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Р?ЙА?ЧИЯТА НА ..БРАТСТВО" ЧЕСТИТИ
НА ЧИТАТЕЛИТЕ И СЪТРУДНИЦИТЕ
ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА

г«
С тм м .
ма СФРЮ от 14 феяру
1975 г. И*д*галСГШО братство” е удо
стоено с Орден братст
■о и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта
на информативната и
графическа дейност и
за приноса в развити
ето пя братството
и
единство между на
шита народи и наро
дности.

СЪВМЕСТНО ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКО СЪОБЩЕНИЕ

Принос към по-нататъшното
развитие на отношенията
и СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОТКРИТИ ВЪПРОСИ НЕ
БИВА ДА БЪДАТ ПРЕЧКА ЗА ПО-НАТАТЪШ
НОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
■ НЕОБХОДИМИ ПО-ГОЛЕМИ УСИЛИЯ ЗА УК
РЕПВАНЕ НА МИРА, СИГУРНОСТТА И НА
МАЛЯВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО '
В края иа посещението на
съюзния секретар па външ
ните работи Йосцп Върховен
на НР България в София ма
20 ноември бе публикувано
съвместно съобщение, което
гласи така:
„По покана на министъра
на външните работи на На
родна република България
Петър Младенов, съюзинят
секретар па външните ра
боти па СФР Югославия По
ен п Върховен пребивава в
България па официално при
ятелско посещение от 17 до
20 ноември.
Съюзният секретар Йосип
Върховец беше приет и от
първия секретар на БКП и
председател на Държавния
съвет на НР България Тодор
Живков, както и от предсе
дателя на Министерския съ
вет Станко Тодоров.
Съюзният секретар Йоонп
Върховен и министърът Пе
тър Младенов обсъдиха об
щото състояние на югослав
ско-бълга реките отношения
и всички въпроси от значе
ние за по-нататъшното раз
витпе ма добросъседски от

Л лед хиляди и хиляди изминати километри на
^ исторически марш в който крачеха храбри,
напредничави, решителни пролетарии и военно
политическото ръководство начело с другаря Тито, во
дач на колоната и народа, преди 37 години в боснен
ския град Яйче проведоха делов договор за бъдещата
съдба, за бъдещата общност, за социалистическата пер
спектива на народите и народностите.
Това не бяха случайни спътници, нито случайни
хора, а делегати на историческото Второ заседание на
АВНОЮ, което се проведе на 29 ноември 1943 година.
АВНОю е формирано вече през 1942 година в Би
хач. Нужно беше в пълна степен да се разясни поли
тическата същина на Народоосвободителната война и
да се разкрият перспективите на понататъшното раз
витие на нашата страна и да се каже пред целня свят.
Същината и значението на този акт изрази дру
гарят Тито между другото и със следните думи: „Анти
фашисткото вече на народното освобождение на Юго
славия създадоха синовете на всички наши народи, ис
тинскитс народни представители в разгара на револю
ционната борба за свободата и нов, по-добър живот. В
най-трудните часове на своята история народите на на
шата страна имаха достатъчно сили и способности да
осъществят една от своите придобивки..."
Заседанието завърши сутринта. Делегатите се ра
зделиха. Провъзгласиха Републиката, а другаря Тито
за Маршал на Югославия. Тогава другарят Тито дру
гарски се раздели с делегатите, като говореше: „Дови
ждане, другари, в Белград ла трето заседание на ЛВ
НОЮ".
Сбъднаха се думите на другаря Тито. И след две
години в Белград (на 29 ноември 1945 година) беше
провъзгласена Федеративна народна република Югосла
вия. Този най-велик исторически ден за нашата страца чествуваме всяка година. Само този път, без вели
кия наш вожд и учител. Отиде си един неповторим жи
вот, една изключителна човешка личност. Той — ДРУгарят Тито — ни остави сила, вяра и твърда реши
мост да издържим по пътя, по който ни поведе. Той
ни оспособи всички като един да вървим напред —
като работническа класа, като народи и народности на

ношения и сътрудничество
между СФР Югославия .и
НР БългарияДвамата министри конста
тираха, че в развитието, на
отношенията между двете
страни е осъществен налреДък.

