодителна война, която нр° 
дтлжи цели седе.м години, 
над тази страна изгря сво
бодата. Тази внушителна 
победа на африканското на 
селение на Зимбабве под ръ 
ководство 
ния фронт е още едно по 
твърждение на историческа 
та истина, че пито една 
независимост не се спечел 
ва леко и без борба, но ис 
торическите стремежи на 
народа са неудържими как 
то и ходът на света към 
по-справедливи и равноправ

необходимо,е

на

на

чи Стамболич Югославия и занапред ще 
остане верна на досегашни 
те си становища и е в пъР 
вите редици на онези, кои 
то борбата и свободата на 
Зимбабве схващат 
своя, готова според своите 
възъожности на младата 
страна да оказва всестранна 
помощ.

Патриотична

■

катоПредставителите на някои 
трудови колективи в Нишки 
регион като Електронна про 
мишленост, МИН, Тютюне
вата промишленост и Агро- 
комбинат в Ниш, „Тигър” 
в Пирот и други, запознаха 
др. Иван Стамболич с труд 
ностите, с които в момента се 
срещат, 
на някои възпроизводстве- 
ни материали Тютюневата 
промишленост, ЕИ, МИН и 
др. колективи са изправени 
пред сериозни затруднения. 
Ако тези проблеми по-бързо 
се разрешат, изтъкна Слав
ко Йович, директор на МИН 
например, МИН в настоя
щата година ще удвои своя 
износ в чужбина.

М. Андоновможе

Поради недоимък Приносът но Югосл
1зо розгромо но фашизма

Втората световна война за В ЮГОСЛАВИЯ — югосла 
почва с нападение иа хит- вското кралско правителство 
леристка 1ермания срещу Цветкович — Мачек пристъ 
Полша. След поражението пва към Тройния пакт (25 
иа полската войска (1939) март 1941 г.), както преди то 
германските части покоря- ва са направили правител- 

ДанИЯ и Норвегия ствата на Словакия, Манд- 
(1940), а след това в сътруд жука, Филандия Унгария 
иичество с Мусолиинева фа Румъния и България. След 
гпистка Италия, припужда пристъпването на Югосла
вия ХТЧ на капитула- вия към Тройния пакт пра-■ в заявят «г*“ * авягцат г =-ьда-**густ 1941 г. се създава ан- „По-добре гро™ 
тихитлеристка коалиция, в .роб’ са Р 
която влизат големите си
ли: САЩ, Англия, СССР, Ки
тай и Франция. С нападани 
ето на Япония срещу Перл 
Харбур на 7 декември 1941 
САщ влиза-р във война ^зе 
щу Тройния военен 
на фаиргстките сили: Гер- 
мания, Италия и Япония.

правителството избягва от 
страната.

Единствено

... Удари съдбоносния 
момент. Започва реши
телната битка срещу 
най-големия враг на 
работническата кла
са... Пролетарии от 
всички краища на 
Югославия, на 
пост, в първите боеви 
редове! Сплотете здра
во своите редове око 
ло вашия авангард— 
Югославската комуни
стическа партия. Все 
ки да застане на свой 
то място. Непоколеби
мо и дисциплинирано 
изпълнявайте своята 

пролетарска длъжност. 
22 юни 1941 г.
ЦЕНТРАЛНИЯТ коми 
ТЕТ НА ЮГОСЛАВСКА 
ТА КОМУНИСТИЧЕС
КА ПАРТИЯ

верна на наро 
да остава Югославската ко 

партия- След 
краха на стара Югославия 
Политбюро на ЦК на ЮКП 
с другаря Тито начело про 
вежда историческото Май
ско съвещание в Загреб и 
приема 
ждане на 
въстание срещу 

Когато

За проблема на платежо
способността, който тук-та- 
ме възниква, говори Джор 
дже Стоилкович, 
на Нишка банка, като по
сочи, че е необходимо по- 
голямо сдружаване и взаим 
на връзка между 
и сдружения труд, за да мо 
гат банките по-успешно да 
подпомагат развитието 
сдружения труд.

мунистическа
директор

СВОЯ

банките решение за прове 
подготовки за

окупатора. 
Хитлерска Гер- 

мания напада СССР, Полит
бюро на ЦК4 на ЮКП обяв
ява възвание .(22 юни 1941 г.) 
призовавайки народите на 
Югославия на война срещу 
фашизма. Към края на к>ни 
е формиран Главен щаб на 
народоосвободителните и па
ртизанските отряди на 
Югославия с другаря Тито 
начело, а на 4 юли 1941 г. 
се взима историческото Ре 
шение за вдигане на всеоб-

на пакт”, 
— отколкото 

боевите 4 лозунги 
на мартовските дни 1941 
дина'. Огорчен Хитлер 
ловядва на 6 април 1941 го 
дина от европейската

НЯМА СТАБИЛИЗАЦИЯ 
АКО СТАГНИРАТ ОСНОВ 
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

го-
за-

„ - -- кар
та да бъде заличено Крал
ство Югославия. В дванадеВзимайки думата в разиск 

•ванията председателят на Из 
пълнителния съвет на Скуп 
шината на СРС Иван Стам

оетдневната 
на е

априлска вой- 
разпокъсана стара 

Югославия между фашист
ките нападатели. Кралях с

съюз
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ИНТЕРВЮ С РАДЕ ЧИРИЧ,ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕЖДУОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В НИШ

РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА ОСНОВЕН СУБЕКТ 

В РАЗВИТИЕТО НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО
ВЪПРОС: Другарю Чирич, 

Съюзът 
след Осмия 
твърде
не само за подобряване на 
обществено-икономическото 

положение на работническа 
та класа, но и за развитие 
на целокупните обществено- 

отношения в 
нашето самоуправително 
циалисгическо общество. О- 
собено е ангажиран 
ждането на Титовата ини
циатива за колективната ра 
бота, решаване 
ност. Кажете ни 
се е стигнало в осъещствя- 
ването на тази важна зада
ча вНишки регион?

развива и обогатява с но
ви, по-големи резултати. 
Средният чист личен доход 
на един работник в стопан
ството на региона е 5149 
динара, докато в република 
та възлиза на 5802 динара. 
Това значи, че във всички 
среди трябва да полагаме

синдикатите,на
По повод 1 май - 

Дуобщинския синдикален 
въпроса, отнасящи 
Съюза на

Празника на труда помолихме председателя на Меж- 
в Ниш Раде Чирич да ни отговори на няколко 

се до най-актуалните задачи на организациите и органите на 
синдикатите в региона в тази година.

конгрес, пое 
отговорни задачи съвет

ВЪПРОС: Икономическа
та стабилизация се намира 

сърцевината на обществе 
ната акция- Как се осъщес- 
твя«а и кои са основните 

-Ц| насоки в активността на 
синдикалните организации?

— Може да се константи- 
ра, каза председателят на
Между Общ III1СКИ я СШ1ДИКП-

| леи Съвет в Ниш, че в ми- 
I палата и първите месеци в а 
| тази
I значителни резултати в осъ 
I ществявашето на економиче- 
| ската стабилизация- Въпре

ки трудностите, с които ор 
гаиизациите от материално
то производство са се сре
щали които поражда енер
гийната криза, стопанството 
в региона главно е изпълни 

I ло плановите задачи в ми- 
| палата година. Физическият 

обем на производството е 
увеличен с 8,5% ( в Сърбия 
и СФРЮ — 7,9%), износът 
с 9,9%', общият доход е на- 
растнал с 32%, доходът с 
30,9%, чистият доход с 30,3%. 
Средствата за акумулация 
са по-големи с 44,3%', акуму 
лативната способност на сто

задача на всички субективни 
сили и предпоставка за из
висяване на жизнения стан
дарт на трудещите се и за 
прогреса на 
Синдикатът съвместно с ос 
таналите субективни сили в 
региона ще се грижи във 
всички среди да се реали
зират стабилизационните 
програми, спазват насоките 
от приетите резолюции за 

обществено-икономическото 
развитие и мерките за раз
пределение на чистия до
ход, като при това средства 
та за личните доходи се свъ 
рзват с труда и резултатите 
му, за да може всеки тру
дещ се да бъде възнаграден 
според своя трудов принос.

икономически
усилия- за създаване на ви
сок доход, който ще издит- 

обществото. не и жизнения стандарт на 
работниците.

всо-

в прове

в жилищното строител- 
ство са постигнати завидни 
резултати, особено в построя 
ваието на солидарни квар
тири. Наистина тук можеше 
да се постигне много пове
че, но пречеха доста слабо
сти, които занапред трябва 
решително да премахваме. 
Налага се да подобрява
ме действуването на стро
ителната оператива, а сред 
ствата на банките и лични
те средства на работниците 
да имат по-значително мяс
то и роля в жилищното 
строителство.

Около 90 на сто от зае
тите в региона са обхвана
ти в общественото хранене. 
Сега е в ход акцията за 
подобряване качеството на 
храната и обезпечаване то
пла закуска за всички ра
ботници от материалното 
производство.

На здравеопазването на 
работниците и всички тру
дещи се сътпо се отделя 
изключително внимание. По 
инициатива на Междуобщин 
скисг синдикален съвет е 
сключен обществен договор 
за сдружаване и насочване 
на средствата за превантив

и оттовор- 
до къде

■

година са постигнати•>— След конгресите 
СЮК и Синдикатите, 
низациите и

на
орга- 

органите на 
Съюза на синдикатите в Ни 
шки регион засилиха своя
та активност и предприеха 
редица конкретни акции за 
последователно провеждане 
на договорената политика в 
развитието на стопанството 
и обществените дейности, 
общественото договаряне и 
самоуправително споразумя 
ване, разпределението на до 
хода, чистия доход и сред
ствата за лични доходи и 
в общественото планиране 
— изтъкна другарят Чирич.

ВЪПРОС: Кажете нещо 
по-конкретно за настоящото 
положение на работническа 
та класа в Нишки регион, 
за работническия стандарт

Раде Чирич

ката за осъществяване на 
Титовата инициатива в ор
ганизациите на СК и скуп- 
щините на обществено-поли 
тическите общности.

Досегашният опит, макар 
и неголям, показва, че зна
чително се е подобрило дей 
ствгването на органите и 
телата, в което е заживяла 
колективната работа и отго 
ворност. Сега всички члено
ве на колективното Пред
седателство еднакво допри
насят в работата и еднакво 
отговарят за изпълняване 
на задачите. С една дума, 
осъществяването на Титова 
та инициатива даде възмож 
ност в политическата рабо
та да се включат 
брой активисти, да се по
добри качеството на работа 
та им и да се премахва 
навика с политическа рабо
та да се занимаваме про
фесионално.

и за въпросите, 
разрешават за нейното по- 
добро 
ние?

които се

материално положе-

Когато става дума за инн 
циативата на другарят Ти- 
то, каза по-нататък нашият 
събеседник, 
лата
шия регион, та получи пле- 
бисцитна подкрепа на тру
дещите се и гражданите. 
Във всички общински съ
вети на Съюза на синдика
тите е въведена колективна 
та работа и отговорност и 
избран председател г- едно
годишен мандат. В ноември 
миналата година това бе на 
правено и в Междуобщин- 
ския синдикален съвет, мал
ко по- късно — в общински 
те и Междуобщинската кон 
ференции на ССТН, а пона
стоящем в ход е подготов-

— Работническата класа впанството се е увеличила с 
ствена- 
Обаче

производителността на тру
да в стопанството е увели
чена само с 0,6%, икономич 
ността на стопанисването е 
намалена с 0.4%, а вносът е 
увеличен с 36% по отноше 
ние на 1978 година.

В тази година организаци
ите и органите на Съюза на 
синдикатите ще продължат 
борбата за повишаване про
изводителността на труда и 
икономичността на стопани
сването, увеличение на из
носа и намаляване на вно
са и увеличеие на дохода. 
Стабилизацията е постоянна

наши* регион, както и в 
цялата страна, все повече 
става основен субект в раз 
витието на самоуправител- 
ния социализъм у нас, кла
са, която създава материал
ните блага и дохода, но и
класа, която е в състояние нснрекреативни почивки на 
решително да влияе върху работниците, 
целокупното^ развитие 
обществото, да овладява с 
дохода, активно да се бори

12,5%, а въЗЦроизвод 
способност с 1,5%.такакто и в ия* 

ст рана така и в на-

по-специално 
на на онези с нарушено здраве 

и които работят в неблаго
приятни трудови условия- 

не само за подобрение на Благодарение на тази акция 
своето положение но и на 
положението на воички тру 
дещи се и граждани.

Стандартът на работници
те в Нишки регион всеки
дневно се подобрява и та- Интервюто взе: 
зи тенденция трябва да се

голям през последните три години 
над 47 000 работника в реги 
она използуваха 
почивка.

този вид

Кирил Георгиев

вия — десетини, групи, че От Санджак черногорски 
ти и отряди, повеждат ис- те и сръбските партизански 
тинска война срещу гсрман части пристигат в Рудо, къ
сните окупационни части, ка дето на 22 декември 1941 
кто и срещу колаборациони дина по заповед на Върхов 
етическите формации. ния щаб се формира Пър

ва пролетарска народоосво- 
бодителна бригада, в която 

Рът И неговите слуги не са най-напред влизат: Първи и 
сигурни. В Белград, Загреб, Втори черногорски бата- 
Любляна, Мостар, Ниш, Ско Льон, след това Крагуеваш- 
нне, Сплит н други наши гра- кн, Кралевашки и Шумадий 
Доне днверсаптите унищожа ски батальони. Със създава 
ват врага. В Западна Сър- пето на Първа пролетарска 
0ия е създадена свободна бригада започва процесът 
I сри горни Ужпшка репу на формиране на подвижни
блика. В периода „а сейте и ударни части на Народо- 
мврп декември 1941 г. не- освободителната войска 
приятслят предприема па което се 
падение срещу Ужишката на въоръжените 
република. Под натиска на югославските народи 
надмощпи сили, Върховни- Към края на 1941 'година 
>п щаб решава Да се оттог- Народоосвободителната вой 
ли към Санджак. В борбата ска наброява около 80 хил 
па Кадиняча (ноември 1941 яДИ бойци, разпределени в 
тд.) загива целият Работ- една бригада, 48 партизан- 
нически батальон, защищава ски отряди, 15 самостоятел 
ики отстъпването на Вър- нн батальони и повече че-

Ръжено въстание в Сърбия 
и план за създаване на сво
дна територия в Западна 
Сърбия.

Освен числените партизаи 
ски групи, КОИТО СЪ1ДССТВУ 
ват навред из Югославия, 
все повече сс създават че 
ти и отряди, които в пача 
лото представляват основ
ният облик на военна орга 
иизация*

Първият партизански из
стрел в Сърбия отеква на 
7 юли 1941 в Бела църква. 
Ведно това е знак за нача
лото на въоръжена борба 
на сръбския народ, който 
набързо се пренася след то 
ва и на територията ма Вой 
водина и други краища. С 
акция на бойните от Цръм- 
ница на 13 юли 1941 година 

италиански части

що народно въстание. Това 
влдва кураж на народите 
на Югославия, които след 

биват поко- го-капитулацията 
лебани и разочаровани, 
крива пред тях перспекти
вата на победата и засилва 
готовността да поемат оръ
жието и за борба срещу оку 
патора и домашните кола- 

По-нататъш-

от-

И в градовете окулато-

борационисти. 
ния ход на събитията щс 
покаже, че моментът за за
почване на въоръженото въ 
стание наистина е правилно 
избран, понеже народът по
ема борбата и въ« все по- 
голям брой участвува в пея.

в Бел-
с

полагат основите 
сили наНа състоялото се 

град разширено заседание 1/а 
ЛолитбюР° Иа ЦК на ЮКП 

ръководството на Ио- 
Броз Тито е решено: от 

диверсии 
война да бъ-

Й. Б. Тито
.
род. Когато отрядите на 
Босненска крайна заемат 
Дървар на 21 
биват пободени около 
усташи и домобраии, започ
ва началото иа борбата иа 
народа па Босна и Херцего
вина. Накрая с акция па 
Пршшпокия партизански от
ряд на 11 октомври 1941 г. 
срещу българска полицей 
ска станция и участъка в 
Прилеп, започва въстанието 
иа македонския народ.

По този начин от юли и 
август 1941 година парти
занските части в Югосла-

под
сиг/
саботажи 
партизанската 
де основната форма за раз 
питие на въстанието; орга
низираните по-раншни удар 
ни групи и по-голям брой кр 
му ние ти (ЮКП тогава наб
роява 12 хиляди, а СКОЮ 
30 хиляди членове) да изле- 
зат на териториите 
град,овете, да образуват НОИ 
(народоосвободител/ги пар
тизански) отряди и започнат 
действия срещу окупатора. 
Разработен е план за пъ°-

юли, и който 
400

срещу
във Вирлазар и Чев отпочва 
борбата на черногорския па 
род, която за късо време се 
разширява във всички кра 

на Черна гора. В Сло- 
ак/дия па Рашички

и

ти.
ища
вения с
те партизански чети в с* 
цел край Любляна иа 
юли започва борбата иа сло 
ввнекия народ. С нападение 
на отряДи срещу 
жандармерийоки състави в 
Сръб на 27 юли започва въ
станието на хърватския

® края на 1941 година въоръжената борба 
захваща големи територии ца Югославия. Окупато- 
Ръ/ бива накаран в градовете н укрепешгге места, 
югославските въсташ1ческн войски, конто набро 
явах 80 хиляди бойци, приковават на югославска 
гершория над 619 хиляди окупагорско-кунзлингов- 
ски войници. По това 
тизаискн отряда.

Та-
22

ИЗВЪН

устати ко-

време са създадени 87 пар
на
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как дои има ли .решения 
се преодолее съществуваш 

юложеоиеУ

СЕКРЕТАР НА ОК НА СКС В СУРДУЛИЦАБЕСЕДА С КОСТАДИН МОМЧИЛОВИЧ,
ТО I

— Всичли знаем, 
злоупотреби при ползва/ 
на обществени возила,

изразходваме на сред 
Такива нре 

има и зз

чс имаКомунистите - в челните 

редове на борбата за иконо 

мическа стабилизация

от
носно
ства на горива.

разхода
пътни, туристически път'/ 
валия, /различни чествува- 

коктейли, реклами
които нре 

за из

калени

ния,
,др. Има среди, в 
калено се изразходва 
работната на значки, лук
созни блокове, календари, 
акт-чанти и гпр. Недоста гъ.ч 

е осведомеността на ра
ис знаят

МомчиловичКостадин

ПОТВЪРЖДАВАТ ПРАВИЛНИЯ КОРУС ИА КО без соб-ДОСЕГАШНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
МУНИСТИТЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

с чужди средства 
ствена__ В рамките на провеж

мерките на иконом11 
стабилизация

материалните

на отговорност.ботницитс които
динар се из 

Работата на орга 
само управител пия

технияткъде 
разходва.

Все Още 
стабилизацията 

с декл ара 
на ЛУми,

имапрактиката, 
мнения, чс 
.ще осънтсствим 

подкрепа 
а че ще работим по старо 
му, т.е. ще изразходваме по 

откошеото имаме, сд- 
за стабилизацията тря

Оттук в центъра на дей 
ността на пъРвичшгге орга 
ннзации на СК са въпросп- 

по стабилизацията, до- 
отиошения, разви 

на делегатската сис

стабили- 
„номер едно” 

община.

.Икономическата 
запия е тема 
и в Сурдулишка 
Как се осъществяват пове 
лите в тази област, до коя 
степен се спазват приети
те решения и заключения, 
занапред ще бъде основното 
мерило, според което ще се 
определят колко комунисти 
те и трудещите се напети 
на участвуват в развитие
то на обществото Върху
стабилни и устойчиви осно

■дането 
чеоката 
ренването на 
основи на 
ствяването 
отношения въ« възлроизвод 

акцията на Съюза 
сиидикати- 

обществе

ук-налите _
работнически контрол с не 
достатъчна... Всичко това и- 
.текла комунистите да зася 
лят дейността си С'/,ответ- 
но да потърсят 
за наболелите проблеми във 

една среда.

тивна труда и осъше 
па по-хармоничии

те
ходите 
тието
тема, I вдецно-иол итичоско'го 
оспособяване н марксическо 
то, образование, развитие
то на С1С, осъществяването 
на кадровата 
задачите на всенародната 
отбрана и обществената са-

вече,
•каш
бва да со бори някой ЛРУГ, 
а не ние, всички заедно.

решения ството,
и а комунистите, 
те и останалите 
по-политически организации, 
делегатски структури, 

общности 
ОСТ

всяка
Напоследък все повече сс 

отказ от каттитало 
които нс гарап 

ефекти. Как 
положението в Сурду 

община в тази

многоВ момента твъРДс 
очакваме от всички комуни 

а особено от Ръково 
структури, понеже 

че те

полнтчжа п само
говори за 
вложения, 
'пират високи 
во с 
лишка 
сока?

иуправителни 
техните органи,

субективни сили, тря 
да бъДе насочена към 

изменение 
на обществе

сти, и дру
дещпте
се знае положително,

тон и определят ии

мозащита.
На въпроса: 

новните насоки 
определях в 
ността на СК М. Костадине 
внч подчерта:

гите
бвакои са ос 

, които ще 
бъдеще

(ВИ. надават
тензптета на всички акции. 
Борбата за стабилизация по
дразбира 
териали и парични средства* 

качеството на

С Костадин Момчилович, 
на ОК на СКС в

преразглеждане, 
и допълнение 
ияте 
телиите

де исекретар 
Сурду лишка община бесед
вахме, като при това имах 
ме и предвид казаното от 
него на неотдавна състояла 

общинска конферен- 
на СК по въпросите на 

стабготиза-

— Изминалият период на договори, самоуправи 
споразумения и ос 

самоуггравителни
икономии на ма ха-соедносрочния план се 

рактеризира с— По актуалните идейно- 
политически въпроси иа 

икономическа

интензивна таналите 
а ктове.

Накрая, в година сме на 
труд по подго
средносрочнит е 

Изра-

повишаванс 
произведенията и услугите, 
намаляване на брака, спаз 
ване на сроковете и реши 

и ефикасно пресича 
на всички видове недо

активност.инвестиционна 
Това е и разбираемо, поне
же се касае за община, чи 

необходи-

настоящата
обстановка в общината 
непосредствените задачи на 
Съюза на комунистите въ» 
връзка с това са проведени 
много разговори и договори 
на всички равнища, както 
в СК, така и в останалите 
структури в общината. По

та се 
ция
икономическата
ция.

и интензивен 
товка на 
развойни планове, 
ботката им в организации 
те на сдрл/жения труд, са 

общности

сто оазвитие с 
мо. Поради намаляване на 
т^зпроизводствената спосо 
бност на стопанството — 
участието иа собствените 
средства 
гтпук|г-ичте 
е твърде ниско: 
г. само 8.3 на сто а 91.7 на 
сто са кредити на банките. 
Оттук следва целокупното 
капиталовложение да се пое

телно
не— Провеждайки полити

ката чиято цел е постоянно 
то издигане на съзнанието 
на комунистите за основни 
те идейни и политически 
въпроси на действуване и 
ооганизиране — изтъкна К. 
Момчилович

макинско изразходване.
Например на хиляда дн 

нара осъществен доход в 
нашата община се израз 
ходват два динара за пред 
ставителни разходи. Това ве 
че не може да се търпи и 
публично да не се каже 
кой изразходва, чие нзра 
зходва и за какви цели, 
търпи ли някой за това по 
следици и как това оправ 
дава пред трудовите хора 
и гражданите.

Безспорно, има и други 
слабости, които търсят по- 
енергична намеса на Съю 
за на комунистите, относ
но извисяване на мобили 
загорската му роля за тя* 
ното преодоляване. Дали 
СК открито говори за това

м оуправите дните 
на интересите, местните об 
шности и други трябва да 
бъде съставна част на съв 
к\лпките 
лия към 
звойиите планове в тази 
година и средносрочният
период трябва сътттевреме
нно да бъдат 
стаб-илизаци ята.

в кредитите и кон 
на Фтшансирянр 

ггрезтези въпроси са приети и 
задължителни заключения 
за членовете на Съюза на 
комунистите на заседание 
на общинската конферен 
ция и Общинския комитет 
на СК в Сурду лица.

Въпреки положителните 
резултати при доста ООСТ, 
не сме доволни От реализа 
цията на предишните прие 
ти заключения във връзка 
със стабилизацията. В от 
делни среди изостана акти 
вността на субективните си 
ли. Не се отстоя докрай 
подетата инициатива за по- 
стабилно стопанисване в

1978
обшествени уси- 
стабилизация- Рапредимно

се застъпваме за укрепва 
не дейността на СК в одру 

Това дава 
повечето ко 

с остана- 
хора да се 

в конкретните

жения труд. 
свой принос 
мунисти заедно 
лите трудови 
ангажират 
акции 
звитие
сдружения тРУД, за по-до 
бои резултати на стопани 
сване, доходното свързва 
не, т.е. Vвеличението на до 
хода и неговото правилно 
разпределение.

оазгледа и та се даде т-т 
на високодоходните, аклгму 
лативните и ефективните 
капиталовложение. С оеппт

планове на 
В тази на- 

Съюзът на комуни 
своята активност цте

сока
ститетелна акпия в самоутгоави 

телните органи и делегат 
оката система комгнисти- 
те тоябва да обезпечат 
отказ от амбиците на инве
стиционни проекти, които 
нямат реално покритие, по 
неже не може да се строи

всичко по рапреди 
на организациите на подчини те да станат дело 

на всички трудещи се, при 
пълна отговорност на всич 

сгтбекти,
емането им. така и сетне 
за осъществяването им.

Стефан Николов

както за прики

шИ

ТАЙНАТА НА УОПЕХА Е В РАБОТАТА Но не само е добър май 
стор и работник. Той 
практика показва, че един 
работник трябва да бъде и 
истински 
Преди няколко години е би11 
председател на трудовия съ 
вет в Горската секция 
член на трудовия съвет, а 
на втората длъжност и се
га се намира. Но задълже 
нидта на Васев са още по- 
го леми ако се има предвид, 
че понастоящем е съдебен 
заседател в Основния 
на сдружения 
на комисията за политичес- 

система при ОК на Съ 
юза на комунистите и пред 
седател на Съвета на сдру
жения
скупщина в Босилеград.

Когато един четириде- на
сетгодишен труженик 
скакъвто е Стоян Ва

сев, висококвалифициран сто 
дарени работник, понастоя
щем ръководител на смяна 

дървопреработвателния 
секция

самоуправител
вия писък на електрически 
те бичкии. Като ръководи 
тел в смяната поставя за 
дачи, контролира работата 
и дава напътствия как и на 
кой начин най-добре да се 
заовърши започнатата работа. 
Нерядко-казват 
му — и сам запретва ръка 
ви. А на края на смяната, 
седмицата и месеца изчисл
ява успеха, заработеното...

се пласират на пазара във 
вътрешността на страната. 
За работата, за успехите, ко

упорит труд, резултатите в 
независимо каква работа не 
изостават. Това всъщност 
говори собственият му жиз
нен път.

в ицех на Горската 
от Босилеград, зад себе и- 
21-годишен трудов опит, има 
когато след толкова непре 
къснато изграждане на об 
ществото прави равносмет
ка на отстоялия си трудов

ито постига с другарите си, 
Васев има обяснение: кога 

се работи с любов и с Роден в с Назърица, тък 
мо под полите на Църноок, 
на 17-годишна Възраст зале 
гналата тиха жажда, носе
на от рано детство, го кар$ 
да напусне родната си къ
ща и да потърси работа. О 
тява в скопска „Пелагония” 
и след

то
другарите

СЪД
труд, член

пост, с удоволствие ще кон 
статира, че животът му е 
бил, ако не винаги щастлив, 
то твърде съдържателен и 
с трудови постижения.

— Отговорност както и 
водка друга — казва Ва- 

Наистина в начало-

ка

сев.
то, когато ггреди пет години 
дойдох тук, когато бе от
крит цехът, трудности има
ше, защото само 7 души 
бяхме висококвалифицира
ни и квалифицирани рабо 
тници. Сега вече от около 
50 души повечето са с ква 
лификация, така че няма 
работник, който качествено 
и с успех да не изпълняват 
задачите си.

тригодишна работа
Но за всичко това, за це 

локупните успехи, разбира 
се, завиои и от самия чо 
век, от това колко обича 
професията си, колко се тру 
ди и колко зачита своите и 
чужди резултати. А за Ва 
сев тъкмо може да се ка 
же, че е доволен от избра 
ния си -жизнен път и про 
фесията, влюбен в работата' 
предан до дън душа в дело 
купната си дейност и учи 
тел на по-младите и по-нео 
питни от себе.

Заварихме го, както и мно 
го пъти досега в дървопре 
работвателния цех, където 
в залата ехтеше от звънли

пътят го води труд. в Общинскатапо-нататък. 
Дохажда в Босилеград и в 
„Услуга”, като столарски ра 
ботиик, работи 5 Никога не съм бъгал от 

задължения, както в трудо 
вата

години, а 
това 8 години работи 

частно откритата си ра 
'ботшшица. Пет 
работи в Горската

олед
в организация, така и 

от обществените задачи, и 
се старая да оправдаят дове 
рието, което само с работа 
се печели.

години вече 
секция-

— Така е 
!и работата

това, животът 
влекат човека 

от едно до друго място, за 
да намери себе си, 
разбере, че е 
сеое и за обществото — из 
тъква Васев, очевидно 
лен
га работи.

Щастието пък
к смисъла на живота са в 
работата, а тайната на ус 
цехите е там, Където човек 
с упорит

Между работниците слу
жи наистина за пример. И 
резултатите не изостават. 
Дървопреработвателният цех 
в последно време отбелязва 
значителни резултати, а 
произведенията всекидневно

където 
полезен и за

труд изгражда и 
себе. и обществото — изтъК 
ва Васев.дово

от мястотр. на което се
Стоян Васев

В. Божилов

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО * 28 АПРИЛ 1980



БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТАЕ ЖК”™5"^ НА СЕКРЕТИРИАТА 
ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ ДЕЛЕГАТСКАТА система в ПРАКТИКАТА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ

ЗА ВСЕОБХВАТНО ПЛАНИРАНЕ НА 

ЦЕННОСТИТЕ
те» прогрдм» з»

РАБОТА
На състоялото се през ми 

налата седмица заседание 
на Секретариата на Конфе 
ренцията за обществена 
дейност на жените, в Боси 
леград бе приета програма 
за работа за текущата годи

ято дейност е и една от пер 
спективите на незаетите же НА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В 

БОЖИЦА РАБОТЯТ ПЕТДЕЛЕГАЦИИ, КОИТО В ДО 
СЕГАШНАТА СИ ДЕЙНОСТ СА ПОСТИГНАЛИ ДОБРИ 
РЕЗУЛТАТИ

НИ.
Секретариатът в настоя

щата година също така дей 
но ще се включи в обсъЖ 
дането и приемането на но
вите рредносрочни ппано 
ве по обществено-икономи 
чеоко развитие на община: 
та, както и в работата на 
различни комисии и тела 
и органи, които имат влия 
ние върху решаването на 
общественото положение на 
жените, преди всичко на 
въпроси от областта на сдру 
жения труд, за ангажира 
нето на жените-членове на 
СК в основните организации 
на сдружени^ труд, местни 
те общности, както и в оста 
палите дейности от облас
тта на обществения стан
дарт и т.н. Не по-малко зна 
чение организацията на же 
ните ще обърне и на осъще 
ствяваке на икономическата
стабилизация ■

Една от задачите в прие

Делегатскатана. снага общност 12 са члено 
в е на СЮК, 5 са членове 
на ССМ и всички са членове 
на Социалистическия съюз.

Такъв състав на делега 
циите дава възможност за 
компетентна работа и ра 
зиокване по всички матари 
али и въпроси, които се из 
тъкват на дневен ред на 
делегациите. А в Божица, 
както са оценява в ОК на 
ССТН в Сурдулица, дейно 
стта на делегациите налети 
на е била на високо равни 
ще. По воички въпроси, 
съвместно с ръководствата 
на обществено-политически

система в гадните на местните общноВъз основа на приетата 
програма, жените от Боси 

община ще се 
ангажират в подготовките и 
чествуването на значителни 
дати и празници, по вълро 

на обществено-икономи 
ческото им положение в зе 
меделието и на село, както 
и ка здравословното възли 
тание

практиката на местната об 
щност Божица показва, че 
ако правилно се схване за 
дачата,
да изостанат. На територия 
та на местната общност ра 
ботят пет 

ОСТ

сти са реализирали програ 
мата на местната общност. 

Делегациите в Божица из 
също така необхо

леградска
резултатите няма тъкват

дамоста за обезпечаване на 
помещения за работа, матеса делегации, една риалите, по които се рази 
еква да им се доставят 
най-малко 15 дена преди при 
емането им. В досегашната 
работа е имало случаи в те 
чение на месеца делегаци 
ята да се събира три до 
четири пъти, понеже то- 
ку-що разгледала един мате 
риал, пристига втор с твъР 
де къс срок за разглежда
не. Това затруднява сви 
кването на делегациите, па 
се предлага всеки месец до 
25 число да се дава отчет

при на основно учи 
лище „25 май” и четири при 
местната общност. Делегаци 
ята в основното училище о 
бразуват 
общо 21 души, 
са членове на СЮК, догсато 
всички

и здравната защита, 
отделно на тези от село. 
При това, Конференцията, 
като част от фронта на 
ССТН, в съдействие с оста 
налите обществено-политиче 
ски сили ще настои да се 
подобряват жизнените усло 
вид на жените от село, ка 
то при това главно внима 
ние се обърне на културно- 
просветното им и културно 
издигане, уреждане на жи 
лището, подготовка на пре 
храната и пр. За тази цел 
Секретариатът ще ангажир® 
и Центъра по икономика на 
домакинството .Даница Бук 
санович ’ от Лесковац.

В тазгодишната си дейно
ст, Конференцията ще 
си най-подходящи решения 
по заемане на по-гол ям брой 
жени в пункта за домашно 
Ръкоделие в Босилеград, ко

всички заети — 
от които 9

членуват в Съюза 
на синдикатите и Социали 
етическия съюз.

Останалите те организации, се е рази- 
с необходимата се

делегации са: 
делегация на скупщината на 
обществено 
общност — наброяваща 11 
членове, делегация на скуп 
птините 
ните

еквало
риозност. Ценна помощ за 
успешната 
гациите са оказали Изпълни 
телният съвет на ОС, про 
феононалните служби на об

политическата
работа на деле

за материалите, по които е 
разисквано в предишния ме 
сец.

на самоуправител 
общности на интере 
от материалното про 

изводство — 11 членове, де 
легация на скупщините 
сам оуправител ните

тата програма е и поната
тъшното 
лята 
родната 
ствената самозащита. В на
стоящата година последова 
телно

осъществяване ро Делегациите в Божица съ 
що са на мнение, работата

щностите
органите

на интересите, 
на управата. Та 

зи помощ особено е про 
личала при обсъждането 
на отчетите и приемането 
на програмите и плановете 
за работа на общината раз 
войните планове, данъчна 
та политика, бюджета на 
общината, отчетите и плано 
вете на общностите на ин

сите
на жените във всена 

отбрана и обще на делегациите да се коор 
динира
делегациите в местните об 
цтности да се срещат само 
веднаж в месеца, на което 
събрание биха се разглежда 
ли всички

на
от ОК на ССТН,общно

сти ка интересите обществе 
ните дейностище се реализират 

произтичащи от
9 члено 

ве и делегация на селскосто 
ланските
7 членове. От общо 59 чле
нове на делегациите

задачите, 
мястото и ролята на жени
те в тази всекидневна и дъл 
геерочна задача.

тър производители
въпроси за те 

Това ще пе 
и време, а ще даде 

на членовете

кущия месец, 
сти
ВъЗаМОЖНОСТ 
на делегациите всестранно 
да изучат въпроса и да се 
допитат с делегатската ба-

22
са жени, а от общо 38 чле 
нове на делегациите в меВ. Б. теоесите и прочие.

Посочва се 
членовете 
преди да дойдат на засе 
дания се допитват с труде 
щите се и гражданите а от 
делегатите, конто застъпват 
■делегацията в скупщините 
на обществено - политичес
ката
гправителните общности на 
интересите, са търсени отго 
вори как са решени въпро 
сите, които са поставили 
делегациите.

също така, че 
на делегациитеДИМИТРОВГРАД: ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЖЕЛЕЗНИЧАРЯ

На посещение при железничарите на която едновременно 
хтте поднасят отчет за пре 
дишния месец, относно., ста 
новшцата, които са застъп
вали и решенията, които са 
приели

за,

На 15 април, югославски
те железничари из цялата 
страна чествуваха своя пра 
зник — Диня на железни
чаря.

Тазгодишното чествуване 
на празника на железнича
рите е още по-важно, защо 
то се съвпадна с юбилея — 
60 години от първата желез 
ничарска стачка.

Посетихме ж. п. гарата в 
Димитровград, където по-по 
дробно бяхме запознати с 
работата на гарата, относно 
с работтта на хората, които

деноношно работят тук.
На тази ж.п. гара през из 

теклите 3 години не се е слу 
чила нито една злополука 
което е за всяка похвала, а- 
ко се знае, че с това могат 
да се похвалят съвсем мал 
ко жл. гари в страната ни.

Но не само с това се от
личава 
ж.п. гара.

Малцина знаят, че това е 
единствената гара в Югосла 
вия,
работят и представители от 
съседна страна. В случая то

ва са представителите на 
БДЖ, които тук, в същата 
сграда, имат свое представи 
телство така че времето, ко 
ето е необходимо за евиден 
тиране на вагони няколко
кратно се скъсява.

общност или самоу в скупщините.

Накрая да изтъкнем, че 
се посочва нуждата дх ком 
петентна и качествена по
мощ делегациите да изгот 
вят свои програми за рабо 
та. По този начин не ще 
има изоставени въпроси, 
а дейността на делегациите 
ще бъде всеобхватна, навре 
менна и качествена.

И не случайно тазгодишна 
та награда и второто място 
бе присъдено на ж.п. гара 
— Димитровград, а присъД- 
ина на онези, които това 
и заслужават.

Дейността на делегациите 
би била още по-богата, ако 
имаха свои програми. Зато 
ва занапред основната за 
дача ще бъде изработката 
на програми за дейност. В 
досегашната работа деле-

димитровградската

където едновремено

Т. Петров Ст. Н.

Г

НОСИТЕЛ НА ДВЕ СЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ

КРЪСТА СПАСОВ — бригадир в строителната ор- 
„Градня” Димитровград.

Наистина трудно се изкарва иашня хляб, защото 
Щ почти пипани работим под „открито небе”
Ц| С|,я,'« по ето, че и аз след 5-6 месеци заминавам 
Ц сия, а вее още съм крепък и струва ми се, че бих мо
га 1*|,л да работя още 20 години.

I ака говори за себе ой и за работата на строи* 
|Щ нашите майстори, пъл>шгят председател иа .работинче- 

съовт в „Градия , другарят Кръста Спасов, за ко
га гото п другарите казват, че е „бапимайстора”
Щ ки строителши работи.

ганизация ш ПО ДЪЖД, по 
в пен-§§Носителят на медала за трудовите успехи, кои- 

в обновяването на срутеното от земе-то е постигнал 
тресение Скопие, казва:

ЩЩ1— Изобщо не може да се говори, а ме да се сра- 
цреме, когато аз започнах да работя и ее- Vвиява оно-ва 

гашното. Не може защото условията, са други. екни

за веч 14-'щшщСега машините работят най-тежката работа, коя- 
работехме ние. Наистина и обектите, които се- ■с;--Я

№порано
га строим са много лого ломи, много ггенвзиюкателиа е и 
работата, но сега можем спокойно да (работим, без да

ставаха

V; И затова още един път се уверихме, че Септе»м- 
врмйската награда, която два пъти бе присъждана на 
Спасов, е давана

Ш

по-,рамо в .нрави р-ьце, ,ца право място.се страхуваме от злополуки, които 
много често, тъй като и охраната е много по-добра и

Кръста Спасовзлополуките са същинска рядкост. Т. ПеггровV У
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ДЕЛО В „КОМУНАЛАЦ"
П1РП ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕ 
ЛСТВОТО НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

СТАБИЛИЗАЦИЯ В

Пести се на всяка крачкаПрието сзмоуправително споразу
мение за стимулиране на надри и ПО-МАЛКО ОТПУСКИ 

ПО БОЛЕСТпункт може и трябва да се 
пести.

Спестяванията в
случай не бива да 
за сметка па качеството, по 
то да сс ос-ьшсстаява като 

по^ик о I юм ич н а

Включвайки се активно в 
акцията по провеждане 
стабшгизациони ггге 
комуи гал! ю-усл у ж мата тР УД°' 

„Комуна-
лацм в Бабушмида иеотдав 
ма прие програма 
яванс п икономисваме, но 

на първичната орга
на Съюза ма кому 

синдикалната ор 
Събранието на 

сс набол яза осно 
които трябва 

да спомогнат в настоящата 
п< година да се работи още по- 

дом ак ниски и 
но, с 
нужните

ив никакъв
стават 1979 годиПрез изтеклата

„Комуналац в отпуски 
направели 876 

трудодни, ва които са заяла 
7 284 720 динара. Ако 

намаляване

мерки,
на в 
по болест саНа 14 април бс про«сдв|го заседание на Предсе

дателството на Общинскиясиндшсален съвет в Дими
тровград. На заседанието, между другото, беше обсъде 
но н прието самоуправнтелпото споразумение за сдру
жаване па пждетвата за стимулиране но кадрите, 
необходими на димитровградското стопанство.

организациява
резултат па 
и по-оргамизпрана раоота, в 
спестяването па труд и ма 

Запланираният 
година 

4 455 666 000

по шест тени
се осъшестви 
па тези отпуски за една в го 

се счита като ре
почин 
лизания 
пистите II 
ганизацня 
трудещите 
В1П-ГГС задачи,

ториали. ра, което
ал но, тогава разноските

поради болест биха 
се намалили за над 3 000 000 

обшият доход ои 
8 000 000 ди

настоящатапрез 
общ доход от

за
отпускиреален, по за из 

необ
предимно 

техно гческо-тсхно 
икономпческо-

дииара е
нълпението му ще са

и повече строителни 
че предни

се стимулиратПодписващите на посоче 
лото споразумение ще бъ
дат:

кадри от 
логически, 
финансови, 
други дефицитни кадри, от 

кои

динара, а 
нараснал с нових одими 

материали, такаюридическиОбщинската скупщи- 
Общинската конферен 
на Социалистическия 

Общинският синдм 
Основната са 

общност на 
настаняване

нара.спестявания са -не
възможни И ОС7,-ЩС-

денитеп о-иконом ич 
което ще се създават 

подпоставки за о- 
стопанска

ком уналмо-услуж н ата 
организация „Кому

на, Вспециалности,
оа необходими на

Пълно
ствими. В „Комуналац 
предвидено през 1980 година 
да бъДат осъществени ико- 

и спестявания за ци 
2 200 000 

1 025 000.