Подчертано
е голямото
значение, което за развитие
то на добросъседски отноше
пия имат различните срещи
на всички равнища между
двете страни. В тази насо
ка е подчертано значението
на сътрудничеството между
СЮК п. БКП и другите, об
ществено-политически орга
низации, както и парламентите, скупщините,. правител
ствата,
сощшдистическите
републики,
покрайнините,
СФРЮ и НРБ и отделни ок
ръзи, общините и градове
те на двете страни.
УКРЕПВАНЕ НА ИКОЙО
МИЧЕСКОТО СЪТРУДНИ
ЧЕСТВО
Констатирано е, че иконог
мичеокото сътрудничество,
специално стокообменът/ с^
(На 2-ра стр.).

Титова Югославия. И целият югославски народ се за
вещахме, че неотклонно ще вървим по Титовня път.
Гордеем се днес с такава общност, чгагго основи
са положени в Яйце, демократични и хуманни основи,
на социалистическото самоуправление, върху братство
то и единството на всички наши народи и народности.
Това са основи, върху конто постоянно укрепва само
чувствието II крепкостта, които никой не може да сло
ми. Гордеем се, че от нашата общност надалеч се из
лъчват светлите принципи на хуманизма и човешката
солидарност, мира и братското сътрудничество, равно
правието и взашпюто зачитане на хората, народите и
страната.
Завоеванията на социалистическия напредък се
отчитат във всички краища на страната, регионите и
местните общности на сдружения труд.
Българската народност равноправно с останалите
народи н народности у нас, дава принос към общите
успехи иа страната нн.
И тези дни трудещите се и гражданите от Боснлеградска, Димитровградска, Сурдулншка и Бабушшпйка
общини, отчитат постигнатите резултати и се готвят за
нови акции. Реализацията на стабилизационните про
грами в трудовите колективи с в преден план. И всеки
труженик трябва да даде свой принос.
Съюзът на комунистите съвместно с останалите
субективни обществени сили води значителна акция за
ефекти от стабилизацията. Необходимо е последовател
но доходно да се свързва трудът и средствата. Нужно
е да се води борба за по-високо качество, при макси
мално пестене и икономии на средства и материали.
В настоящия момент в унисон с другите акщш и
задачи се изготвя новата срсдносрочна програма за пе
риода 1981—1985 година. Проектопредложенията вече са
пуснати иа публично обсъждане, което трябва да по
каже основателността им и да обедини нуждите и възможиостнте.
Всеки трудещ се и гражданин трябва да отдава
всекидневно всички свои сили, зншшя и опит за осъ
ществяване на задачите. По такъв начин, по който и
да е повод, ще отчитаме нови трудови победи.
Борис Костадинов

Принос към по-нататъшното развитие иа
отношенията
\

(От I стр.)
разшша успешно. Подчерта
но е! че съществуват възмо
жностн и взаимен интерес
за шмгататъшно засилване
на промишлената коопера
ция и специализация, как то
н за използването на други
форми „които да допринасят
към по-голядюто разширява
не н задолбочаване иа сто
панското сътрудничество ка
то цяло.
Посочена е сериозната де
йност на смесената комисия
за стопанско, търговско н
сътруднаучно-техническо
ничество и потвърдено же
лание и занапред да се под
държат и стимулират уси
лията и инициативите иа
стопанските ресори и на
трудовите организации от
двете страни за укрепване
и развитие на икономически
те отношенияИзявено е съгласие за
предприемане на съответни
мерки с цел да се увеличи
обемът, уравновесяване и
подобрение на структурата
на стокообмена и услугите,
което би допринесло към
всеобщия растеж на стопан
ското сътрудшгчество. По
твърден е съвместният ин
терес за реализиране на вза
имнонзгодни форми на съ
трудничество, специално в
областта на енергетиката,
химическата промишленост,
металургията,
електростопанството, транспорта н ту
ризма.
Двете страни дадоха под
крепа на по-нататъшното по
добрение на сътрудничес
твото и осъществяване на
взаимноизгодни инициативи
в областта на науката, келтурата и информацията. От
делно е посочено значение
то на сътрудничеството в
областта на информацията,
както и цялостното осъшес
твяване на програмата по
културно-просветно сътруд
ничество с цел за колкото
се .може по-добро, обектив
но и доброжелателно взап-