носноция 
еъюз. 
кален съвет, 
мо\ттравителна

трудова 
налац" в Бабушница са пред 
видели и съответно намале 
ние на пътните и 
разноските за представител 

разходи и други, според 
изискванията на мерките по 
стопанска стабилизация- 

Всички субекти в трудо- 
колектив дейно се вкл 

осъществяването 
поставените задачи. Вед 

но с набелязаните меропри 
обществено-поли

ето ПРЯКО
организации итрудовите 

общината, като пяло. 
Критериите за

по-успешнаще
дейност. дневни,разпреде- 

и ползуваме на сдру 
средства ще бъДат 

със специален

помии 
мепт например отинтересите за 

на работа и организациите 
на сдружения труд в Ди

В настоящата година чув 
ствително се намаляват раз 

пропаганда

лепне 
жените 
регулирани 
правилник.

мидинара; за пя_съ_к 
за чакъл 
за дъски
дървен строителен 
ал над 60 000 000 динара, за 
керамика, керемиди и дру 
ги материали, също ще бъ 
дат осъществени над 6 000 000 
динара и така нататък. Или 
общо, 84 096 500 динара.

В запланираните средства, 
които трябва да се осъще
ствят чрез спестявания зна 
чителна сума се отнася и до

2 800 000 динара,IIносиите за 
представителни разходи, пъ 

н дневни, тслеграфо- 
изразходването 

Сгго-

митровград. и други видове 
материОт сдружените средства, 

споразумението, ще Т. Петров
тниспоред вия 

ючват впощенската, 
на материали и др.

и кочюмическо-стопа н- 
1979 година е

.СРЕЩИ
наред

ския план за 
било предвидено разходите 
да участвуват с 59 процента 
в общия доход,
.края на годината се оказа
ло, че и участието от 55 
процента е достатъчно. Уча 
стието на суровини и мате 
рнали в общите разходи спо 
ред плана е било 61 про
цент, а действителният ре 
зултат е 68 процента, което

оостИВАН АЛЕКСОВ — млад специалист в 
„ТигъР’’. метален клон: ятия чрез 

тическите организации, само
управителните органи и пр. 
се действува към кепрекъс 
нато повишение на пролзво 
дителността на труда, по-от 
говорна и по-икономична 
работа. Всички трудещи 
се в този колектив вяр
ват, че успешно ще могат 
да осъществят начертаната 
стабилизационна програма.

Чрез спестяване - до 

желаните резултати
обаче в

намаляването на изразходва 
нето на електрическа енер 
гия за около 5 000 000 дина
ра за горива и смазочни ма 
ела, 
услуги,
т.н., също тРябва се направ
ят значителни спестявания.

Един от най-активните млади 
клон, тел еграфо-пощ енс ките0 специалисти в металния 

Иван Алексов, е председател на
1 синдикалната подружпица в своя-
Г та организация, самостоятелен те- 
. А' хнолог, активен спортист, завеж- 
^ фото-секцияга в организа-

за резервни частиможе да се оправдае с по 
вишението на общия доход, 
но ведно и сочи, че на този М. А.Ш-й

Дащ
цията, се отличава преди всичко 
със своята скромност.

ПОРТРЕТИ НА ТРУДЕЩИ СЕ

Стамвнновата преданност нъм трудаЗа себе си и трудовите успехи не пожела да 
каза по-добре за това даговори, защото както 

говорят колегите му.
А те изтъкнаха, че той наистина се отлича

ва само с хубави качества, които може да прите
жава един млад човек — комунист, на когото е 
поверено подържането на ваички електромашини 
във фабриката.

— Бих искал да кажа, че и първомайските 
празници да посрещнем трудово и весело. Нека 
да не забравяме, че сме в годината на стабили
зация, и че продуктивността е нашата основна за
дача. Само така Международният празник на труд3 
може да бъде посрещнат с гордост. Само тогава 
можем да се похвалим, че сме успили, ако на
шата програма за стабилизация бъде осъществе-

Срещата ни с млади* ра 
ботник Стаменко Стойов от 
с. Извор който работи в 
цеха на обувната фабрика 
„Кощана" в Сурдулица пре 
мина в откровен разговор 
за труда, за неговите влече 
ния, за жизнени* му опти
мизъм. През целия разговор 
от устата му не слизаще ус 
мивка.

— Всъщност по професия 
съм металостругар, тъй ка 
то завърших школата за ме 
талици в образователния 
центът) „М. Пияде”. В Юж 

Сърбия
на Южиоморавски 
почти няма град, който да 
няма подобна школа. Зато
ва се я©и и излишък на то 
зи профил специалисти-сре 
днисти, започна своя разго- 
вор-разлшсъл Стаменко Сто 
йов. — Едва в началото на

СК от 1976 година, че посе 
щава политическата школа 
на ОК на СКС в Сурдулица, 
че членува в доброволното

тив, който знае какво иска 
и към какво се стреми.

Дейно се включвам и в 
самоуправлението, но все о 
цте съм доста млад в ко 
лектива, работя само ня 
колко месеца, Важното е, 
че по производствените пла 
нове, по развойните плано

г 1

ве. постоянно ни ооведом 
яват, така че няма въпро
си, с които да не сме запоз 
нати. Събрания редовно се 
провеждат. На тях открито 
се говори за пропуските, не 
достатъците,
Взимат

1
на.

Известно е, че нашите суровини, които вна
сяме напоследък поскъпнаха препалено много и 
затова, ако не спестяваме не ще постигнем и же
ланите резултати. Още един път поръсваме на вси
чки трудещи се да не забравят, че Празника на 
труда ще прекарваме добре, само ако и обеща
нията, които сме дали и изпълним — така говори 
Алексов, от чиито думи разбрахме, че главната 
задача за него е именно изпълнението на мерките 
за стабилизация.

И на края председателят на делегацията за 
обществена дейност — Иван Алексов — пожела 
да честити 1 май, на всички трудещи се.
__________ Т. Петров

дисциплината.на на територията 
регион се съответни реше 

и може свободно да 
че нашият колек-

ния 
кажем,
тив е един от най-добрите 
в Сурдулица.

Стаменко в Сурдулица жи 
вее от 1963

Ш
година, когато 

неговите се преселили тук. 
Тллк е завършил основно об 
разование,

...Л-тази година постъпих на по 
стоянна работа в цеха „Ко 
тцана‘\ Сега съм полуквашги 
Фициран обущар, на -работ 
ното
шивашки крой- 

Не, не съм се

^ -ЙЙк' средно учили- 
и по отношение на жи 

вота в него има малка за
бележка: за

II те
Стаменко Стойовмясто манипулант на

младите тряб 
да се организира по-бо 
и по-разнообразен кул 

турно-забавен 
— Запланували сме уреж 

дането на трудовата среда, 
след това постояване на ра 
ботничеоки стол, 
тази

ГОРСКА СЕКЦИЯ „БОСИЛЕГРАД ' 
В БОСИЛЕГРАД

вапротивпожарно 
и че всички усилия са му 
насочени към 
образователното

разкаял, 
•постъпих тук. нито пък съ 
жалчвам за предишната си 
ггоофесия. Средно 
изкарвам по 4200 динара, а 
завършил Ст,м и 
преквалификация, 
дочно лл-та ПолVКИсшата шко 
ла за образование на работ 
нтщи във Враня, отдел ор 
ганизация на труда.

От по-нататъшни*

дружество гат
на гражданите,

трудещите се, живот.издигане на
месечно равнище.

— Тук, в цеха на „Коща 
на", ме цриеха

добре. Впрочем това е 
твърде млад

всички делови приятели
курс заЧЕСТИТИ 

ПРАЗНИКА НА ТРУДА — 1 МАЙ
изключител така че и в 

насока значително ще 
се подобрят условията 
труда. А това е гаранция, 
че ще вървим успешно н&п 
пед, заяви накрая Стойов.

За но
колектив, по

вече от половината са дваде 
еетгодишни. Другарството е 
особено развито. Взаимопор 
та също. С една дума - 

сплотен колелс

накато им пожелава високи завоевания в социалис
тическото строителство на нашето самоуправител- 
но, необвързано общество. тразго-

узнахме, че е член навор монолитен, Ст. Н.

СТРАНИЦА 6
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СнлДселат™ВЛНЕТО НА СъСТЕЗЛНИЯТА ш„СРЕЩИ

Приятелство и 

победи
Ето, че и „Срещите на селата’’, 

община, завършиха. „Срещите” 
мептарите", и по-нататък

ОТ Димитровградска 
завършиха, но „ко- 

се чуват навсякъде.

Именно на 12 и 13 април 
(събота и неделя) в селата 
Желюша и Лукавица се 
ведоха финалните 
които надминаха всички о- 
чаквания. Победител

отборът на село 
Желюша, който победи от 
бора на Лукавица с 160 сре 
щу 144 точки.

Трябва още един 
се изтъкне факта,

не бяха и най-главна- 
та мотировка, а най-главното 
бе-укрепването на единство
то между хората. Все пак, 
необходимо е 
че и двата отбора се бяха 
подготвили добре и изпълни 
ха твърде качествени и бо 
гати
програми. Също така състе

зателите показаха завидни 
знания в състезанията па 
тема „30 години социалисти 
чеоко самоуправление в Юго 
славия”.

про
срещи,

в състе
занията е Що се касае до организи 

рането на Срещите, може 
да се каже, че във всички 
села, в които те бяха прове 
ждани, организацията бе нп 
доста високо равнище.

Тази 
стация,

срещ на между Желюша и Лукавицапът да 
че точ

Общинската конференцня 
на Съюза на социалисти
ческата младеж в Димитров 
град, като организатор на 
тези срещи, па края на 13. 
април на най-добрите отбо 
ри и поотделим състезател]! 
връчи скромни награди и
призналия.

ките
културна манифе- 
напълно постигна Щштсвоята цел, 

знаването и сближаванетока 
младите, (и не само 
дите), укрепването 
ството и единството, 
в областта

както в за по
да изтъкнем на мла 

на брат 
така и

на културното,
общественото■културно-художествени спортното и 

оживяване на селото. Т. Петров

ДУКАТ I

ШТШШПреди всичко път Лукавицл: „Ивкова слава”

От каква жизнена необхо 
димост е пътят, говори слу 
чаят на с. Дукат — едно от 
най-гол емите босилеградски 
села. Това високо планин 
ско село, където планински 
те върхове се издигат ви
соко все още е недостъпно. 
От Босилеград е отдалечено 
около 20 километра, а път
ят от Две-реки до селото 
частично е пробит, : > все 
още не се ползва. До село
то може да се пристигне с 
джип, и то само когато е 
сухо. По дъждовно време 
тук пробиването е трудно. 
През зимният пък период,

наха други неразрешени про 
блели 1,
налата година Регионалната 
СИО за пътища започна из 
граждането му и спря. При 
чините за това не знаеме. 
Обяснение 
цялото село е готово да по- 
могне в работата.

Трябва обаче да се изтъ-к- 
н,е че Дукат не е село без 
перспектива, 
зможности

са в отглеждането 
добитък, а още повече на 
високодобивни картофи къ 
дето
добри. Засега обаче и едно-

с центъра на община-зка
но пак нищо. Ми та.

На дукатчани, където и
да е и, какъвто разговор да 
се започне, главната тема е 
пътят. И докато всички из
тъкват
фона, в чието изграждане 
миналата година им помог 
на Общинската скупщина и 
числящите се към ЮНА, не 
отстъпват от построяването 
на пътя- — Дамо и той бъДе 
готов през тази година и да . 
сложим

също нямаме, а значението на теле-

Неговите въз
покрай друго

то на
край на дългого 
усилия и труднодишните 

сти. А те са настина големиусловията са твърде
— от снабдяването до здра 
вните услуги — казват ду 
катча/ни.

Тази безпътица, покрай 
останалите трудности, пряко 
е действувала и на иеползу 
ването на горите. Има влия 
•ние и В'ь,рху миграцията на 
населението ог селото. Пре 
ди двадесет години в двете 
училища е имало около 150 
ученика сега само на поло
вината. Само преди девет 
години, в седемте махали 
имаше 210 домакинства с 
около 1100 жители 
едвам ли има 180 домакин 
ства.

Понастоящем от страна 
па местната общност и Об
щинската скупщина в Бо 
силеград се търсят възмо 
жности, и решения за пре 
махваме на проблемите. Ис 
типа, всичко гсива бавно се 
реализира. А запланувано с 
в настоящата година трябва 
да зопочне изграждането ма 
здравна амбулатория, а 
средиосрочшгя план е за
чертано да започне елекри- 
фшсацид на селото, а оигур 
но и експлоатация па го
рите. Всичко това търси 
точност както в местната 
общност така и в ОС. Но

т
П

СОУР „НАВИП” — ЗЕМУН 
ООУР „ВИНАРСТВО” — ВРАНЯ

ЧЕСТИТИ1
И 'сега 8

Първи май .
Дукатчани: пъ^ят главна грижа

:; своите потребители навред из страната 
и аа трудещите се и гражданитеНто и другото, поради надо 

стъпиостта ие могат да се 
развиват. Вт,з основа 
броя иа домакинствата ду
катчани

продължава по- 
всяка

а той тук 
чти половин годила, 
връзка със селото се прекъ-

Р
’иа

Щ като им пожелава 
Я «ето на

шюокц завоевания в изгражда- 
самоугтравленцето у нас.сва.

годишно мог&т да 
към 3>тйнлио

казва Ва-— Трудно е — 
сил Ранг елов,

И Епроизвеждат 
на тона, а това е почти ед 

трета част от необходи 
суровина

председател 
на Съвета на местната общ 

Както че ли сме за-
1„НАВИП" ПРОИЗВЕЖДА КАЧЕСТВЕНИ НАПИТ

КИ, ТВЪРДЕ ТЪРСЕНИ У НАС И В ЧУЖБИНА.
иаиост.

бранени, че нямаме път, а 
сами нищо (1е можем

Макар че пътят 
жизнен интерес, той.

Iмото количество 
за бъдещата фабрика, коя 
то ше се строи в Босиле 
град. Това е още една при 

повече, без

да
променим, 
ни е от 
всъщност ни отнема млюго 
— с години наред местното 
самооблагане

отсроччина
нане, още сега, да се пое- Първото е построяването иа 

започнатия път. Шмат .грижите и усилията с._____  разпределях-
ме за него. Затова ни оста- Дукат Да получи пътна връ В. Б. а
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ЗА КАЧЕСТВЕНО НОВ ПОДХОД КЪМ 

ПРИРОДНИТЕ БЛАГА
VI

к; ДИМИТРОВГРАД ::Й а- О6Щ0ОТВ0НО-ПОПМТМ
неона хроника

- II
I ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

СЪТРУДНИЧЕСТВО?
п ★ЕКОЛОГИЯ НА ДУМИ И ДЕЛО ★ Х™Л^^РЛ 

★ ЧОВЕК И ПРИРОДА - СЪРЕВНОВАНИЕ ИЛИ

на естествените 
Човек раздел*подаъРжанС

екосистеми.
живите

стигуцията на С®Р'°(;1да 
оио и решително се казва 
че трудовите и обществени
те организации, както и 
всички граждани, имат пра 

на здрава жизнена^сре

и по

па щробле 
опазваше, зап Iдота 

на жи

«=" ГЙЯКЪМ Общинската конференция па Соцн 
съюз в Димитровград.

•По отношение съдцества на вред 
полезни, но това е

Я вредно, утре се ггре
в търсена суровина 

шш култура в стопанството, 
медианата, генстиката, би 

техниката и 
защо за в бъдеще не 

дава одобреше 
на нито е- 
по-задъ-тбо 

показ-

!■

мата за
и ус-1,'Вт,ршеиствувапе

щ зиеиата среда, у нас се за- 
Щ бсляапат няколко

наглед противоречиви,

ни и;> характе-литнка 
алистическня •парий, 

яштегшя.
задължение днес

връ1^3ш но и
да защитават

От друга страна, 
конститу

да,
Тема на заседанието бе: „Осъществяван

то на кадровата политика и състояинето на кад- 
Дтштровградска община".

срода 
добравят.
ка практика тези

разпоредби не се спа 
1 Най-чести*

тахова от* 
нехайството или 

осведоменост
екологически

докато от едНапример,
страна в Програмата на 

) СЮК се вдъхва оптимизъм 
I и здрава в^ра в едно кра- 

щастливо бъД©Ше» ,} 
борчески

на пр.V ояиката,
Ето,
трябва да се
за реализиране
■дин проект, ако
мените изследваниячетите из проект Ше пре

нарушение
отношения в 

и обедняване 
Но, пре 
който и 

трябвало би 
биологическо 
на природна- 

да се ригистри 
СъШествуват 

непознати

риге в пионни
зват достатъчно.
те причини за 
пошепне са 
недостатъчната 
и зачитане на
те закономерности. Намере 

да се предприеме 
стопанско начинание.

г ■
На 18 април, в Димитровград се проведе 

Тнтовпя <1юпд в общината.
бе обсъден пра- 

начина на разписване
Титовня

I сиво и 
единзаседание на съвета на 

Ш На заседанието, между другото, 
за критериите и

възвишен 
укрепване на социа1

-и
път за ^
листическите обществени от 

които гарантират 
и творческо хума'\1 

на жизнената сре 
от друга страна в пя 

списания и вестници 
статии, на-

! : внлника

8 ЕглетЗггьгдегг
Титовите спшендиапти. На същото заседание

\;А обсъден и правилника за формиране и ползув.
й не средствата на Титовия фонд на СР СьР » 

във вид и а солидарност, информацията за броя 
на дадените стипендии по регионите, и някои 
други въпроси свързани с денността н а 

1 фонд.

I 1на че този 
грубо 

жизнените 
биоценозите 
броя на видовете, 
ди започването, на 

подхваг

ИОШ01ШЯ»
ПЪЛНО I
шгзирагге 
да,
колко

Ц се ирепечатват 
Ш идващи неизвестност и пе 

по отношение е\ко 
чове

ват,
дчзвикаI ня-нияташ К накое

строеж, разорване 
на, мелиоративни 
лрнятия, отглеждане на по

или породи и Г. 
и апсолютно
мотивирани, 

непознаване на 
закономерно

Й на цели- 
м е ро

ви сортове 
н„ са похвални 
положително

да е 
да се обезпечи
.детектиране
та среда, за 
ра дали 
ве дотогава

а ОНМИЗъМ
логическата съдба на

Ето няколко та- 
заглагоия: „Последен 

човечеството”, „Де 
залпа

чеството. 
ш гва
шанс на
змографският взрив >

човечеството”, „Очак 
екологическа

Но поради
екологическитс 
сти вторичните, третичните 
и прочее последствия ка 

■не се е разчитало — 
да бъдат погубил т. 

бъДе по-скъпа

видо- 
на на- 

бъде утро 
ИМ СЪ 

особено

На 18 април, се състоя, редовна сесия ва Об
щинската скупщина-Димитровград, на която бяха 
обсъдени отчетите за работа на скупщината, ней
ни* изпълнителен съвет и органи в течение на 

Щ миналата, и бяха приета програлш за работата _ 
през настоящата година.

; 5
и дали ше
по-нататъшнотоукаташва 

ва ни
строфа” и т. н. Разбира се, 
такива заглавия

т които 
могат 
е. ,дарата да 
от маслото”.

зено _
шеСТВУВзаатова з^цггго на- 
важно затова, оказаха
шите краища с 
като твъРДе бЛа!°йПР™ 
област за приют

видове живи
не се сре 

места в све 
открий/

ката-км
всред нео 

читатели поня 
неспокой

дефетиазъм 
апо

бъдеще • Обик 
зна-

I сведомените 
кога предизвикат 
ство и грижи, 
пред едно неминуемо 

Ц калшггично
повените читатели не 
ят, че тези статии се пре 
печатват от някои вестници 
и трудове, написани от за
щитници на едрия капитал, 
който действително живее 
от безмилостно експлоати-

Покрай тези отчета и програми, делегатите 
Общинската скупщина обсъдиха и още други» 

по-важни, актуални въпроси.
някойкогатоНапример, 

индустриален
цех изпуска в

на 11 производ^т-
Нишава и стари 

щества, 
щат

Т. Петров каквито 
на други

та. Такива бяха 
последно време

град Ниш. Свърлиг и ЯРУ 
ги^еста в Източва съТ*->ш», 
В пещерата „Света

Гуленовни неотдавна 
псевдо

венI отровни продукзамърсени, 
ти или течности има се на 

производ
на стоки като се за*

Ш 9
в НЯКОИ 

околноединственоум вството
бравя, че замърсената вода 
не е вече годна за живота 
на растенията и животните, 

Не се
Успехът всв още не 

задоволява обитавани в реката, 
води достатъчно сметка, че 

единствено ри-
на природните ресур 

и затова бъдещето му 
се привижда в черно. На
шите журналисти правят гре 
шка като некритично и „на 
вяра” пренасят такива тек
стове.

ране
при
^юГНвъв°ВврВ^о Т
Градище (Загиница) нов под 

изоподно раче от гру 
което ве

си не загиват 
бите и техните малки, но 

други живи съ* 
което вредата мно

и всичк и 
шества, 
гократно уголемява.

Учителският колектив, се 
надява, че учениците макси 
мално ще се ангажират да 
поправят успеха си, тъй 
като и учебната година ве
че е към края си.

През изминалата сед
мица в образовагелно-възпи
тагелния център за средно 
насочено образование „Но
сии Броз-Тито” в Димитров 
град бяха съобщени резул
татите от успеха на учени 
ците на края на пъРвото 
тримесечие през второто по 
лугодие.

вид
пата Сфе^"' В подземие 
то на Петерлашката 
ра „Попова пеш • Нови ви 

бяха намерени и око 
Славия*» Долна ДъР 

Власи, Звонска баня, 
Сичево, Мира-

Съществува, обаче, още 
едно противоречие, което 
е също така предизвикано.
от субективни фактори. До ' ценни животни и растения- 

Т. Петров като от една страна в Кон Всички те са необходими за

роятноВ природата не съществу 
ват повече или по-малко

пеще-

дове
ло
жина,
Станичене, 
номачка кула, Кравлйе и т*
н.По мнение на учителския 

колектив с показаните це 
зултати не могат да бъдат 
доволни нито в училище
то, нито учениците, нито 
пък техните родители.

Най-слаб е успехът на у- 
чениците в първи и втори 
клас, особено в първи клас, 
където, 25 на сто от учели 
ците имат слаби бележки. 
Що се касае за втори клас 
и тук положението не е 
много по-добро.

В училището смятат, че 
една от главните причини 
за толкова слаб уопех е, пре 
ди всичко несериозното от 
ношение на учениците към 
задачите, което потвържда 
ват и отсъствията от часове

Затова, занапред не би тр 
ябвало да се допускат нито 
предприемат никъкви

като каптиране на из
начи

нания-
ворите „Врелото” в Строше 

Чешма, изворът при ,Д° 
лул-гата воденица” в Конди- 
на Бара), регулиране на во 
дните течения (канализира
не на Нишава, което коре 
нно изменя характера й)» 
изсичане на горите (,»МъРт 
вината’) и пр., които не са
мо нарушават еко-логическо 
то равновесие,, но И завина
ги отнемат -^възможността 
да се установи оше някои 
нов вид в науката или за
дълбочат знанията за зако
номерностите на природата. 
Преди такива подхвани тря 
бва да се повикат експерти 
п.о екология и биология Да 
направят сондаж, също та
ка както се викат геолози

на

те.
Най-добър уопех в учи 

лшцето са показали учени 
ците от трети клас, т-е. пъР 
вата година на втората фа 
за на насоченото образова 
ние. Резултатите показаха 
че 70 % от учениците от тре 
ти клас са без слаби беле 
жки. Да добавим, и това 
че в трети клас няма уче 
ници с повече от две слаби, 
с което не могат да се пох 
валят другите техни колеги.

да проверят качествата на 
почвата преди да се започ
не някой строеж, или как 
то се викат археолозите да 
Проверят намират ли се на 
„нападнатото” място следи
от миналото.условие за защита на жизнената среда Спас Сотиров

СТРАНИЦА 8
БРАТСТВО * 28 АПРИЛ 1980



«Щ|
20-ГОДИШИЛ БОСИЛЕГРАДСКА ГОРАНСКА ДЕЙНОСТ

С цел да насърчи и подтикне талантливите 
младежи в средните училища, организациите на 
сдружения труд, висшите и полувисшите учебни 
заведения и от селската младеж по-дейно и по- 
усърдно да се занимават с творческа работа в 
областта на литературата, публицистиката и запи
сването на изворни народни умотворения, списа
ние „Мост”, по повод Деня на младостта,

Втората половина е на ме 
сец април, а през тъмните 
облаци само на моменти про 
блясва синьото небе. През 
оголелите баири бичува про 
летният вятър- И докато от 
време на време се чуват пе 
сни и отекват младежка! 
■викове, явяват се първите 
.мазоли. Всичко се смесва и 
изчезва в безкрайно голото 
пространство на млекоминс- 
кия синор. . .

Това е първата 
шна акция 
Една от 
Дължава 
та горанска

щина, изграждаме 
ството, — За нас залесяването е 

гордост — подчертава Геор 
ги Тодоров, миналогодишен 
бригадир на пътя „Братство" 
единство”. Трудовите акции 
създават и една висока тру
дова

другар 
укрепваме брат 

ството и единството. Тъй ка 
то знаем задачата си и 
целта, умора въобще не съ 
ществува и готови сме, и за
напред да продължиме тра 
дицията, и да участвуваме 
в тазгодишните акции — из
тъква Юро Пейзич от Баня 
Лука.

Това сподели

дисциплина, смисъл 
за задълбочено другарство, 
взаимност...

Колко са успешни гора
ните от средношколския 
образователен

ОБЯВЯВА ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА 
СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ

I. СТИХОТВОРЕНИЕ
и съгражда 

иинът му Новак Наранчич. 
Но с пот

център, по
твърждават и бройните им 
досегашни признания и на
гради. Миналата година об 
щинскагга 
Движението

първа награда 500 дин. 
втора награда 400 „
трета награда 300 „

II. РАЗКАЗ

тазгоди 
по залесяване, 

онези, с конто гтро 
дв ад есетгодишн а-

на челото и топла 
усмивка, кодто обещава о- 
ще нови и нови 
победи

трудови 
същото потвържда 

ват и Елио Кусдорфер от 
Марибор, Юре Кегаль от 
Имотски, Таджедин Бельу- 

от Тетово, Джорже Ка 
боовски от Битола...

организация на 
на гораните им 

телевизор, 
нов

подтик и стимул за омасовя 
впие иа акциите.

традиция на 
босилеградоките горани. Тра 
Дищ1я, творческа, богата и 
съдържателна. Тя е нареди
ла младите горани между 
най-активните в СР Сърбия. 
С всекидневна 
гораните от Босилеградска 
община за двадесетгодишен

црисъдн цветен 
А всичко това дава първа награда 1 000 дан. 

втора награда 800 „
трета награда 600 „ли

В. Божилов III. НОВЕЛА
активност

* първа награда 1 000 дан. 
втора награда 800 
трета награда 600 „

" 4*- ..
■ ^ 

■ К- ■
период са залесили няколко 
хиляди декара ерозивни те
рени. Само в миналата го
дина те са залесили 180 ха, 
а настоящата ще никнат 
млади борови гори на още 
163 ха.

И сега, ка този оголял ба- 
където през векове са 

бичували ветрове, а силните 
порои отвличали и последна 
та шепа гтръст. гораните на 
пират сили да създадат зе
лена премяна.

Както и много пъти досе
га, тук рамо до рамо са го
раните от Средношколския 
образователен център „Иван 
Караиванов” и граничарите 
от Югославската народна ар 
миря. С труд и усилия се 
стремят да оправдаят досе 
гашното и бъдещо доверие, 
да спрат ветровете и према 
хнат ерозията.

— Осем години вече уча 
ствувам в акциите по зале 
сяване и това ми прави у- 
доволствие, че .мога да дам 
своя принос на общината, 
общество — на всички нас. 
Но удоволствието ми е оше 
по-голямо, когато в съзна
нието ми идват мислите, че 
сегашните борови фиданки 
някога ще бъдат 
пулсиращата 
дост — казва Винка Иванчо 
ва, ученичка от четвърти

8

IV. ЕСЕ

първа награда 1 000 дан. 
втора награда 800 „
трета награда 600 „

V. ЗАПИСАНИ ИЗВОРНИ НАРОДНИ ПЕС
НИ, ПРИКАЗКИ, ЛЕГЕНДИ (най-малко 
до пет)

ир,

първа награда (две) 600 дин. 
втора награда (две) 500 „
трета награда (две) 400

VI. ЗАПИСАНИ НАРОДНИ ОБИЧАИ

първа награда 1 000 дин. 
втора награда 800 „
трета награда 600

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:г
1. Право на участие в творческия награден 

конкурс имат само .младежи — ученици от сред
ните училища, от организациите 
труд и селската младеж и студенти от всички ви
сши и полувисши училища до 27-годишна възраст.

2. Творбите трябва да бъдат написани на бъл
гарски език — по възможност на шилеща маши
на, раздел тройка или четливо на ръка и да бъ
дат означени с обозначение (шифър). На редак
цията трябва да се доставят по три екземпляра. 
Името

на сдружения

на автора, с точния МУ адрес да бъде на
писано п сложено в затворен плик, който автори
те трябва да изпратят заедно 
ложени за награда.

3. Изборът на темите за стихотворение, раз
каз, новела и есе е свободен по нахождане на 
самите автори.

знак на 
ни сега мла- с ръкописите, пред-

■ ; *г ; /

клас.
Но не така говори 

Винка, а това е мнението 
и на към двете хиляди боси 
леградежи горани, 
щом, като цъфне пролетта, 
пръсват по бройките босиле 
градски голини, за да им да- 
дат нов живот. И в това ус 
пяват. Днес горската премя 
на е творческо дело на тру 
долюбивите горански ръдс* 
Това са резултатите на едн„, 
ЛVЛсираща младост, 
обича да твори и с труд да 
се потвърждава.

Теренът е стръм и каме- 
Само опитният ще мо 

трудност да копае 
грижливо да създа * 

живот в природата.

само
4. При за.шговането на народни обичаи, авто

рите трябва точно и подробно да опишат 
обичаи, който са избрали, в 
той съществува, какво 
него и какви

даден
кое село или край 

е народното вярване за 
са характеристиките му. Особено 

интересно ще бъде записването на народни оби
чан, конто са пече ма изчезване. Трябва 
шпт н имената иа хората, на 
се казват и от кое

които

да запи- 
колко години са, как 

село н махала са, които са 
пм разказвали за 'един пли друг обичай.

5. Записването 
и легенди трябва да се 
говор (диалект)

на народни песни, приказки 
прави точно иа народния 

в даден край, в който е записана 
народната творба. Творбата трябва да бъде извор-
разкГоаГа ^ ТЗКа' ККТО те я пеят“ли 
разказват, а да не се взима от книга. На края

ТОг° Яа се посохП1 името на лицетоРот 
което творбата е записана. 4 0

Преписани творби

която

нист. 
же без
дупки и 
ва нов
Но има нещо, което привли 
ча босилеградоките горани. 
Това е творческият 
броволният труд, който не- 
спиращо ги вдъхновява, б 

излраждат себе си,

КРАТКИ ИОВИИИ
НА РАДИЧЕВЦИ — ЦВЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР

За най-добри резултати и акцията „Милион 
телевизори — във всеки дом радио” в Босилеград
ска община, иа мссша общност Радичсвци е 
присъден цветен телевизор. Тези дни ог Радио- 
телевизия Белград о пристигнало писмо, с което 
се С'/,общават резултатите на акцията и решени
ето за присъждане иа споменатата награда иа се
ло Радичевци. Радичевчани допълнително ще бъ
дат осведомени за деня, в който ще им бъде връ
чен цветният телевизор.

от книги няма да се награждават.
п. Изпратените творби на конкурса ще бъ- 
Дс т прегледани от жури, а резултатите ще бъдат 

'' 7'г,,™ навечерието иа Деня аТмладос™
бп “ 1,а к^мурса за приемане на твор-

е 10 май 1980 година. Ръкописите 
етво Б|т™Гга"м'11 следния адрес: Издател-
дан ко,1курс ,,„ ~М0С ТВ°РЧеСКИ ""Д”'
18 000 Ниш. ” ' К и 29 11 ДекемвРи № 8,

и до-

него те
дру гарствогго...

— Сдружени с босилеград 
младеЖ/И и ученици,

покрай сегашната акция, в 
искам да дадем при 

в развитието на горско- 
Босилеградска об

РЕДАКЦИЯ „МОСТ”която 
нос 
то дело в
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БОСИЛЕГРАДСТАНЦИЯ ВИЗ РАБОТАТА МА ВЕТЕРИНАРНАТА

С Тито ма парада Изкуствени® осеменяване 

невовенша на животновъдството
* — Тоя брой за орган ила

не е малък — под 
Стоев. Наистина с 

на природните усло 
и нашия край и пра 

кои-

н решителен ден, защото 
тогава пробихме Сремскид 
фронт. Много друга рт загу 
бихме този ден, между кои 

п коменданта но ротп- 
„Пърма”, ког- 

комесара У-

РАШКО КАМЕНОВ — уча 
ствувад в освобождавано го 
на градовете Ниш, Вучн* 
трън, Пришита, Рашка, Но 

’ Пазар, Вело поле...
Запитам 

повече

гови та, другаря 
то наричахме, 
рош... Но да се спря въРхУ 
подготовката за парада:

— След като завърших 
мс пробива на Срсмския 
фронт ние заминахме за Ви 
нковци от където продъл
жихме за Стара Пазова.

Именно в Стара Пазова 
се подготвяхме няколко де 

а от там 
В Зе

да каже пеш° 
за първомайската па 

1945 година тай каза:рада
— Незиая от къде да за- 

но мисля, че 12 ап 
1945 година бе лай

но същевременно

да секомисия ще може
осема ццването дия'га пи

чергава
оглед 
вия
цзактюнгите пи акции,
то предприемаме, заразигел- 

болести

Покрай това, че се гри-
здравиото с-ьстоотгае 

и едър доби- 
станция 

настоят“ 
внимание

и а изкуствено
на добитт, 

за по

наосуети
кравите с домашни, за на
ши условия некачествени

почва,
рил
трудния,

ЖИ 33 
на дробния

Ветерш харната га-бшсове, които затъ.к,
от Босилеград в 
та година голямо 
ще обърне и

осеменявало
ка, което е и условие 
добреиие на расовия му съ 

и перспектива на жи 
Босилсгра

сорти 
зи цел отглеждат 
стопанските 
— казва Стоев.

селско-
ЖИВОТНОВЪДИ значителноните

изчезнаха. Но това не значи, 
че и занапред пяма най-се- 

да се борим против

па за парадата, 
заминахме за Земуи.

бяха и в ай-големите

то
Ветеринарната станция, 13мун

подготовки. От Земун, раио 
сутринта на 1 май, пеша, 
отидохме в Белград, къдего 
доживях и най-радостния 
миг в моя живот. Трудно 
мога да кажа с думи онова

риозноработят двамастав
вотиовъдството в 
дока община.

КОЯТО

Годишно тази трудова ор 
метода па 

осеменяване
гаиизаашя чрез

което чувствувах когото ми 
навах кран трибуната па 
която стоеше другарят Ти
то човека за когото до то 
тава бя-х само слушал.

Трудно може да се опи 
ше възхищението на дру
гаря Каменов, за оня мо
мент когато за първ пъ'г е 
видял другаря Тито.

изкуственото 
успява да осемени 
крави. Според Иван Стоев, 
ветеринарен лекар и Аи 
ректор па Ветеринарната 
станция, това число макар 
че ис е незначително, спо- 

пуждите все още е 
Но за подобрение 

па расовия състав па доби 
тъка все още липсват ну 
жмите пунктове за оссменя 
ване. Имайки предвид, чс 
на територията на общи 
ната такъв съществува са
мо в Г. Лисина, то пред та
зи организация и ОС тоя

450по

род
малко.

Дадохме много жертви
НЕДКО ГЕОРГИЕВ — От 

фронта в Срем, налраво за
минахме на подготовки 
парадата. Не ни пречеше то 
ва, че сме изморени, защо
то знаехме, че на парадата 
ще видим ТИТО.

А на фронта? На фронта 
от 1200 бойци от нашата 
бригада, останахме само 
600.

суг и именно тук загинаха 
и най-много наши другари.

Но аз тъкмо тогава, в 
най-трудния момент, раз
брах, че обществото, което 
ще градим след освобожде 
нието ще бъде общество на 
равноправие и на братство и 
единство. Именно, когато 
нашия комендант, звицер, 
издаде заповест за атаку 
ване, нашият комендант на 
ротата, другарят- Кирил Ге
оргиев, го попита дали мо
же да ни командува на май 
чин език, а отговара бе, че 
може, аз разбрах, че бъде 
щето което ще градил! в 
Нова Югославия ще бъде 
много по-различно от онов?, 
което имахме преди.

за въпрос стон за разрешава
не.

— В настоящата година 
такива пунктове сме запла
нували да открием в Ради 
чевци, Бранковци и Г. Лю 
бата, а занапред и опреде 
лени за тази цел .места в 
Райчшювци. Рибарци. Млеко 
минци, Д. Лисина, Д. Люба 
та, Две-реки, Гложки 
а сетне и на Тлъминския рд 
йон. За осъществяване на 
тази дългосрочна задача са 
нужни и материални сред
ства и за част от същите 
очаквам помощ от новофор 
мирания общински. Самот;- 
правителен фонд за подобре 
ние на 
Считам също така, че с фоР 
миракето на една общинска

Най-трудното бе при село 
Батровци, където трябва- 

да преминем река Бо дол.

тях. При това пък 
и трудности, защото все о- 
ще се чувствува безотговор 
ност
Известно число добитък ос 
тава неинжектиран, а това 
е едно от условията тук-та- 
ме да се явяват известни за 
разни болести.

имамеринарни лекара, един 
ник и трима ветеринарни 
техници се грижи за здрав 
ното състояние на около 35 
хиляди овце, 9 хиляди гове- 

5,5 хиляди свине, 800 
коня, 1280 кучета и 3500 хил 
яДи домашни птици.

при животновъдите.

И затова, когато и днес 
си спомня, за момента, ко
гато за първ път видях дру 
гаря Тито, а това бе име 
нно на парадата по повод 
1 май — 1945 година, не мо 
га, а да не призная, че то
ва бе най-щастливия ми мо 
мент в живота, защото то
гава за пръв път видях на
шия вожд — Тито.

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО. да,

Според Стоев не по-малко 
В етеринарната 

станция ще обърне и на
внимание

Райчмловчзии лек не 

регионалната среща
контрола
бено от кравите, 
ще повече, ако се има пред 
вид, че в изтеклата година 
от контролираното мляко на 
500 крави в 70 случая е на
мерен заразителен 
Същите крави са

на млякото, осо 
Това о-

На 11 май в Лебане ще се състои регионал
ното състезание в акцияга „Срещи на селата '80”. 
Босилеградска община, както 
ще представлява отбора на село Райчиловци. Рай- 
чшювчани

Най-рдостният ден бацил.
веднага• • • и миналата година

лекувани и превзимани 
други правантивни 
Но в 
не бива

и
ЦВЕТАН ГЮРОВ — На 

парадата в Белград, заминах 
ме така да се каже от фро 
нта. На Сремския фронт, 
където загубих много дру
гари, разбрахме, че на 1 
май в Белград ще участ

вече усилено готвят програмата с коя
то ще се представят в Лебане. В нея ще 
родни

мерки.
тоя и такива случаи 
- — казва Стоев — 

да се отнасяме безотговрно 
и ние и стопаните, защото 
както и други болести и в 
млякото такива промени не 
са безопасни

вуваме на парадата и къ 
дето ще имаме възможност 
да видим другаря Тито.

— Какво да кажа за пара
да. Такава радост може са 
мо да се доживее, а никак 
да се опише. Когато видях 
другаря Тито на трибуна
та, пред която минавахме 
струваше ми се, че ще по
летя.

Такава радост, такова чув 
ство, такова задоволство 
трудно се казва с думи.

Макар, че в западните кра 
ища на страната все още 
се водеше война, вече беше 
ясно, че онова за което 
сме се борили е извоювано.

Свободата беше извоюва
на. Пред мен, на няколко 
метра
— живата легенда за когото 
до тогава бях само чувал, 
а тогава, на 1 май 1945 го 
дина, аз за първ път го ви 
Дях.

има на-
песни и хора, рецитации, легенди от ми

налото па селото, свободни съчинения 
жители и други точки.

на негови

и по човека.

Втор председател с 

едногодишен мандат
в. Б.

На състоялото се тези дни в Босилеград за
седание на Съвета на Типовия фонд е избран втор

кялг ТЯЙГКРЬХЬЙГ.
обсъдено предложението занапред стипендии от 
,,И™ВИЯ Ф°ВД Д“ получават и деца на селскосто
пански производители. Членовете на Съвета са о- 
казали пълна подкрепа на това предложение. Как
то е изтъкнато на заседанието, най-важна задача 

и Скупщината на фонда е омасовява- 
нето му с нови членове — организации и индиви
дуални лица. Те ще могат да се за™н"тТ„е- 
сет години; или на неопределено време Д
__________________;ДВДВД»г>

ТИТОстоеше

Т. Петров
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На изворите на практиката
СЪДЕЙКИ ПО оспособява за практическо^приложение 

теоретичните 
творческа партийно-политическа и обществе
на работа. Защото, от комунистите, 
всичко се очаква, а и търси да бъдат добре 
въоръжени със знания, образовани, извънре
дно да познават проблемите, да знаят 
изнамират най-добрите решения 
да анализират 
в които се намират, да разбирт процесите и 
активно да участвуват в промяната на све
та, в осъществяването на човешкото щастие. 
Хоризонтите да ни бъдат по-широки, обща
та култура по-богата, а животът по-съДъР- 
жателен.