Югославия и България. Те
мио запознаване па югослап
изразиха готовността иаово
оката и българската действа
ите страни зд продължава
телност, културните ценнос
не
па конструктивния диа
ти и постижения на народа
и народностите на Югосла лог и полагането иа усилия
с цел да се изпалтнрат ре
вия и българския народ и
шения по тези въпроси. 1с
тяхното сближение.
потвърдиха, че развитието
Потвърдена е готовността
па съгруд! ш шестиото, както
иа двете страни да насърча
ват взаимоизгодните фор и иоиаммрайето иа решения
ми па стопанско сътрудни за гозн оъшроаи трябва да
чество в граничните облас бъдат в съзвучие с Заклю
чителния документ от ХеЛти, граничният оборот и
преминаване иа границата, ЗШИКН.
Двамата министри изчер
сътрудничество па култур
пателно обст,диха актуалноно-просветното поле, тели)чавайкн и съборите па гра то международно положение
и взаимно се информираха
ничното население, както и
сътрудничеството па общи :1а становищата и оценките
ните п градовете в тези об па своите правителства.
Двете страни изразиха за
ласти, което допринася към
грижеността си поради все
взаимното сближение и раз
по-юл я*мото международно
витло на всеобщите отпоше
пия и сътрудничество меж напрежение и подчертаха ле
об ходимоспга всички страни
ду двете страни.
да полагат засилени усилия
Двамата министри изрази
ха готовността па Югосла за укрепването па мира, си
гурпостта и намаляване на
вия и България за по-нататъ
за спиране
напрежението,
пшо подобрение на между
държавните отношения па
па надпреварваието въ» »ъ°
базата на зачитане незави Ръжаюашето и пептннеко ра
симостта и суверенитета, те зоръжаиане и за развитие
на равноправно междуларориториалната цялост и йена
рунпгмост на границите и Д1 ю сътР УД’1 • и чест во.
Подчертана с същинската ро
ненамеса във вътрешните
работи при зачитане на ме ля на ООН в опазването на
ждународното положение на световния мир и сигурност
двете страни и спецтгфнчно- та, в развитието на равно
стпте на тяхното вътрешно правно миролюбиво сътруд
развитие,
ничество между държавите,
Подчертаха увскакто и в разрешаването на
реността, че това развитие
на всеобщите отношеиия и . възловите проблеми в меж
добросъседското сътРУДНичс дународния живот, въз осно
ство съотвествува на край ва ма последователното за
ните интереси на двете стра
читане на' 1трш шилите на
ни и допринася къ-М укреп Хартата на ООН.
ването на мира и сигурно
Двамата министри обмени
стта на Балканите и в Ев ха мнения във връзка с об
ропа.
становката на Близкия из
ток, Кштьр, Южна Африка,
същинската роля
както и за конфликта меж
на ООН
ду Ирак и Иран. Те изтък
Те СъЩО така изнесоха
наха необходимостта от изстановищата на своите стра
намирапе па справедливи и
ни по съществуващите оттрайни решения за тези кри
крити въпроси в междудър зи. въз основа на принципите
жавните отношения, подчер от Хартата на ООН, в ин
тавайкн, че те не бива да
терес' на народите и стра
бъдат пречка за развитие
ните в тези региони и ми
на сътрудничеството между
ра и сигурността в света.

Така се роди Републиката
III. Титовите думи на Второто
заседание на АВНОН)
т

итовите думи, изказа- тальони, бригади и дивизии
зани през онази ноем и създаване иа Народоосво
врийска нощ в Яйце бодителната войска иа Юго
наистина остават незабрави славия ;
ми:„
— трето, прерастване па
„нашата_ Народоосвободи- пародоосвободителните отбо
телна борба
изтъква друри в същинска народна
гарят Тито в доклада, изне- ■ власт и създаване на Антисей на това историческо съ- фашисткото вече на пародбрание — може да се разиото освобождение на Югодели в четири етапа на свославия; и
ето развитие, и то:
— четвърто, на етапа па
— първо, капитулацията който сега се намираме а
на Югославия и началото това е — превръщането на
на народното въстание, коеАнтифашисткото вече на иа
то в своя зачатък придоби родното освобождение на
о&шк на формиране на мно Югославия от общопартийгобройни партизаноки отря- но тяло в най-високо закоди за борба срещу окупато- нодателно тяло и създаване
ра;
то на Национален комитет
— второ, прерастване «а на освобождението на Юго
партизанските отряди в ре славия, като (временно нагулярни военни единици, ба
родно правителство".