данните изготвени -- 
пленума на Централния комитет на СЮК за 
организационната оспособеност на Съюза на 
комунистите (есента на 1979) и по онова, кое
то можеше да се чуе там, Титаните думи на 

критика, казани пред Единадесетия конгрес 
— че целокупната активност по идейно-по
литическото оспособяване и марксистко об
разование трябва да се организира по-солй- 

намериха положи
телен отзив. Днес през всички облици 
това образование годишно минат към 600 000 
членове на Съюза на комунистите. Широчи
ната и масовността, разнообразието на об
лиците (политически школи, семинари, три
буни, курсове и др.) по-добрата организира
ност на работата — това са главните харак- 
териситки на тази активност.

за списък на сказки; други са изключително 
насочени към така наречените дневни зада 
чи, прагматиетически, без теоретично осми 
сляване; трети наподобяват онези в редов 
ните училища при това и прекалено теоре
тични, обременени с историцизъм, обобще 
ни и под. За това много допринася и прак 

най-често да 
професионалните институции (работнически 
те и народните университети, 
те центрове) без по-сериозни анализи за дей 
ствителните потреби и сътрудничество с оне 
зи, за които са предназначени, а по редко са 
съчинени в самите първични организации на 
СК. в резултат на потребите им, исканията, 
желанията. В такива програми недостатъчно 
и съвсем упростено се обработват специфич
ните проблеми на средата, в която се жи
вее и работи. Забравя се, че идейното обра
зование е цел за себе ои. Просто казано, 
такива програми „текат” покрай живота, по
край конкретните условия в които действу
ват комунистите. Занимават се с някои об
щи въпроси, далеч от практиката, и е логи-

на
знания и за самостоятелна

преди

да
тиката програмите изготвят , да могат 

отношенията и обстановкатадно и по-систематично марксистки
на

А за това — покрай редовното марксис
тко образование в школите и на курсовете 
— е необходимо, много повече 
до сега, сами да работим върху собственото 
си изграждане. С мъка мнозинството от нас 
ще си спомни кога в партийната ни органи
зация последен път сме разисквали за това, 
колко и дали изобщо знаем индивидуално да 
работим върху идейното оспособяване. Ка
кви са ни навиците в това отношение? За 
съжаление, непосредствено след напускането 
на училищните скамейки най-често забрав
яме на това свое задължение.

отколкото
Но все пък, в тази област още има мно

го проблеми. Един от основните е несъответ
ните програми за работа. Редица анализи 
изготвени в последно време указват, а това 
твърде често, и кореспонденциите на наши
те сътрудници потвърждават, че в тази об
ласт на партийния живот все още има много 
формализъм. Това формалистнческо отноше
ние къ-М идеологическата работа се проявя
ва преди всичко в несъгласуваност на прог
рамите по марксистко образование с обще
ствената практика. Не е малък броят на 
първичните организации на СК, които идей
но-политическото образование свеждат из
ключително или предимно на ' институциона
лни форми, занемарявайки всъщност идей
ната работа като постоянна форма на дейст- 
вуване. А съвсем е ясно» че всяко наше за
седание, всяка активност на първичната ор
ганизация на СК би могла и би трябвало да 
бъде същевременно и облик на идейната 
работа и идейното оспособяване.

Изследванията показват че има програ
ми (не само в първичните организации, но 
и в политическите школи) които са само

чно, че до голяма степен не допринасят на 
оспособяването за всекидневната работа, за 
търсене на същинските, най-добрите реше- 

обществени ситуации, вния в сложните 
средището на живота. Малка е ползата от
това, ако например темата за самоуправи- 
телните общности на интересите се обработи 
обобщено, теоретически, абстрактно, 
свързване със собствената практика, потре
бите пропуските.

Заради всичко това, не са без основание 
предупрежденията, които в последно време 
могат да се чуят, че изоставането на анали-

бсз

зите на проблемите, състоянието, отношения
та в собствената среда е една от главните 

недостатъчна оспосо-Иитеграцията на теоретичното и прак- 
действуване е основни-

причини за сегашната 
беност ца членовете на Съюза на комунисти
те за политическа акция- Затова и основното 
изискване в идейното оспособяване — твор-

тично-политическото 
ят принцип на идейно-политическото ослособ-

органнзацняяване, залегнало в първичната 
на Съюза на комунистите. Касае се за тако
ва марксистко образование в школите и на 
курсовете, което членовете на Съюза на ко-

ческото свързване на марксистката теория и 
обществена практика — толкова е 

по-трудно, а и по-необходимо да се осъще
стви.

нашата

щемунистите, а и останалите трудещи се

чо в гази област има много проблеми и чс сме далече от осъще
ствяването на изискванията за творческо свързване на марксис
тката теория и нашата обществена практика. На снимката — Ра
домир Милошевич, работник о-г Фабриката за кабел в Зайчар.

(Снимка: Гл. Куджерскн)

Пътят до същинските, най-добрите решения в сложните 
обществени обстановки не е пито лесен ниго прост. Колко в това 
ни помагат разнообразните облици на идейно-политическото оспосо- 
бива не? В ко;, степен програмите но марксистко образование са 
израз на потребите на обществената практика? Окончателни отго
вори на тези въпроси, рззбира се, няма. Но абсолютно е сигурно,



2 Комунист____
ПО ПОВОД ШЕСТИЯ томил

ТИТО (1940—1941)СЪБРАНИТЕ СЪЧИНЕНИЯ ИЛ ЙОСИП БРОЗ

ПАРТИЯ НА РЕВОЛЮЦИЯТА
начело, еЗатова партията 

Тито особено внимание мри
ио-пататт,|1НИ'Ото 

организиране

на нашето комунистическо 
движение.

ВЪПРЕКИ нашите позна- Титовите 
известни

Д-р ИВАН ЙЕЛИЧ В светлината на
надавала 

синдикално
работниците. Какъв ус- 

постигнат показва об- 
че комупис-

доесга по-малко 
текстове трябвало 

е може бп повече 
укаже па някои други важ 
ип моменти във връзка с 
Летата конференция. После 
дната поправо била нолитн 
чеоки баланс па дотогаваш
ните Титови изтрайнн усп

яа изграждането па

ния за историческото зиаче 
ние на да се папериода от есента 

1940 до април 1941 год. 
в развойната линия на юго- 

комунистическо 
все пък Титовн

110Х ена стоятслството,
някога анемичния 

сияги те отОбединен работшнкмжи ^ ^

своите главни 
класовата борба 

капиталистическия

славското 
движение, 
те събрали съчинения °т то 
ва време в същинска свет
лина откриват за какъв не 
обикновено сложен и по 
много неща съдбовен етап 
се е касаело.

днкален съюз 
т една от
■крепости в 
срещу I-
поря.дъ'К- Благодарение на 
такива резултати

упорита и последовате 
забраната

1940 годи

лия
ЮКП в партия на револю- 

това Ти-
■ ■ ■

цията. Във всичко
бил само инициатор 

на Петата ко
Тито-па на съниествуващатаВнимателно то не

и организатор
иференция, по докрай я про 
ннзва с духа на собствеиа-

ценка
обстановка от срана на юго 

комунисти и Тито. 
Застъпвал гледището, че то 

па надцеияване

паЮКП като партия
От анализите

пата пасъбраните и научно презем 
тираните на завидна висота 
— което е отделна заслуга

•редактора д-р Перо Да- та си личност. Този дух гвь 
рде силно се отразява вър
ху повече от стотина деле

на Конференцията, ме визиране
гла както очаквал режимът.

налиа акция,
УРСС в Края на

революцията.
развитието на междува- 

обегаиовка до голя 
зависеше форму* 

гле

елвекитепамогла да означавана не е родната 
ма степен
лирайето политиката и

ЮКП и налравл-

ва е знак
собствената сила и влия 

ЮКП, а подценя-

на пакрах на действува!гето 
ЮКП в синдикалното орга

на работниците,
1МЯНОВИЧ - тези съчинения до 
иълват и разширяват исто
рическите ни хоризонти. Си 
гурно може да се заключи, 
че едвам съ*с систематичес
ката студия »а Титовите а- 
нализи, мисли, оценки и на 
соки — представени в реди 
ца досега .малко или съвсем 
неизвестни текстове — ще своя доклад 
се открие възможността за цията Тито за пръв път да- 
по-дълбоко проникване в ва един ретроспективен по 
сложния възел на многобро глед върху изтеклия по-дъл 
йните и различни фактори ъг период от \)2Ъ, т.е. ог 
и обстоятелства на същест- Четвъртия конгрес на ЮКП 
вуващия исторически про- до 1940 година. С това тоц 
цес в годините непосредстве поправо потвърждава, 
но в навечерието на нацио- Петата конференция има ха 
налфашистката окупация и рактер на конгрес и че за- 
лоробяването на страната. ради това трябвало да се нпрането на

Изходното познание, кое- укаже на развойната линия програми гледища иа
на ЮКП от 1928 година. Сле по селския въпрос. дотога- 
дователно инструкцията на вашкнят път на търсене на 
ръководството на Коминтер- програмна формула на съю 
на, че паради трудните ус- за между работниците и се 
довия на конспирация тря- ляните, който характеризи- 
бва да се отбягва провежда рали видими кризи и неспо 
нето на партийни конгреси собност за справяне, навли 
само е формално проведе- за във етапа на качествено 

зи и оценки на основните на. Провеждането на Пета- нови решения. На това си- 
проблеми и събития в юго- та конференция, на която гурно е влияело и все по- 
славското буржоазно обшес- се събрал така шшонзантен тежкото състояние на юга 
тво и развитието на между брой на югославски 1>ртий славското село. Илюзиите за 
народните отношения. Оцен ни ръководители от всички 
геите, че ЮКП се намира краища на страната, сигур 
пред велика историческа за но е било потвърждение на 
дача, че тя тРябва да заета една политика, която после 
не „начело на събитията” и дователно изразявала вяра 
да се открива „перспектива в значението и правилност 
та на освобождаването въп- та на собствения път- 
реки грозотите на войната” Работническата класа би 
— представлявали съЩестве 
но съдържание на все по- 
силно познание за револю-

н а
нието на 
ване на противника. Това ве 
че не било резултат на ид

на Комингерна недо- 
познаване на дей*

дищата на 
яваието на нойиигс членове 
в по-нататъшната политиче- 

В на й-гол ям ото

гати
жду които се намирала 
вната част от числящите се 

младото поколение, ко 
узряло и оформило 

Тито*

каквоска акция- 
число Титови трудове се го
вори за тези въпроси, което 
е само било показател кол
ко същите били тясно свъР 
запи с тогавашния етап в 

ЮКП. Тито-

към 
ето е РЕВОЛЮЦИОНЕН СЪЮЗ 

НА РАБОТНИЦИТЕ И 
СЕЛЯНИТЕ

статъчно 
ствителния авторитет и мощ 
на ЮКП в страната, но ви
дима разлика в погледите 
по съществените проблеми, 

развитието

се поправо в огт,н иа 
вата битка за партията. В 

пред Конфере 11
С публикуването па Тито- 

по-обширпа студия 
иа трудовото 

в Югославия

които налагало 
на световната война и все 
по-безизходното положение 
на югославската монархия.

вата 
„Пропадане

развитието на 
вото все по-задълбочено съг

селячество 
след Първата имл ериалисти 

война” (края на 1940) 
се внася нова све

леждане на ускорения рас
теж на фашистката опасно
ст в Европа, която непосред 
ствено застрашава живота 
на страната, дава възмож
ност на ЮКП значително 
по далновидно от останалите 
комунистически партии да 

по-нататъшното 
развитие на международни
те отношения и предупреди 
от последиците, до които 
може да се стигне. Това 
вече тогава ще я конфронти 
ра с политиката на Коминте 
рна. Анализът на Титовите 
трудове за тази проблемати
ка показва колко комплекс
но м е пристъпвал. Заключе 
нията и насоките за партии 
ните членове, които са про 
изтичали от тези анализи 
указват принцип на най-тя
сно свързване на проблеми
те на вътрешното развитие

чеока
че наистина 

тлииа
чителен принос

СТРАТЕГ НА ОСВОБОДИ 
ТЕЛНАТА ВОЙНА В РЕВО 
ЛЮ ЦИЯТА

в неговия твърде зна 
към дефи-

правшшите
ЮКП

Надвисналата опасност от 
фашистката агресия и въз
можностите за отпор чрез 
собствена народосвободител- 
на борба, били 
които най-много 
вали Тито и ЮКП. В тази 
светлина и трябва да се на
блюдава великата историче 
ска задача, която ЮКП по-

то още повече ни се засил
ва въз основа на Титовите 
съчинения 
обстоятелството, че актуал
ността на революцията в из 
граждането на ЮКП е ста 
нала съшествен критерий в 
нейните политически аяали-

оценн

от този период е

въпросите
интересу-

ставя пред югославските ко 
мунисти в дните на разгро
ма и окупацията на страна
та. Касаело се за освободи 
телдата борба, която тряб
вало да тръгне от създава 
не на нова югославска об
щност и ново общество. 
Споменатият по-горе лозунг 
предсказвал визията на та
зи общност. В дните на ап
рилската война 1941 година, 
кегато югославската монар
хия била изправена пред ка 
тастрофален разгром, Тито 
на тази визия ще даде до
статъчно ясно съдържание 
Обръщайки се към народи
те на Югославия на 15 април 
1941 с призив на освободи
телна борба, Централният 
комитет на ЮКП в своето 
възвание, написано от Тито, 
предимно ще изтъкне, че 
комунистите и работническа 
та класа ттте се борят в пъР 
вите редове на народа за 
своето освобождение до о- 
кс: щателната победа, която 
Ше цели да се създаде „въР 

независимост 
на всички народи на Юго- 

свободна, братска

хомогеността на селото, ко
ито проповядали буржоаз
ните политически сили и ис 
кали да вярват в това — 
позовавайки се на селяче
ството като своя основа, би 
ли много наивни и ялови. 
Селяните в борбата за подо 

ла основната изходна точка бряване иа своето все по- 
в Титовата концепция по тежко положение могли да 
изграждането на ЮКП като окажат едвам елементарен 
сила на революцията. Ня- отпор, защото обективната 
кои Титови трудове от пе- им класова позиция ги пра 
риода за който се говори вела колеблив и зависим 
още по-лълно и по-дълбоко слой- Изход могъл да се 
потвърждават този факт. търси точно във формулата 
Всички Титови анализи, На пратията, че класовата

борба начело с работничес
ката класа обхваща и село 
то. В „Програмата на ЮКП 
за селото” Тито ясно изтъ
квал, че път към освобо
ждението е само ,д!ътят

на страната с въпросите на 
външнополитическата 
цид и международните отно 
шения. Между най-важните 
задачи на партията, 
произтичали на тази линия 
трябва да се посочат след
ните: а) борба за демократи 
зация на страната; б) бор
ба за национална

позн-

които
цията като въпрос на деня 
за комунистическото движе
ние. Заради това всички те
зи моменти, които означа
вали изпраждането на ЮКП независи

мост и национално равнопра 
вие ка народите и народно
стите на Югославия; в) по
нататъшна битка на ЮКП 
за обединяване на антифа
шистките демократични 
родолюбиви сили в страна
та с цел да се даде отпор 
на фашистката опасност.

В този

в партия на революцията 
на първо място били опре- програмни формуляции и 
деляни от тази основна тен насоки във връзка с тези 
денция. На всички основни 
процеси, които открива бит 
ката на ЮКП за водеща си
ла в обществото, главната 
характерна черта била, че 
са се развивали в насоката

въпроси на първо място 
пропива идеята за необходи 
мостта от константна и все 
по-динамична акция на

ЮКП по укрепване на кла съвместната революционц“ 
совото и политическото съз борба на работниците и се- 
нание в редовете на работ- ляните". Че това е „нътят 
ническата класа, с цел да 
се засилва нейното позна-

и
на

на подготовка за революци 
ята и че мнозина от тях в ь^1 
въоръжения етап на югос
лавската социалистическа ние за това че израства във 
революция (1941—1945) ще все по-мощен обществено- 
постигнат желаната степен, политически субект. Точно 
Титовите съчинения предста в този период на изгражда 
влявали своеобразно пршго- нето на ЮКП под пд>ковод 
жение към този стратегиче ството на Титовото водаче- 
ски курс на ЮКП. ство критерият иа актуалко

стта на революцията става 
онзи фактор, който първен 
ствено влияел върху харак 
тера и резултатите в напра 
вляването на политическа
та акция на комунистите в
редовете на работническата ните компоненти на класова 
класа и даването на прино та борба в страната, 
са към нейното укрепване Развитието на
и в самостоятелен фактор.
Тясно свързана с това би
ла борбата за единство на

процес вече доста 
ясно се очертавал въпросът 

и селяните” за властта, който ЮКП
иа революционния съюз на 
работниците 
под водачеството ка пролета 
риата, като непримирим и 
последователен 
тив
Титовите анализи за състоя 
нието на селските масив на 
вечерието на войната показ 
вали че борбата, която се 
води на селото между бур
жоазните. сили и партията 
навлиза в овоя все по-изос- 
трен етап, и заради това 
представлява един от глав-

ще
постави на дневен ред чрез 
искането за ху истинскасъздаване 
»*сЪЩИНсюо народно правите
лство, правителство 
ботниците и селяните, 
то ще работи в 
трудовия народ”. Това би
ла ясна програма, противо
положна на капитуланската 
политика на правителството 
Цветкович — Мачек, 
все по видимо се насочвала 
към силите на Оста. И 
право, по този въпрос във 
всеки случай най-много 
лъкват разликите в гледища
та на ЮКП и ръководство
то ка Коминтерна. В 
нния лозунг на ЮКП 
требата

наборец про- 
всяка експ л оатация ’ ’ • славия 

общност”.
на ра- 

кое-
интерес на

В това отношение Тито
вата досега непозната сту- 
Дия мСтратегията и тактика

въста- 
непосредстве 

но пред разгрома на Краг 
лество Югославия, ше прив 
лече отделно внимание. Тя 
спомага в Титовото мисди-
телоко-политическо
тие още по ясно и по-пъл‘ 
но да изпъкне една от съШе 
ствените 
вата 
вата

ГЛАВЕН ИНИЦИАТОР И 
ОРГАНИЗАТОР НА ПЕТА 
ТА КОНФЕРЕНЦИЯ та на въоръженото 

ние”, написанакоято
Споменатият възходящ 

ход в развитието на ЮКП 
в октомври 1940 година е 
овенчан с Петата коиферен 
ция като логичен изход. Ма 
кар че главната част от съ
държанието на тази книга 
се отнася до Петата конфе работническата класа като 
ренция, тук не е нужно спе основно начало, за което 
циално да се посочва, какво ЮКП константно проявява- 
е означавала в историята ла голям интерес.

по-

из-междуна- 
родните отношения, отдел
но растящата опасност от 
фашизма, перманетно прив
лича Титовото ивте.ресова- 
ние. Разбира се, това интере 
сование в пълна мярка би
ло вградено в политиката

разви-

акцио- 
за по

от „установяване 
_ , народно пра
вителство Коминтерна 
дала пример на слаба

димензии на него- 
личност. Това е Ти
пичност. Това е Титона съптинско

стратегът на освободителна 
та война и революцията.

виж
пре-



Комунист 3
беседа с Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЪРЛИЧКОВ, ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

ЕВРОКОМУНЙЗМЪТ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА ЛЕВИЦА 

В УСЛОВИЯТА НА КРИЗАТА НА ДЕТАНТА
Членът Председател

ството на ЦК на СЮК д-р
Александър Гърличков 
ти миналата седмица

на
та обществена структура н 
Държавата в служба 
на, капиталистическата

лно търсене, което ще рече 
за поддържане процеса па 

кла трансформация на
ла № е™??М0ЖИО у°пешн0 чуващия бвполярен детант. 

редакторите и сътру " проблемите Търсене на нови облшди на
дниците на вестника и дру- 1 в Резултат на сигурност в света, в Евро-
«пе издания на НИРО Ко- Крнза на ,<а- па- В т03и смисъл - ако е
мунист" в няколкочасов раз- рп^ чсското общество необходим и конкретен при 
говор отговаряше на в7 про- ™ е каяиташктиче- мер — застъпват се за про 
и движенията в междунароа ' политически сили ие мо веждане па КЕБС 
ните отношения за пазпп- Да решават проблемите
Делението и определението ог пГ™' 3 НС жолаяТ да
сваегаПСз,Го1'еСКИТе СИ™ В "ращ.и™*3” Т°Ва 
света, за обществеко-иконз- там
мическата

се за конфликт на двете 
противоположни схващания 
в комунистическото и рабо 
тничеокото движение: 
ред едното, че социализмът 
в света ще се развива 
единствените 
тища или най-много на ба 
зата на общите закономер 
пости на борбата за социа

но я^еиие, явление което 
тревожи противопоставена
та класа, капиталистическа 
то и догматизираното обще 
ствено съзнание в рамки 
те на собствената работииче 
ска класа, еврокомунистич- 
ската стратегия придизвика 
буря от реакция: о-г крити 
ката, че се касае за „изми 
слица на империализма” 
в борбата срещу реалния 
комунизъм, до това че се 
касае за „комунистически 
трик” старата същност да 
се облече с нбво рухо та 
да засили своята привлека 
телиост, нарушавана от до 
сегашния ход на развитие 
то на социализма в света 
в отделните социалисгаче 
ски страни. Независимостта 
от стеснеността, в която ев 
рокомунистическата страте 
ги* се озова в своето пъР 
воначално настъпление, тя 
представлява най-значитещ 
но явление на съвременно 
то работническо движение 
покрай предходната поява 
на социализма, обоснован на 
социалистическото самоупра 
вление, който в Югославия 
на практика се осъществя-

на ед-посе
същест-т„ редак

цията на „Комунист’' и в бе 
сода с

са,
спо-

Г10
.изпитали пъ

в Мад
рид.

— Левичарските 
Държат тенденцията за ау- социализма”, да изявява нд 
тономизъм на Западна Евро 
ла в международните отно
шения- Ев<ропейската отбра 
на виждат като свое бъде-

лизъм и изграждането на 
сили по- кои свои специфичност вна равно 

основи с левицата 
където Ти е силна и 

представлява национална си 
ла. В

кои свои опецифичности в 
отделните страни, които ле 
излизат от рамките на об

криза на капита
лизма и проблемите 
Циализма като световен про 
Дес, за философските и стра 
тегически концепции на ко 
муни етическите и работни
ческите партии 
нния етап на борбата 
циализъм, 
в работническото 
етическото движение, 
дународнага

на со- това се състои глав- 
нидт политически шите закономерности; и 

другото, което различните 
пътища на борбата за соди 
ализъм и изграждането на 
социализма счита за обек
тивна закономерност, не спъ 
вала от нищо, от никакви 
обективни закономерности 
които изходната си точка 
намират в опита на разви
тието ка социализма в отде 
лните страни.

Разбира се, второто мне
ние допуска, че по пътя на 
реализацията на различията 
като обективна закономер
ност ще се създават общи 
те закономерности които, 
като обществена рамка, без 
препяствело ще дават въз
можност за възпроизвод
ство на различията и на ед 
на точка от развитието на 
социализма 
система ще 
ма сближение, 
на разликите за сметка на 
сходството. Това е епохата 
в развитието на социална 
ма като световна система, 
на социализма като сводел 
ма асоциация ка произво 
лмтелите, демократичен и 

по своето съ 
държание и облиците си на 
изява. Изхождайки ог та
кова схващаме на развитие
то на социализма в света 
тази част от марксистките 
мислители поправо изхож
дат от схващането, че само 
с новите иден, възникнали 
на почвата на новите рсвол 

* юпионпи условия, е възмо 
жно да се разбият догмати* 
чннтс натисци и да се оп 
ресни вкисналата се вече 
революционна теория и по 
лнтическа практика като ре 
зултат ма определени пето 
онческп международни ус
ловия, определените вътреш 
пито условия, политически, 
шкомомически и социални.

Да се признае на евро,ко
мунистическата

спор ме- ще засега под 
жду десницата и еврокому- САЩ, докато 
нистическата левица в отде
лни страни в Западна Евро

чадъра на 
ие се постави 

бариера срещу ядрения мо
нопол на двете велики си
ли и блокове. Настоявач' 
ЕЕЗ да развият в насоката

в съвре.ме- 
за со

за отношенията

па.
Що се касае до самата за- 

левица, 
липсата на

падноевроп е иска 
проблемът е в

на политическо единство, по 
лнтическа уния на Западна 
Европа.

Започват да имат по-го- 
лямо разбиране за значени
ето ма политиката и движе
нието на иеобвързаносггд, 
като се противопоставят на 

или на несколодиалистическите ста 
новшца на западноевропей
ската десница и хегемониз- 
ма на Източна Европа.

— Застъпват се за отбра
на ма човешките свободи, 
индивидуални ц катектпвни, 
в целия свят, включително 
и в социалистическите стра

и комуни- 
меж- положцгелна програма за 

на изход от кризата и пробле- 
мъ.т на нейното взаимно 
сътрудничество.

П031ЩНЯ
Шгославиц и необвързаната 
външна политика на СЮК.

изчеРпателен И съ фактора разшириха 
Държателен разговор публк 
куваме по-кратка версия на 
отговорите на д-р Алексан
дър Гърличков за въпроси 
те на стратегията 
ката на ндкои комунистиче
ски партии ка индустриално 
развитите страни в Западна 
Европа.

— Европа се налгирд в — Кон 
криза. Затова е видимо и кон 
дзиженнето на европейска- ка 
та политическа арена в дя
сно. Дали е това правият и 
единствен отгоиор, или съ
ществуват и други?

Според мен съществува 
лай-малко още един. Евро
пейската левица цялостно,

Тези два 
простра 

нството за офанзива на цен 
гристката десница 
същинската десница на ев
ропейската политическа аре

и такти- ма. ва.

ДОПИРНИ точки в 
ПРОГРАМНАТА 

ОРИЕНТИРОВКА
са лилштнте и 

са възможностите

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ 
НА ЕВРОКОМУНИЗМА

— В какво, според Ваше 
мнение е същината или ос 
новата на еврокомунистиче 
ската стратегия?

По кои пътища до социа 
лизма в индустриално ра 
звнтите страни и какъв со 
циализъм, каква икономиче 
ска, политическа и социал 
на организация 
ството в тях - 
новата на теоретичните, и- 
дерко-политически опреде
ления на еврокомунистиче 
ската стратегия- Поставяй* 
ки тези въпроси еврокому 
нистическата стратегн^ пре 
махва всички съмнения и 
възражения, че се касае 
само за гола тактика на за 
п ад п оевропейс ките комуни
етически партии. Касае се 
зя изграждане на страте
гия, която трябва да реви 
талнзира потенциалните си
ли на западноевропейската 
левица н да ги насочи в бор 
бата за обществени преобра 
зования и социализъм. В 
търсенето на тези отгово 
Р11 ев рок о муш гстичеоката

като световна 
стане фактер 

намаляване
ни.

— Стремят се къ.м пре
одоляване на бштоляризма, 
като се застъпват за по-го- 
лямото

международните 07- 
рамкитеношеш!я 

на състоянието на целокуп
ната европейска левица, осо 
беко в отношенията на евро 
комунистите със социалисти 
те и социалдемократите?

Кризата на детанта няло-

в

значение в между
народните отношения ка За 
падна Европа, Китай както 
и за укрепване ма ООН ка- 

способното единственото на обще- 
това е освключително и еврокому пи

стите имат своя достатъчно
стно в света намали скоро
стта на процеса на взаимно

място за решаване на све- свободолюбив 
товиите противоречия- 

Всичко това говори, че 
западноевропейската левица 

независимото се среща със същия подход 
към някои международни 
проблеми, макар че не осъ
ществява взаимно съ трудни 
чество и политическа акция. 

НАЙ-ЗНАЧИТЕЛНО 
ЯВЛЕНИЕ НА 

СЪВРЕМЕННОТО 
РАБОТНИЧЕСКО 

ДВИЖЕНИЕ
— Какви са реперкусип/е 

на появата на еврокому.шз- 
ма в работническото п ко- 
м у» г истичсс ко то движение?

Бврокомуппстмческата 
Известно е, че цяла една стратегия па борбата за со- 

егхоха бе изпълнена с непре
одолими несъгласия между 
западноевропейската 
ца в погледите но отноше
ние на международната по
литика.

Вместо непреодолимото ме 
съгласие срещаме сходство с които тази 
и доближаване па техните стратегия се срещна още от 
гледища, относно някои из- самото си В7,зжгк>пат1е и те- 
ключително важни лт,проси жпснис за собствено ос-ммел 

международните отноше* яванс и афирмация. Теоре
тиците ма догматичния мар
ксизъм като затворена сис
тема на догми», а не като 
обществена наука, която и 
сама подлежи на развитие-

реална алтернатива за изход то откриване на всички лс- 
от обществено-икано.мичес- вичарски ехти на всички 
ката криза. Десницата в континенти.
Европа с _конзияноство не от различните условия, дори 
.може да осъществи държа- и независимо от близкостта 
вата на благосъстоянието на гледищата по междуна- 
за всички и пълна заетост, родните въпроси.
Заради това иска чрез дви- В услоЕията на кризата 
жеяие в дясно да запази ста ла детанта всички леяичг.р 

по-решителното ски сили трябва да се про
тивопоставят на биполяри- 
зацията като негова основа 
и да потърсят собствен пь'г 
за себе. Всяка по свой на
чин и в рамките па своята 
идеологическа визия за свс-

тус кво, с 
си придвижване в дясно да 
отблъсне натиска на силите 
ла левицата, връщайки се 
назад, на „призрака на ко
мунизма", противоречиво но
реално да острани опасно
стта да бъде принуден 
хода от обществената кри
за да търси в съюз с леви
цата, включително и с 
рокомуиизма. В този 
тически маиевър вд.рху по
литическата арена на Евро- 

стават успехът и упадъ* 
кът на левицата, 
или действителната криза и 

е в ро к ом унизъ-м •
За западноевропейските ев- 
рок ом у листи още сътеству к 
ва обременеността от идео- в 

конфликт с н ц-

та.из-
ипализъм предизвика голе
ми полемики в работни чес- 

леви- кого и комунистическото 
движение. Порицаването па 
какпато да била стойност на 
епрокому нистическата стра
тегия о един от споровете, 

политическа

с ■ - - стратегия дългосрочно узр 
явлше често бавно,, с отсть 
пвания и упадък, за да се 
появи в началото на 70-те 
години като реална програ 
м но-пол пгическа алтернат11 
ва на отделните КП в За 
падна Европа (КП на Ита 
лия, КП ца Испания, КП 
на Фраищйя).

О&иовата

поли- страте-
гпя изключително голямото 
значение, може да се каже 
историческото значение 
развитието па работническо 
то п комунистическото зна
чение н съвременните усло 
вия,
нае и да се провъзгласи ка 
то нов универсален

запа привил

на самия по значи да се приз-

един
ство! I модел, валиден за вси 
чкм

ка еврокому ние 
тичеаката стратегия пред 
стаилява политическият, еко
ИОМ11ЧОС1ШЯТ
логическият и културният 
плурализъм, както в борба
та за обществените преоб 
разоватгя и социализма.

ни».логически а 
кои КП на власт, които ос- 

целесъобраз! юстта 
еврокому!!  истическата 

е без

Елин бегъл поглед указ
ва на следните точки на 
приближаване и сходство: 

— Всички левичарски си-

страии в света ггезапп 
СИМО от общите н отделните 
обществени уславпя. Осъше 

ооволюциоаиште 
разбивайки

ндей>юч1део-порават
на стпява йлш

ли са против изострянето и то па базата па обобщава- пробиви, 
на детанта, а не па реалната дсйстпптсл- 

ревитадлзация. За пост па живота, оспориха и 
възобновяване. Те оспоряват стойностите, 

и то
стратегия донася п съкрови
щницата па комунистическа 

пиво. Застъп- та стратегия, която по обще 
стаеното си битие е разли- 

въл вдрръжапа- чна в различните истормче 
продължение на ски етапи, различна по об- 

на отслабване ма цгеетвените условия, п кои 
то се осъществява. Касае

което яестратегия, ^
влияние на част ог работии- 

кл аса комунмстиче-
дог

канонпн1Изирало 
еврокому! |истн-

напускаието 
за негова

магичното 
схващане, 

ко- чооката
ческата
ски ориентирана.

Западх!ООврг>пейската 
ида, поправо еврокомунис- 

ла осъществят 
промени чрез обшествеаи 
преобразования, конто тряо- 

оот-.пгеетви д-ьржава- 
пътя и на собстве- 

преобразопанис в 
класи. В

така и за самото 
не на социализма, 
зма като общество, 
вателно, 
ствено-полип гческ а м икопо

изгражда
соцпалинеговото 

са против иа./итроварата вън
•въоръжаването, а за попър*

на военно равновесие

ле- стратегии остана 
и ще остане като вь;шс>жиа 
п пепоятиа алтернатива за 
индустриално развитите ст
рани в Западна Европа за 
издва ма различията и това 
не по същид начин и п съ 
шите форми 
тях отделно.

Като всяко ново общество

ев р гжомунисти чес ката
следо 

на неговата общотите искат жзле
на по-нисше

се за отслабване на пад ли 1ческоч>ощтлиа организа 
ция. Плурализмът в евроко- 
муннет! гчеоката

ватва да 
та, по 
ЙОТО СИ
служба на всички 
рамките на съществуваща*

препарата 
мето, за 
процеса 
напрежението и същевреме

стратегия 
не се поя®я®а само катовъв всяка от

(Стр. 4)



4 Комунист
Повдсмтлството М ЦК М СЮК

стратегия, трябва да се 
всички тези 

кои

Пседа с д-р Аяексдидър Гърмиш, чяеи п
Както и -«яка с=гия „

има свои исторически фактори,
Исто то не са създай01“1 само от 
к деление на Евро

които произтичат от 
и общественото

Еврокомуиистическата ст
лоозо в оис 

досегашните до-
посхепенио се променя

класовите както и
те — има и ще 
възхода и упадъци-
ри ята на досегашните кому 
иистичеоки стратегии е оо 
гага с факти, в които пд,.’ 
ходите и упадъците са тях 
мата съставяна част. Същото 
ее отнася и па 
чеоката стратегия на онези 
комунистически паргии,
ИГО успяха и с въоръж“'3 
борба да дойдат на власг. 
Следователно, възходите и 

1гс биха могли да 
а/ргу-

(Ог 3-та стр.) ито
отношението на ратошя внася 

темата на ,

” "•аСИ ЗВВЬГГГА-
постепенно се чеокото движение « нот

«кЙетга =л° ^‘Гза Р-ъ 
демокрация- Ка свале на веригата на кагш 

тализма, империализма, но 
тяхната Iюриферия, 

иай-сла-

сшш и 
след друга

проблем на съюзничестпо-
Гъ^ешотГ 8: обществените 
общество. Диалектиката
па така разбрания плурали 

се явява като антитеза
бюрократично-етатистн-

техиократнчна ор

ко блоковото 
па, но 
вътрешното 
битие на индустриално раз 

страни. Те обектив- 
обусловиха еврокомуни 

етическата стратегия* ка 
то стратегия която гю с-|,щ 
ността ой! 'и' съдържанието 
си съшветвено се различа- 

10Т стратегията ооьш© 
стаена в източноевропейски 
те страни, както по течеш! 
ята и условията на борба
та за социализъм, така и по 

борбата за

този начин
излиза вититерамки на 
ламештарна

се за исторически и ди
процес, в който _се но

социален където веригата е 
ба, по в средището 
където тя с най-здрава в 
и пдустриално на й-] щпредиа
лите страни в света.

зъм 'НО
на сае

обществото, намичеи 
плуралнз- формира

бЛОК

ческата кона
гаиизация на 
Диалектиката на

в еврокомунистичеоката
предпоставя дой- социалните 
определен шгура 

политически, ико

нов
като водещ блок на 

сили в общест
им, там

ма
стратешя
ствителен упадъци*1®

бъдат 
мемт за

ВОТО.
същинският 
качеството на евро 

комунистическата страх е гия-
винаги трябва концепциите на 

имат ппедвид съвкуп изграждане на самия соци имаг "Рсдаил^ь мус. али^м. Дистанцирането от
блоковото тази стратегия за еврокому 

Европа, нистическата стратегия
тактическо есте

лизъм — 
номически, 
рей — който се възпроизве 

на базата на съгласу 
на интересите на раз 

носите

ПРИНЦИПИТЕ НА НЕЗА
ВИСИМОСТТА И РАВНО
ПРАВИЕТО

— Кои са основните харак.
еврокомунис- снрокомун нистическата

I представлява иродъВ" 
па стратегията, по 

ключови доктрини

идеен и култу На курса и а общите пр°
в 1<.ОМуПНС11ИЧеС1КОТОцеоии работническото движение, При това, 

да се
лите услови» а 
жду народните, 
строго 
която не е

гази стратегия и на та 
основа антагонизиранс 

онези, които нормално и ес- ните 
тсствено би трябвало да бъ же да се реализира 
дат нейни съюзници. конзистентна стратегия на

Осъществявайки своя и- борбата за социализъм 
задълбочавайки изграждането на 

ма в тези страни.
Когато се говори за вза

имоотношенията между ко
мунистическите партии от 
еврокомуиистическата ориен 
тировка, трябва да се тръг 

в не от това, че не се касае 
за единствена, 
политическа 
нен
ска стратегия, която и са
ма подлежи на общите за
кономерности на движение 
то към социализма Изхож 
дайки от това комунистиче

жда
ване
личните субективни 
ли, класи и слоеве, по де

начин. Подти- дународен

теристшш иа 
тнческата стратегия 

план?
на меж тогия 

жоиие неделение намократичен
скването план някои

и теоретични стойности, ко- 
, започнаха в Съюза па 

югославските комунисти скр 
ом по в 1948 година в кои 
фликта със Сталин, а онтн 
малио са гю-развити в Про 
грамата на Съюза на юго 
славоките комунисти в 
цифичгште условия

един път осъщсстаена- 
соци алиспическ а револю

е само отблагопаклоннаНа международен
отношенията в комунмс

и работническо- ито
на катштал-отно- 
според тяхната на 

теоретична основаност ше 
се осъществява в обектив

на конфлик чеоката стратегия
пва за пълна самостоятсл- 

партия при
своята

но резултат на реал
на обществество, 

пата преценкакт,мшенията
тическото 
то движение еврокомунисти 

се застъ
зи УСЛОВИЯ, в които мо 

една
процесния

та между производител ии- 
те сили и производствените пост на всяка 

утвърждаването на 
генерална политическа

За появата и развитието ния; самостоятелно да оцен
еврокомуиистическата ява революционните усло че 

от значение е вия в света и въз основа та
че съ- на това да приспособява рдо ция. 

ята международна -политиче 
акция; самостоятелно 

да оценява идейните и по
течения в све ТА 

базата на собстве 
си схващания и инте 
да формулира своето

за своята рабо- бапия или застои в развити 
ето на евроюомунистическа- 

и за

социализ-дентитет, 
неговите сегмента, еврокому 

стратегия не 
за себе достатъчна

отношения- спели
па ве

нисггическата 
е сама
в осъществяването иа един 
постоянен възходящ 
цес.
та левица съществуват 
някои страни силно разви

на
стратегия
и обстоятелството, 
щият се *вява като опит на 
разработката на новата стра 

на борбата за соци

про-
В западноевропейска-ПРОБЛЕМИТЕ НА СЪЮЗ- 

НИЧЕСТВОТО В ЛЕВИЦА-ска
монолитна, 

стратегия, еди 
блок, но за политиче

тегия
ализъм,
нова

една литическите 
та и на - 
ните

на социалистически и со- 
партии, 

стратегии 
превъзмогнали 

на деловодители 
те на капитализма и по-Яс 
но преместили своята стра 
тегия към непосредствена
та борба за осъществяване 
на социалистическите цели. 
Поради това еврокомунисти 
чеоката стратегия във важ 
ния 
ството
зи процес се отвива. От него 
т.е. от движението на соци 
алистическата и социалдемо 
юратическата стратегия по 
вече към социализма ще 
зависи и съвкупният ритъм 
на движението на Западна 
Европа към социализма, 
ритъмът на осъществяване
то «а самата еврокомунисти 
ческа стратегия. Това не

тидемократична страте 
гия на демократичната со
циално-икономическа органи .реси
запия на социалистическото 
общество като антитеза на та 
сталинистическата, на него дно 
вите етатистически админи- ска класа и своя

централистичес- да развива сътрудничество 
на управлява с останлите комунистически 

авто и работнически партии на 
политически о г базата

циал-демократачн и 
.които в своите 
още не са 
Рубикона

В по-ново време ние сме 
свидетели на известни коле

поведение;
да отговаря изключитн
пред своята работниче та стратегия- Говори се

народ; криза на еврокомунизр/а?
Еврокомунистичеоката стра 

има историческо зна 
на об

партии от еврокому 
политическа

ските
нистическата
стратегия не са и не могат 
да излезнат от системата 
и сруктурата на взаимните 

сегмент на съюзничес отношения на базата на об 
има противник. То щото развитие на принци 

пите в комунистическото 
и работническото движе
ние. Касае се за принципи 
те на независимостта, не
намесата във вътрешните 
работи на партиите, сувере 
нитета, отговорността пред 
своята работническа класа 
и своя народ. Следовател
но, в тази и дадените поли 
тически рамки на тези пар 
тии 
своето
ка и своето разминаваме 
по въпросите на своята въ 

в социалистическото и со трешна и
стратегия. Противоположно 
на това. би било неприемли 

то- во за останалите комуни 
етически партии; не би би 

в ло нищо 
мунистите
ли като единен блок, с пре 
тенции да предложат своите 
политически стратегии 
то универсални.

стративно - 
ки сегменти 
«е на стопанството и 
рит ет ните 
ношения в политическия жи

тешя
чение за развитието 
щата комунистическа стра
тегия. Значението се състои 
в това, че тя търси 
пътища на борбата за соци 
ализъм в индустриално раз 

страни на Западна 
нова стратегия ко

ято отговаря на вътрешни- 
в те и международните об- 

движе шествено-политически усло 
в иея. Тези комунисти

на равноправие и 
вътрешните(ВЪВ

пълното зачитане
ненамеса 
работи,
на независимостта и сувере 

новото нитета. Въз основа на вси
разбира се, ев витите 

страте Европа,

новивот.
Еврокомуиистическата ст

ратегия осмислява
схващане на революционния чко това,

за индустриално ра рокомунистическата
гия не приема съществува 
нето на единен център

процес
звитите страни. Ново в из 
граждането на това схваща
не, е, че традиционното ра комунистическото 
збиране на революцията ка ние, единствената пол птиче
то насилствен и с оръжие ска генерална линия, об- 

обрат замества щовалидна за всички
ненасилсгвеният, мирният в света, съществуването на
път, пътят на парламентар дълг към подкрепа на въ- лните леви алтернативи в
ната борба и парламентар трешната или външнополи- Тях. С тази своя политиче

болщинство на избо тическата стратегия изиск Ска позиция в обществата 
Вместо разбиването ва нов тип на интернацио на индустриално развитите

на държавата и друпиге об нализъм, който ще произ страни тези сили внесоха
ществени институции на бур тича и който ще се опира комунистическа стратегия в

общество това на плурализма на схваща света на индустриално раз
за нията и интересите на от витите страни и с това ста 

делиите комунистически и наха принос в множество
работнически партии, кой- то стратегии, които въз
то ще излезе от рамките на никнаха и възникват върху
само това отношение и ще почвата на антиколониал-
влезне в света на всички ната революция, а това зна
прогресивни сили на работ чи на маргииите на капита
ничеоката класа, независи- талистичекжото, респектив

от идеологическата ори но империалистическото
общество.

вия
чески сили станаха национал 
ни сили в своите страни и 
с това станаха една от реа-

КПпостигнат

е еднопосочен процес на ис 
канията на същите евроко
мунисти, но 
ито

осъществяват както 
сътрудничество та-ното

рите. и потенции ко 
обективно се развиват

международна
циал-демократичното движе
ние. в движението към со 
циализма.

жоазното 
схващане 
тяхното 
вътре,
равноправно сервизира вси 

класи и социални слое 
тях, революДи 

се замисля

се застъпва 
преобразование от 

с цел да служи и
Заради

ва и процесът на движе 
нието към социализма 
дадените вътрешни и меж 
дународни условия в инду 
стриално

ново ако евроко 
биха настъпвайки

ве. Според 
онният процес оазв-итите страни 

на Западна Европаотноаително дълъг
обществените мо

силно
подчинен на обективните

закономерности 
нието

като 
процес на 
структурни

ка-е
еитация-промени, в ко на движе- 

в конфликта между 
пили и 
отноше- 

Слс>кността1 на) грози- 
процес не е спорна и тя вли 
яе върху ритъма на осъще 
ствяването на

Стойността на еврокому- 
ниетическата стратегия тр 
ябва да наблюдаваме в об 
тите

производителните 
про И31ВОДСТ вените 
ИИ-4Комунист исторически процеси 

в комунистическото и рабо 
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движението 
Към социализма в Западна 
Ев.ропа,. пък {и върху |ритъ 
ма на осъществяването)
еврокомунистичеоката стра 
теяпия. Историята на разви 
тието ва работническото

то трайна стойност 
мото

на са-
движение по 

на приспособяване към но
восъздадените 
нни условия в света в инду 
стриално

пътя
на революцио-
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развитите страни, 
на комунистическата страте 
гИя цялостно, в която евро 
комунистическата 
тая
титеза на

_ - дви
жение в Западна Европа __
и: не само в нея — 
много взаимно

вке^е 
недоверие 

между работническата ле 
вица

страте- 
се явява и като ан

дактор
нист”: Велко Миладинович.
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на съ ществуващия 
исторически опит и като те
за, която

на комунистите, соци 
социал-демокра-

тите, пък и тя се явява ка
то •. фактор!. на обИцота \дви
жение на индустриално

алистите и
изразява и отра 

дадените ре 
условия. Това 

че и самата, като

Зя-в^ новото в 
волюционни 
значи,
такава хце се приклоци на 
обективните 
приспособяването.

С указ на президента на Републи- 
от 22 декември 1964 година „Ко- 
■"** е отличен с Орден народно

раз
витите Страни на Западна 
Европа към социализма. 

Затова г когатс/

ката 
мунист
освобождение, а с указ от 22 декември 
1974 година с Орден братство и един
ство със златен венец.

процеси насе търои 
отговор на въпроса за при. 
носа на еврокомунистическа Подготвил: Здравко Мичич



ОСЪЩЕСТВЯВА СЕ ЕДНА ГОЛЯМА МЕЧТА...

Отеква Погановско ждрело
ОСЪМНА " ™
Просто човек 

ва на очите си. В 
летен ден

и този ден. да дадем работна ръ-ка при 
настилянето на чакъла и пя 
съка...

Аз се надявам, 
зоват

<ринг" от Сараево всеки 
откъртват скалите и 
по метър 
ма...

— Ех, 
сипа" —

— Вярно е — потвържда 
ва ИВАНКА ПЕТКОВА. И 
аз кой знае колко

ден 
метър 

напират към Ер

да не вяр 
един про 

мощни машини 
опряха в скалите на Пога 
новското ждрело... Дотам о- 
ше преди няколко години 

„стигнал" АЦКО с

пъту
съм се разболяла след пъ
туването...
^ Но вси.чко има край. На 
ближава краят и на мъки 
те на погановчани.

— Интересно се чувсгву 
ваме след всяка експлозия,
КОяТО

че ще се от 
и погановчани, леи 

веещи извъ.н Погансиво. Не 
ще ни забравят и този 
а ще вземат дейно участие, 
както при всяка комунал 
но-битова акция досега — 
казва Димитров 

При АЛЕКСАНДЪР ГОР

този път ни „раз 
оплаква се ОЛГА 

ТАШКОВА, с която заедно 
пътувахме, от 
манастир до Поганово.

Ако

път,беше 
булдозера — Погановскии спрял. 

сшря на твърдо! Ска 
лата, 180-метровата 
кова скала.

имаше рейс — сега 
тляхме и със здравето да си 
бъдем

варови- 
беше непобе

дима. Останалите 2,5 
почти готови.

Загубиха 
гановчани 

Правиха

отекне в ждрелото 
- казват погановчани. 
Първо, силна експлозия

по-дооре. А ние скм са

спокойствие по 
тогава.

разтърсва земята, а 
мъгла и дим се разлегне по 
долината дори до селото... 

А след

сетне

струваха, ня 
пари да се сключи до 

говор с някое 
предприятие което да про 
бие скалата... Историята с 
чаени* предприемач 
само едно неприятно прикл 
ючение.

И ето,

ма като всичко стн
хне, дълго се чувствува ми 
ризмата иа барута.

— Участъкът Поганово
— Погановоки манастир е 
един от най-трудните н? 
които досега съм работил
— ни разказа МУСТАФА ДО 
ЛОВАЦ,

строителна

е вече

че неотдавна в 
пристигнаха спе 

циалисти миньори. След до 
в - Общинската скуп 
след настоятелна и 

усърдна работа на председа 
теля на ОС Борис Борисов, 
намери се ето решение и за 
Погановското ждрело... 
моуцравителната общност 
за пътищата в Димитров
град обезпечи 40 хиляди 
динара, а местната общност 
ще обезпечи останалата су-

ждрелото помощник-миньор, 
единственият, когото намери 

на Погаиовски манас-говор хме 
тир
бяха отишли на 
— Налага се да пуокаме и 
по 10-12 метра дълбоки дут? 

до като добре ,,обхва

в събота. Останалите 
почивка

щина,

Силни ки,Са- експлозии разтръсват земята. . . нем непослушната скала — 
казва той-

А когато я хване взрива 
— шега няма.

Думите на Доловац лот 
върждаиват и безбройните 
камъни, пръснати по доло 
вете и гората в Колник и 
по нивите към Шумйе...

Ето, така е днес в Пога 
новско ждрело.

Ш№
ЧЕВ в пощата постоянно се годпин мъкн 
отбиват наши хора и се ин село 
тересуват за строежа на но. Не може 
пътя-

Питат по телефона: докъ 
де се е стигнало?

— С този път най-сетне 
и Поганово ще се свърже 
с шосето Суково-Ракита и 
международното шосе... — 
казва Горчев. Това ще бъ 
де голяма придобивка за 
нас тук.

— Ще дойде рейс и в По 
ганово
КО ВАСЕВ. Това няма да е 
улеснение само за Погано 
во, но и за Драювита Бан 
ски дол.

Пътуват и сега погановча 
ни пеша от Погановски ма 
настир до Поганово с пъ-л 
ни торби и цедила. Мъчят 
се и напират сили по нана- 
горнишето на Колник и от 
гтравят погледи към ждре 
лото, където неуморните 
труженици на „Геоинжене-

ем багажа от 
до манастир и обрат 

другояче, тря 
бва... И какво става? При 
стигнем изморени на мана 

там ни .дохване”

Сг. Димитров
А в Поганово всички ослу 

шват експлозиите, гледат 
дима и мъглата и очакват 
рейса.

А този ден е съвсем бли

ма.
И работата започна. 
Страхотни гърмежи раз 

будиха орлите. Наруши се 
манастирката
ло Погановски манастир, а 

погановчани, 
банскодолци и

стира,
студената струя — и после: 
главоболие,тишина око- 30...

несгоди... Матея АНДОНОВ
лицата 
шумчани, 
драготивчани с озариха.

Дойде, най-сетне този дъл 
гоочакван ден.

Започна и строежа на то 
зи път — казва СЛОБОДАН 
ДИМИТРОВ, 
на местната общност в По 
ганово. Истина, той ще пре 
дставлява и голям изпит за 
нас, тук, но вярвам, че ще 
го издържим с успех. Ще 
трстбват много пари.

Имаме около 22 милиона

на

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

намесва се НАД на гражданите и трудещите се
в общината и странатапредседател

ЧЕСТИТИ

Първи май
като им пожелава високи трудови победи в социалис

тическото изграждане на самоуправнтелного ни общество.
динара средства от по-ра 
но. Към 26 милиона ше тря 
бва да наберем ка добро 
волни начала. Ше трябва

ВИСОКА СЪЗНАТЕЛНОСТ 
ПОТВЪРДЕНА НА ПРАКТИКАШ

IМИНАТА ЗА ОЛОВО И ЦИНК С ФЛОТАЦИЯ 

„БЛАГОДАТ“ - ВРАНЯ
5 Обществената самозащи

та в тазгодишната акция 
„Нищо не бива да ни тгзне 
мада" в Бооилеградска об
щина още веднаж е пока 
запа ма дело и още един 
нъ'г е осуетено унищожаван* 
то на общественото имуще- 

Иметгио, 1Т|>ез мина 
седмина в с Гложпе,

ПО-IX)

площ около 90 дка.
Организирано, само за де

сетина
нието, войници от поделени 
ето на М. Попович, цротиво 
пожарното дружество, труде 
щите се и граждани от Бо 
силеград, както и население

й
минути от съобще

на всички миньори,
работници и трудещи се

в Републиката и страната
ство. 
лата
под махала Шиндацн, 
чно на разстояние от 4 ки
лометра от Босилеград, всле 
дстие на невнимание, едшг 
селянин запалвайки боклу
ка от нощ ютената 
е захванал дъбова гора

от селото успяха да дой 
по мястото и захваща

щата вече от пожар борова 
гора. 
шге

то
дат

ЧЕСТИТИ Само високото съзна 
на участниците бе и

условие щетата да не възле 
зне над 13 хиляди, колкото 
същата се иреггеняза сега.

В. Б.Първи май ливада
на

пожелава високи завоевания в изграждането па нашето 
социалистическо необвързано общество и все-

като им
самоулрави телно, 
общо благоденствие иа трудовите хора и гражданите. Следващият брой иа 

,,Братство4 излиза 

иа 9 май т.г.
МИНАТА ЗА ОЛОВО И ЦИНК С ФЛОТАЦИЯ „БЛАГОДАТ" - 
ВРАНЯ,
КАЧЕСТВЕНИ РУДИ!

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА ДОСТАВЯ
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за почивка и рекреа-ства
цйя*ИНИЦИАТИВИ

По-оргонизирано на почивка ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ

Първата година от изпод 
на сдружените сре- 

почивка и рекре- 
положителен о-

зването
1979 година на по

били 74 работници 
с-ьс семействата си, или оо- 
що 173 души. Депата на па
нсиона е била 15о динара- 
Работниците със средни ли* 
чии доходи до 600 динара 
тю член на семейството са 
имали допълнително намалс 
ние тъй като не са плащали 
партидипация.

дстна за 
а М/И я даде 
пит. Истина, някои организа 
пии па сдружсии« труд 
навременно (изобщо, като 
Комуналац" и „Балшш ) не 

са внесли дз,лж-имите сред
ства, или

Там презбавят оумттге на организаци
ите на сдружения труд: ..Те

с 121 026,00,
мивка са

Съюзът на синдикатите в Бабушнишка об- 
Щ1ша от год1ша насам провежда една полезна ини
циатива. Той с оргшшзатор на сдружаването на 
средствата па организациите на сдружения труд 
за колективна почивка. Четиридесет на сто от 
средствата, конто организациите на сдружения 
труд се сдружават на общинско равнище и се 
използват за закуп на легла в баните и летовища
та в Звонска баня, Сокобаня, Нишка баня и ВъР* 
нячка баня- Тъй като още не е С7,здадена самоу- 
правнтелна общност за почивкп и рекрелция, то 
с тази акция се занимава Общинският сшщикалсн 
съвет, който за целта е създал Съвет на ползува
щите на сдружените средства за почивка и рекре- 
ация, съставен от делега7И на всички трудови ор
ганизации, сдружили средсгп1а в този фонд и под
писали самоуправнтелното споразумение.

кстшхколор”
„Цтурии юръх” 32 000,00, ,.Ли 
еца" (Бабушиица) 195 040,00 

83 000,00, ОСЛОО- 1 пък като кос/пера 
Любераджа са изра 

средства за 
на туристиче-

„Таламбас' 
иото училище а Бабушиица 
Бабушиица с 90 000,00 ^дима- 

— обцда‘

цията в
тезизходвали 

организиране
пътуващия, но все пак 

положителен о-
ра и така нататък 
та сума 
1 004167,00 динара.

ски 
спечелен е.възлиза па

По свободен избор на 
чивеи цсптър 
използвали 21 работници

но
— почивка са пит.

Такъв начин на организи 
почивката е прием 

може оше
КРИТЕРИИТЕ СЕ СПАЗВАТ . почи- 

49 души
Здраш ю-рекреативна 

вка са ползвали 
(без членовете на семейства 
та си). Участие на сдруже 

този вид 
плащали 75 на

райе на 
лив. ЕстестЕело,

се направи за по-От СДПОГОДМНПШя опит в 
този начин па организира

на годишна почивка на 
трудещите се личи, че тази 

има бъдеще. Съ 
ползващите сдру- 

сродства за годишна

много да 
добрението му. но с всяка 
измината година, птс се по- 

нов ценен опит, кой*

ие мито средства в 
почивка са 
сто от цената на пансиона. 
За този вид почивка Съве* 

изразходвал 112 808,25 
динара. Останалата сума, сгго 

обществения договор, са 
синдикалните ор 

основните орга 
сдружения

инициатива 
встът на 
жени
почивка е оценил, че не е 
имало сериозно нарушаване 
на приетите критерии. Там, 
където е направено наруше 
ние, съ©сТ7,т е искал то, да 

преустанови, 
критериите.

лучава 
то гггс 
тел 
форми.

Съветът е изготвил и съо 
тветнн критерии за изпра
щане «а .работници в почив
ните центрове. Всред по-ва
жните критерии са: адравос 
ловното състояние, прилеж- 
ността на работата, условия 
та при които работи, както 
и социалното състояние на 
работника. Въз основа на 
тях се съставя ранг-листа, 
според която се пращат ра
ботници на почивка.

През 1979 година 25 орга
низации на сдружения труд

са използвали овои сдруже 
ни средства. послужи като указа

ла изнампране на новиТ'/,т е
Оредотва не са сдружили 

„Тигър”, „Лужница" и земе
делските каперации в Бабу 
шпица, Звонцм и Люборад- 
жа. Според отделен обще
ствен договор средства за 
здравно-рекереатмвнн цели 
самоуправителната общно
ст за здравна защита с вне
сла сума от 68 000,00 динара. 
Като към тази сума се до-

'ред
заплащали 
гапизации в 
иизации на 
труд.

Със създаването на общи- 
самоуправителна общ- 

почивка и рекреа-
нскаС7,глас!Юсе пост за 
цяя ше се даде възможност

Значи в 1979 година ор- 
почивка са 

, отча- 
финанси 

сред-

Най-голям брой работни
ци от бабушнишките орга
низации на сдружения труд 
са ползвали услугите на „Цъ 
рии връх” в Звотгока баня-

този почин да получи пъл- 
право на гражданство.тонизирано на 

били 144 работници 
сти, или напълно 
рани от сдружените

но
М. А.

....................................—«И1ГШРРГ;
ОБУВНА ФАБРИКА „КОЩАНА" — ВРАНЯОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 

НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
В БОСИЛЕГРАД на всички потребители,

на всички свои делови приятели,
на трудещите се и гражданитена трудещите се и гражданите в Босилеградска община

I
ЧЕСТИТИЧЕСТИТИ

Първи майПърви май
с пожелания за още по-високи резултати в строителството на 
социализма у нас.
„КОЩАНА” е съвременна фабрика за производство на обувки, 

спечелила авторитет на домашния и чуждестра
нния пазар.

„КОЩАНА” произвежда съвременни обувки, по-наЦ-съвреме-
нни изисквания, с модерни линии и хубава крой- Щ 
ка, с качества за удобност, елегантност, изящес
тво.

ИСКАТЕ ли да вървите под крак с модерните изисквания на 
времето — ТЪРСЕТЕ качествените обувки на „КОЩАНА”
— ВРАНЯ!

като им пожелава високи завоевания в изграждането на 
самоуправнтелното социалистическо общество в необвър
зана Югославия.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В БОСИЛЕГРАДВ

на всички трудещи се
и на гражданите от Босилеградска община

I!
ЧЕСТИТИ ■Ш

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „БУДУЧНОСТ” 
БАБУШИИЦАПърви май

с пожелания за всеобщ напредък и разцвет на 
самоуправителна необвързана Югославия и все
странен напредък на всички организации на 
сдружения труд.

На сдружените селскостопански производители, 
ма гражданите и трудещите се

ЧЕСТИТИ
1$

Първи май
ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД като им пожелава високи завоевания 

на социалистическото самоуправление и трудови по
беди в задълбочаването на сдружения труд.

в изграждането
на всички ученици,

преподаватели 
и родители,

на всички трудещи се в общината 
и навред из страната

в
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

ТРУДОВИТЕ ИНВАЛИДИ 
В БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ
На всички свои членове — инвалиди по труда, 

на всички трудещи сеПърви май 1 и граждани

ЧЕСТИТИ

Първи май
като им пожелава по-високи успехи в изграждането на 
нашето само управително, социалистическо общество ■

■
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♦ ♦♦♦♦♦*♦
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА

♦ НА СИНДИКАТИТЕ ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА

♦♦
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯСНАИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪ'°3 !СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ съюз

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА

СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СУБНОР

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СУБНОР

I в ДИМИТРОВГРАД В СУРДУЛИЦА
!{ на трудещите се и гражданите

ЧЕСТИТЯТ♦
ЧЕСТИТЯТ Първи май

Първи майI ♦ на трудещите се и гражданите
от Сурдулишка община и страната♦♦ като им пожелават пожелавайки им високи завоевания в изграждането 

на нашето самоуправително социалистическо общество.♦ високи социалистически завоевания в 
изграждането на социалистическите 
ношения, задълбочаването 5♦ самоуправш елни от 

на самюуправителната социали-♦ сическа система♦ и укрепването на материалното благо- 
се и общото материално съсгоя-Оъстояние на трудещите 

ние на♦ !♦ сдружения труд.
♦♦ ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ „ЛУЖНИЦА" — БАБУШНИЦА♦♦ на всички граждани и трудещи се,

на своите потребители и делови приятели♦ ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ♦♦ ЧЕСТИТИСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ♦: ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ♦Първи майСЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ♦ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА

СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СУБНОР

♦♦ с пожелания за високи трудови победи
♦ ♦ !♦ ,ЛУЖНИЦА” произвежда:В БАБУШНИЦА : — Шприцовани произведения от постирол, полиестер, ф 

полимер ацетат,
— овални плочи от полиестер,
— Части за санитарни уреди,
— полипропиленови тикани и чували, гъвкави поли

етиленови тръби и др.

♦♦ ♦ЧЕСТИТЯТ♦ !♦♦♦ Първи май♦ ♦♦ ‘ ♦♦ I♦♦ АГРОКОМБИНАТ — НИШ
ООСТ „ТАЛАМБАС"

БАБУШНИЦА

♦на всички трудещи се и граждани
като им пожелават високи успехи в социалистическото 
строителство на нашето общество, всеобщ напредък на 
сдружения труд и всестранно благоденствие на трудо
вите хора.

♦ 5♦♦ ♦♦ ♦♦ ЧЕСТИТИV♦ Първи май♦
: ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЛУЖБИ 

ПРИ САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА 
ИНТЕРЕСИТЕ В СУРДУЛИЦА

♦ ♦па трудещите се и гражданите,
на деловите приятели и клиентите! :

:като им пожелава високи трудови победи и задълбо
чаване на социалистическото самоуправление у нас.

по♦
КУЛТУРА И ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
ПРЯКА ДЕТСКА ЗАЩИТА 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНА РЪКА 
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА и др.

ГОСТИЛНИЧАРСКА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
„ЦЪРНИ ВРЪХ’’
В БАБУШНИЦА

♦♦ ЧЕСТИТЯТ ЧЕСТИТИ♦♦ Първи май♦♦ Първи май♦ ма гражданите и трудещите сеI като им пожелава високи успехи в изграждането 
на социалистическото самоуправление у нас.

,ЦЪРНИ ВРЬХ предлага гштателна храна, безалко
холни п алкохолни напитки в сво
ите обекти в Бабушница, Звонци, 
Ниш и другаде.

♦ всички граждани и трудещи се♦ на
♦ пожелават високи постижения в социали- 

нас.♦ като им 
етическото строителство у♦♦

1
■ФФ* I -ФФФФФФФФФ
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ЩзСЪтгбго^
ПиМИТРОВГРАП/ САМВОГРАИНЧВИОМ С0ЛНДА1МЮМОД101ЮР1ЮШПУ 00\чС

ООУР*,,МЛАДОСТ" — 111*0ИЗВЙД1ЬА СА II. С. О.
ПИМНТРОПГРДД — М. ТИТА 100

♦МЕБЕЛциле’’Б- ДИМИТРОВГРАД ♦
„ВАСИЛ ИВАНОВ — !

На трудещите се,
на деловите приятели,

па целия трудов народ 
и гражданитеКОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" — ДИМИТРОВГРАД 

с всички свои основни организации на сдружения труд

ЧЕСТИТИна трудещите се в общината н страната,
на работниците от предприятието 

и на всички граждани ъ/ ♦

ПЪРВИ МАИ 

международния 

празник на труда

♦
!ЧЕСТ И 'Г И

♦Международния 

; празник на труда 

1 май

\

I ♦♦
♦♦♦♦ ♦♦ социалистичес- ♦! с пожелания за още по-високи резултати в 

|сото самоулравителио изграждане на обществото. ♦
♦5 ♦с пожелания за още по-високи завоевания в изграждането 

4 на нашето социалистическо самоуправнтелно общество.

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” произвежда съвмеренна 
мъжка, дамска и детска конфекция.
Произведенията на КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” се 
препознават по съвременната кропка, финната из
работка, модните линии, богата разцветка, изящния 
външен вид и достъпните цени.

„ВАСИЛ ИВАНОВ — ЦИЛЕ” произвежда: 

ВСИЧКИ ВИДОВЕ СЪВРЕМЕННА МЕБЕЛ.
♦
♦♦ ♦

устройчивост, ♦Мебелите на „ЦИЛЕ” се отличават с 
качество и съвременен дизайн.
Мебелите на „ЦИЛЕ” може да намерите в собстве- ф 
ните му магазини в общината и републиката и в ф 
останалите мебелни магазини навред из страната, ф

» ТЪРСЕТЕ мебелите на „ЦИЛЕ”, които са известни и по 
ф достъпните цени за всеки потребител!

♦♦ ♦♦ ♦ИСКАТЕ ЛИ ДА ВЪРВИТЕ ПОД КРАК СЪС СЪВРЕМЕН
НИТЕ ИЗИСКАНИЯ НА МОДАТА — ТЪРСЕТЕ ПРОИЗВЕ- !♦

♦ ДЕНИЯТА НА КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА”! :♦

Индустрията за каучукови изделия
»ТИГЪР« Пирот
ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 

„ТИГЪР — ДИМИТРОВГРАД"

На всички трудещи се,
работници от промишлеността,

делови приятели и клиенти

ЗАВОДИТЕ „ТИГЪР” ПРОИЗВЕЖДАТ:

Радиални гуми за леки и товарни автомобили,
— Диагонални гуми за пътнически и товарни коли,
— Всички видове вътрешни гуми за леки коли,

Дюшеци, възглавници и други индустриални стоки от гума,
— Различни видове гумени топки,
— Гумени нишки,

Съвременни, модерни и удобни спортни обувки,
— Дълбоки гумени ботуши за защита при работа,
— Обувки от гума (лачени дамски и детски ботуши и др.),
— Технически стоки за широко потребление,

Технически стоки за автомобилната 
мишленост,

ЧЕСТИТИ

ПЪРВИ ши
МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ПРАЗНИК НА ТРУДА

и други видове про-
— Разнообразни видове лепила (за широко потребление нуждите на промишлеността). р ие и за

ИЗДЕЛИЯТА НА „ТИГЪР” СЕ ОТЛИЧАВАТ г яигптп 
РОКО П3РИЛ0ЖЕЕШИ ’ ТРЛЙИОСТ’ СъВРЕМЕНЕН ДИЗАЙН, 1ШТ

ГРАЖДАНИ!
ПОТРЕБИТЕЛИ!

ТЪРСЕТЕ изделията на заводите „ТИГЪР”!
пожелавайки им високи завоевания 
строителство и развитието на самоуправителната

в социалистическото 
система. С качеството и достъпните си цени са 

нашия и чуждестранния пазар! твърде търсени на

НЯМ щ
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♦ ♦ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СДРУЖЕНИЯ 
ДИМИТРОВГРАД

♦ ТРУД „СТОЧАР" !♦ ЗАВОДИТЕ „ЦЪРВЕНА ЗАСТАВА”
♦със своите основни организации 

„ТЪРГОКООП"
„НИШАВА” —
„КООПЕРАНТ" —

на сдружения труд: ♦ ООСТ „5 СЕПТЕМБАР”—за търговия♦ ♦з.? селскостопанско производство 
за коопериращи селскостопански 
изводители

♦ ♦ В СУРДУЛИЦА♦ про- ♦♦ 1На всички селскостопански♦ производители 
ЧЕСТИТИ

и трудови хора На трудещите се и гражданите,
на купувачите и деловите приятели♦♦♦ Първи май

ЧЕСТИТИКато им пожелава по-високи 
строителство на: успехи в социалистическото 

село и всеобщ налредък на самоупра- 1вителното ни общество♦ !I „СТОЧАР"
.ЛИШАВА" 
и продава селскостопанска 
видове индустриални и

с основните си организации „ТЪРГОКООП" 
и „КООПЕРАНТ" ♦произвежда, изкупува 

продукция и всички други !♦♦ хранително-вкусови стоки.

!♦♦
ГОСТИЛНИЧАРСКА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

„БАЛКАН” — ДИМИТРОВГРАД
♦ като им пожелава високи завоевания в изграждането на со

циалистическото самоуправление у нас♦♦ на всички трудещи се,
клиенти и делови приятели,

на гражданите от общината
! „5 СЕПТЕМБАР” произвежда авто-електро-оборудва- 

не за моторни возила на заводите ,ДЪРВЕНА ЗА
СТАВА" и за други возила.

♦♦ ЧЕСТИТИ❖ 1Първи май? -<!♦
като им пожелава всеобщ напредък в социалисти

ческото строителство
♦♦ ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „БОСИЛЕГРАД”

В БОСИЛЕГРАД
♦

„БАЛКАН” разполага със съвременни заведения, в ко
ито се поднасят качествени безалкохолни 
и алкохолни питиета, специалитети на до
машната кухня.
предоставя своите заведения за частни и 
обществени увеселения.

♦
I♦ със своите основни организации на сдружени* труд:
♦ „БАЛКАН"
♦♦ ООСТ „СЛОГА” — за търговия и гостилничарски 

услуги

ООСТ „НАПРЕДЪК" — за селскостопанска 
дейност

ГРАЖДАНИ!
! Посетете заведенията на „БАЛКАН”!

♦♦
СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ГРАДИ Я” 
ДИМИТРОВГРАД

♦
ООСТ „УСЛУГА” — за комунално-битови услуги 
ООСТ „ИЗГРАДИЛ” — за строителствоI На строителите,

работниците,
трудещите се

и гражданите
ЧЕСТИТИ

♦
ЧЕСТИТИ♦ 1♦

ПЪРВИ МАЙ—ПРАЗНИКА НА ТРУДА♦♦ май♦ с пожелания за всеобщ напредък и развитие на социалис
тическото ни самоуправително общество.

„ГРАДНЯ” извършва всички видове ниски и високи 
за частни и обществени лица.

♦
♦
♦ строежи

ГРАДНЯ” е съвременен, евтин и качествен строител. 
СТРОИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ НА „ГРАДНЯ"!

♦
ТЪРСЕТЕ

всички трудещи се, потребители и селскосто
пански производители в общината, на своите де
лови приятели и трудовите хора навред из стра
ната, като им пожелава високи завоевания в со
циалистическото изграждане на нашето самоупра
вително общество. ■»

ма
:

ТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВ НА „АВТОТРАНСПОРТ” 
БОСИЛЕГРАД!

гражданите, пътниците и деловите приятели 
ЧЕСТИТИ

На трудещите се,

ГРАЖДАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИ! ' V ,Първи май
всеобщ напредък на самоуправителното Нашито основни организации на сдружения труд 

оказват _ всестранни качествени услуги, снабдени 
са с най-различни видове промишлени;, хранител
но-вкусови и други видове стоки, изкупуват сел
скостопански излишъци и снабдяват селскостопан
ските производители със семена, торове, строят 
евтино и качествено най-различни видове обекти. 
Ползвайте услугите на нашите основни организа
ции!

♦ с благопожелания за
необвързано общество♦ НИ♦♦ АВТОТРАНСПОРТ БОСИЛЕГРАД върши превози на 

пътници и стоки по 
страната.
АВТОТРАНСПОРТ БОСИЛЕГРАД върши поправки на

♦ всички линии в републиката и

I моторни возила.
ГРАЖДАНИ! Пътувайте е модерните и удобни авто- 

АВТОТРАНСПОРТ БОСИЛЕГРАД!
♦♦ буси наI
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0 „е„„ X“™
на трудещите се и гражданите

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „УСЛУГА" — ДИМИТРОВГРАД 
с миогобройнитс сн цехове и сервизи

всички работници от предприятието,113

ЧЕСТИТИнп гражданите и трудещите се,

на деловито приятели и клиентите

Първи май
международния 

празник на труда

ЧЕСТИТИ

1 МАГ У

\
и повече трудовипожелава крепко здраве 

социалистическото строителство.като им 
успехи в1

с пожелшшя за всестрпиен напредък и разцвет па 
самоупрапитслно общество.социалистическото ни& ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ 

ХОТЕЛСКО-МОТЕЛСКА „УНИЯ” — БЕЛПРАД„УСЛУГА" оказва многостранни услуги на населението.

„УСЛУГА" снабдява гражданите от Димитровградска община с раз

лични индустриални и други видове стоки.

У
• г

на всички гости и клиенти,
на трудещите се и гражданите

ЧЕСТИТИ

ГРАЖДАНИ!

Ползвайте строителните, радио-телевизишшит в, водоинстала- 
торските, електроинсталаторските, тъкачните и други видо- Първи майве услуги на „УСЛУГА"!

МОТЕЛ „ДИМИТРОВГРАД” предлага уютност, 
богат избор на домашни специалитети, оезалко- 
холни и алкохолни напитки.

ПОСЕТЕТЕ МОТЕЛ „ДИМИТРОВГРАД”!

ПОТРЕБИТЕЛИ!

♦Купувайте съвременни стоки в магазините на „УСЛУГА”! ♦
!

♦
Щ КОМРАЗ

ЛКЗ 03А
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 

НА ДВИЖЕНИЕТО НА ГОРАНИТЕ В ДИМИТРОВГРАД ♦♦ ♦на всички горани,
на трудещите се и гражданите !„КОМПАС” — ЮГОСЛАВИЯ 

ТРУДОВА ЕДИНИЦА — ДИМИТРОВГРАД 1
♦На своите гости, клиенти и делови приятели,ЧЕСТИТИ
:на трудещите се и гражданите

♦ЧЕСТИТИ ♦ПЪРВИ ш 

МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ПРАЗНИК НА ТРУДА

1 МАЙ - МЕЖДУНАРОДНИЯ !:
♦I ПРА1НИН НА ТРУДА!
Iпожелава всеобщ напредъккато им 

трудови успехи.
и високи

♦1„КОМПАС”
чарски организации, която едновременно
Л™Лг.У.СДГИ На минаващи туристи и граждани. 
„КОМПАС организира: излети, походи, гостувания, 
превози до наши и световни 
места.
„КОМП АС-овото ’ ’ 
телния

като им пожелава високи постижения в залесително
то дело, както и в изграждането на социалистиче
ското самоуправление и издигане на общото благо
състояние на трудещите се и жизненото равнище на 
гражданите.

е между водещите туристичко-гостилни-
оказва ва-$

♦♦
1 • курорти и исторически

заведение край гранично-пропусква- 
чивки бш!,тГ изборДИНИ предлага краткотрайни по- 
образни безалкохолни

ДВИЖЕНИЕТО НА ГОРАНИТЕ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ 
ТРУДЕЩИ СЕ, МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ, ПИОНЕРИ 
КЪМ МАСОВО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ГОЛИНИТЕ И СЪЗДА
ВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА ЖИЗНЕНА СРЕДА С НОВИ 
ГОРИ!

на домашни специалитети, разно-
и алкохолни питиета.

За всички справки отнасяйте 
ГРАДИНИ!

се до „КОМПАС” — кантора
.V*у-<;?

(>■
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♦ - ♦САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ ЗА 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — ДИМИТРОВГРАД

На всички ученици,
родители

♦ ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА „25 МАЙ" — ДИМИТРОВГРАД♦
С бройните си колективи:

САМОДЕЙНИЯ ТЕАТЪР „ХРИСТО БОТЕВ" 
КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНОТО ДРУЖЕСТВО 

„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
БИБЛИОТЕКАТА ПРИ КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР 
КИНОТО
АВТОШКОЛАТА и др.

и трудещи се

ЧЕСТИТИ

♦ ЧЕСТИТИ

1 МАИ Първи май♦
на всички трудещи се и граждани, като им пожелава 
преуспяване в социалистическото строителство на на
шето самоуправигелно общество.I

1 МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ПРАЗНИК
КОЖООБРАБОТВАТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

СДРУЖЕНИЯ ТРУД „БРАТСТВО" — ДИМИТРОВГРАД
♦ *♦♦♦ На всички работници,

трудещи се!♦♦ ♦ и граждани
♦ !♦ ЧЕСТИТИ

НА? Първи майо

ТРУДА с пожелания за високи завоевания в изграждането на 
социалистическото строителство и общото благоденствие 
на трудовите хора

0

„БРАТСТВО'1 предлага съвременни кожни изделия по 
твърде достъпни цени.
Произведенията на „БРАТСТВО” се отличават с високо 
качество и съвременна кройка.

като им пожелава високи завоевания в образователното 
дело, развитието на социалистическото самоуправление 
и всеобщото изграждане на само управителните соци
алистически отношения у нас

0♦
♦
4

ВЛАСИНСКИТЕ ВОДОЦЕНТРАЛИ В СУРДУЛИЦАо
САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ ЗА 

КОМУНАЛНА И ЖИЛИЩНА ДЕЙНОСТ 
В ДИМИТРОВГРАД

о
на трудещите се и гражданите

в Сурдулишка община, Републиката и страната
!

ЧЕСТИТЯТНа всички граждани, Iна трудещите се

Първи майи ползващи услугите й ♦
ЧЕСТИТИ♦

♦ ♦като им пожелават високи завоевания в изграж
дането на социалистическото самоуправигелно об
щество у нас и повишаване на благосъстоянието 
на всички трудови хора в страната.

ВЛАСИНСКИТЕ ВОДОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ 
електросиабдяват населението в Републиката и 
страната и дават всеобщ принос за стабилната 
енергийна ситуация у нас.

♦ МАИ♦ 1 I♦
♦♦
♦
4
4I МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ПРАЗНИКI ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР „МОША ПИЯДЕ" 
В СУРДУЛИЦА♦

:
на всички средношколци и преподаватели,

на родителите и гражданите,
на трудещите сеНА:

♦

ТРУДА ЧЕСТИТИ

Първи майпожелава изключително високи успехи в ко-като им
мунално-битовото строителство, както и развитието и 

социалистическите самоуправитслпи 
повишаване на общото благосъстояние на♦ изграждането на 

отношения и 
трудовите хора

като им пожелава успехи в образователното дело, 
изграждането па социалистическото самоуправление 
и всеобщ стопански шшредьк и благоденствие
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без дошиние
А бе вие, креа- 

тивни кадри

ХчЦ&Ре
I.,:

I

— Мари, Вярно ли е, че 
Виктор?си се омъжила за

— Да, защо?

— Аз мислех, че тота е са 
обикновен флирт.

_ О, така мислеше и Вик
МО

А бре вие, море, 
креатдони кадри, 

седете зад бюРата 
помогнете общината.

Учели станахте, 
добър хляб хванахте; 
осемнадесет сте сега 
в Босилеград ска община.

И повече лека сте — 
общината да расте, 
но излезте от бюРата 
раздвижете си краката.

Пуснете краката, 
тръгнете в селата, 
да видите ливада, нива, 
каква имат перспектива.

КОЙ 1ШКЪ) ШЕ... не

за празникат ДаПисаше ми оди рвдакциюту 
1ьим иашкшем за некой примерен работник °А 
наше село. Празник йе и са за иразшпсат требе Д 
повалим© по-добри човеци. . . Нема да пнсуис 
лоше работе, дека селото ни йе неочнетено, дек. 
гредете ^още стою неодссчсис за мосат, дека и 
койе работе (печу да Ьп споменуйем одгоюоршпе 
да се не сърде) Ш1 пуцаю, дека бюфетът на кул
турния дом у Димитровград нейе й»Ше 10/ч>в' де
ка некойи службсшщи отиду у 1 ациното на за- 
куску па внеу по йедън саат, овами Ьн чекую V' 
веци. . . Нема за това да писуйемо, празник и ■ 
Или защо да пшиемо затова дека у Босилеград 
само ударите камък н се събрате на шшеие, а 
не мисле да работе на вабршеуту за овощня, и 
защо да пишемо за путат за Дукат. За шега мож 

годеше, белГшм че га на

Без думи

Кажете в кое време 
да хвърляме ссме 
къде рудите да вадилц 
какви фабрики да правим.

да пишемо и после пет 
праце. . . пишем за Вндена оди наЗатова я реши да 
ше село. Реко, че напишем обширно за иеднога 
човека та и друБн да се угледаю кико се работи 

Онядан имамо радну акцшо V село на пугаъ 
за Цариброд. Реко там че га видим. Събрамо се 
сви, Вндена нема, не може да га видим! Цел ДъЧ 
га чака — нема Вндена! I

После идомо да докарамо греде за гориш 
мост. Реко там че дойде с волове и по-добре, че 
буде да га опишем кико йеДън работник и с в© 
лове иде на рабогу. Виден не дойде!?

Бре, реко че ми пропадне пмеувашето. Юг 
кво че испратим у весникат за празник.

Най-после заказа се да помагамо нещо на 
задругуту кико удружени. А реко това че буде 
най-добре. Он йе удружен и това йе съга модерно 
да се писуйе. Ка Виден — син майчин не дой-

1 За газ перспектива 
на вас добавка има, 
но не виждам ви делата — 
още ли са във бюрата?

Отговарят море 
креативни кадри: 
не си мътихме главата 
да лутаме по селата.Без думи

Една жена поваля с точи 
мъжа си, който рано

Море зад бюРата 
мирна ни главата, 
хубав доход, дълга сянка 
и добавка — то за дрямка.

дка
сутринта се връща в къЩи- 
Когато той идва в съзнание,[Ш
тя казва:

де. . За нас братя важи: 
после труд, сега пари.
За бъдеще не се бойте — 
и ний чакаме — да дойде.

— Извинявай, съвсем бях 
забравила, че тази седмица 
беше нощна смяна.

Ка онядан на празникат събрамо се зайед- 
но да празнуйемо. Я отидо пръв- Много ми беше 

йедно ягне на ръжън- Ка отидемерак да въртим
Виден върти ягнето и сипуйе биру на чове

ци. Най-после реко намери Вндена, ама беше ве
че късно да га валим за новине.

там

Нейе згодно за йедън добър работник Дг 
се пише кико върти ягне и сипуйе биру. . .

Честит празник и на ония що върт\ 
ягнищата и ония що опраяю путшцатг

Разорен богаташ носи пръ 
стен при златаря-

— Колко ще искате? — 
запитва го напрало оня.

— 80 фунта.
— Не мога да ви дам по

вече от 30.
— Но, моля ви, аз още не 

глад? !
— Нищо, аз ще почакам!..

о

Разговарят двама рециди
висти:

— Вярваш ли, че същест
вуват съдебни грешки?

— И още как! 
благодарение на тях 
два пъти се отървавам от 
затвора.

Именно

*Л1сСц/ъоС/ вече
умирам от

о о
Без думи Съдията пита със строг 

глас обвиняемия:
— Защо сте счупили с ка 

мък прозореца на жената, 
която ви е подарила кекса?

— Не беше камък, госпо 
дин съдия 
безделникът — това 
нейният кекс.

В ресторант клиентът ни 
та келнера:

— Извинете, хлябът от 
двете страни ли е намазан 
с масло?

— Не, моля ви, само от 
едната.

— Покажете ми точно от 
коя.

Шя-устНо Само глупавите мъже мислят, че разбират
жената.

А. МОРОА оправдава се 
бешеВЕСТНИК НА БЪЛ
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НОСТ В СФР ЮГО
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