До сутринта па 30 пое.мври 1943 година наистина се
ражда нова обществена и
Държавна общност в първа
та столица иа нова Югосла
вия. Миналото окончателно
бива отхвърлено с решението иа представителите да се
забрани връщането на крал
Петър и неговите исо.млреметирани вла1стодръжци. Под тисничес ката и ненародна
система на стара Югославия престава да съществVва
с решение нашата нова об
щност да се обосновава вър
ху федеративни принципи
на пълно равноправие на
всички народа, които добро
волно желаят братски да
живеят.
АА
В доклада ои пред ВтоРот0 заседание- на. АВНОЮ

НАДЕЖДИ В УСПЕХА
ИЛ КЕСС
Л отвържда иа й ки при вързапоотта си къ*м Заюцрчител
иия документ иа КЕСС, две
те страни изразиха надеж
дата, че Мадридската среша
ще осъществи положителни
резултати с цел /1а укрепва
мира и развитието на С'/,тру
дмичсството на Европейския
коишисит и продължаване
на ггроцсса, започнат в Хел
зинки. Те посочиха и на от
делното знамение на мерки
те за укрепване на доверие
то и се изказаха за приема
ме па решения за свикваше
па европейска конференция
но разоръжаване.
Двете страни подчертаха

значешето, юоето придавЗД
па отношенията на добросъ
седството и сътрудничеството между балканските стра
ни изразиха увереност, че
та кина отношения отговарят
интереси па
иа трайните
всички страни в региона и
допринасят към мира и си
гурността в Европа. В този
смисъл министрите подчер
таха готовността на своите
правителства да дават кон
структивен принос към раз
витието на билатсрал лото и
мултилатералното сътрудни
чество иа Балканите въз ос
нова на принципите от Хел
зиики по конкретни въпро
си и области от взаимен
интерес.
(Таяюг)

ОБЩОЮГОСЛАВСКА АКЦИЯ ОТ 1 АПРИЛ 1981 ГОДИ
ИА
И

88 ДЪР1Ч!ТА ЗА ДРУГАРЯ
ТИТО“

Па 1ви април идущата
година в местните общнос
ти навред из страната ще
започне двугодишна акция
„88 дръвчета за другаря Ти
то". Целта на тази общоюгославска акция е изниква
ме на алеи на другаря Тито
на годни места в местните
общности, с което на най
благополучен начин ще се
тачат спомените за негова
та личност и дело. Ведно то
ва ще бъде и значителен
принос в обогатяването и
запазването на жизнената и
трудова среда.
Това на неотдавнашната
конференция за печат съоб
щи председателят на Пред
седателството на Югослав
ския съвет за опазване и
подобрение
на човешката
среда Драгослав Танич, по
неже тази обществена орга
низация е инициатор на ак
цията. След приключването

на акцията се предвижда пу
бликуване на спомен-клига
с данни на местните общности, които в нея са участ
вували. Спомен-книгата ше
се намира в Музея „25-ти
май" в Белград.
Идеята за акцията ,,88 дръ
в чета за другаря Тито" то
пло е, както е изтъкнато,
приета във всички републи
ки и покрайнини. Известно
е, че в Кумровец вече е за
садена първата лея на чер
вен ясен. В Белград мина
лата година е започнала подобавъща акция със засаж
дане на 88 червени ясена на
платото пред сградата на
Централния комитет на Съ
юза на югославските колгу
нистн, 88 панчичевн смрики
пред Народната библиотека
на Сърбия и засаждане по
83 различни фиданки в мест
ките общности, постигнали
значителни резултати в опа
зването на средата.

Другарят Тито между дру
гото казва:
„ ... във връзка с вътре
шните и външните събития
налага се необходимостта от
създаване на такива народ
ни органи .политически н за
конодателни, както и изпъл
ж-пелни, които от тях про
изтичат, а които ще бъдат
способтт да надделеят всички трудности в тази обста
новка и които достойно те
представят народите на Юго
славия
както- в самата
страна ,така и извън нея —
които ще бъдат способни да
осуетят всеки опит, от която
страиа и да идва, който би
преследвал да осуети осъществяването на стремежнФЕДЕРАЦИЯ
вЪРХ^Федератниит* пшГ™01* Да СС обосновава
нание и благодарност РнаНОВ1о' “ огдаде ПР113
званието мапшяп
да се въведе на
решенията, наредбите .1^>.г°,СЛавня' да се одобрят
телниа отбоп н в п и ИЗяВленията на Изпълниседатшютвото на ЛВНОю" Щаб На НОВЮ Предкомитет като ввемсннп „„ наимснова Национален
седател
а
ареддругарят Тито и му (гоис-,.^,* ,/ о™рана става
потвърждава пешеннетР ъж^а званнето маршал,
зи часттГнТ шгоетав!, 33 "Р"сьед„няване на оне
сирада Италия и образумРК^>РИя’ конто е анек
чи.
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ОТ ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА ССТН В

ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Най-широкият фронт на борба
за стабилизацията
идтртггт^тл

РАБОТАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА УЧАСТВУВАХА СТОЛЕ МИЛЕНКОВИЧ, ЧЛЕН НА ПРЕД СЕ
п
ЙА СьюзНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН И ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ, ЧЛЕН НА ПРЕДСЕ
жмтрдци°1?1,11г,,?Е11УБЛИКАНСКАТА КОНФЕРЕН ЦИЯ НА ССТН • В РЕГИОНА СЕ ОТРАЗЯВАТ ПОЛО
«нлт^АЛ о^Л??ДЕНЦИИ В БОРБАТА ЗА ИКОНОМИ ЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ * СЪЩИНАТА НА КОЛЕКТИ
Е В ПО-НАТАТЪШНОТО УКРЕПВАНЕ НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДЕ
гкпдтЖтпптл тНОВ преДСЕДАТЕЛ НА МОК НА ССТН Е ИЗБРАН СИМА ЙОВАНОВИЧ, ЧЛЕН НА ПРЕД
СЬДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА ССТН В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ
най-широк
фронт на организираните со
циалистически сили начело
Със Съюза на комунистите в
Южно.моравски регион тряб
ва още по-ефикасно да се ор
ганизира в реализирането на
задачите, произтичащи от
13-т0 заседание на ЦК на
СЮК. Предстоящите акции
занапред трябва да бъдат
съсредоточавани къ-м подти
кването на положителните
тенденции и срещу спречаване на отрицателните явле
ний. проявили се в досега
шната работа и развитието
на региона. За съгласуване
то пак на различните инте
реси на всички субекти, Со
циалистическият съюз тряб
ва да създаде максимални

Съюз — като

обществени условия за де
мократическо и самоуправително обсъждане и раздви
жване на акциите. Това е
всъщност едно от заключени
ята от проведеното на 19
тд1. в Лесковац заседание на
Между общинската
конференция на Социалистическия
съюз в Южноморавски ре
гион, на което бе разисква
но за осъществяването на
икон ом ичеоката стабилнзация и за по-нататъшното ук
репване на Соцналпспгческия съюз в издигането на
самоуправителните и делегат
ски отношення.
Уводно изложение за актуалннте въпроси по икономи
ческата стабилизация и за
по-нататъшните задачи на
Сощ 1алнст11чеокия съю3 в

период реалните лични до
ходи и стандартът са по-мал
ки със 7 на сто. Макар че
са осъществени положител
ни тенденции все още се
чувствуват загуби. Те сега
възлизат на 65 милиона ди
нара. Състоянието в разви
тието на региона, изтъкна
Митич, изключително е сло
жно и търси максимално ан
гажиране от всички субек
тивни сили в региона, и от
факторите от по-широката
общност.

ПОЛОЖИТЕЛНИ
ТЕНДЕНЦИИ

— В Южноморавски реги
он чрез развитието на съще
ствуващите
мощности
и
чрез укрепването на селско
то стопанство трябва да се
придобие борбата за стаби
лизация. Пред селскосто
ланските производители тря
бва да бъдем организирани.
Аз тук виждам преломът, по
неже селското стопанство не
бива да изостава зад оста
налата промишленост, а тук
за това има условия — из
тъкна Столе Милеикович.

Макар, че е имало трудно
сти, в Южноморавски реги
он т.е. в целокупното му об
ществено-икономическо ра
звитие са осъществени поло
жителнн резултати. Преди
всичко, както изтъкна в из
ложението си Милан Митич,
в изтеклия деветмесечен пе
риод е осъществен висок ръ
ст на промишленото произ
водство, увеличена е заетост
та, доходът ,износът... Об
щият доход в региона по от
ношение на миналогодиш
ния съш период е увел!гчсн
с 38 процента (в СР Сърбия
е увеличен с 38 проценти),
доходът с 41 процента (в
СР Сърбия с 31), чистият до
ход с 44 процента в СРС с
32). Целокупните средства
за разширение на материал
ната основа на труда и ре
зерви възлизат на 1.466,6 ми
лиона динара и с 2,2 пъти
са по големи от тези в ми
налата година.
Но покрай това трябва да
се изтъкне, че в изтеклия

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС
БОСИЛЕГРАД
ЧЕСТИТИ

Деня на Републиката
НА ВСИЧКИ КОМУНИСТИ,
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И
СТРАНАТА

ф с пожелание за високи завоевания в бор
бата за икономическа стабилизация и раз
цвет на сдружения труд, за всеобщ на
предък на социалистическото самоуправ
ление в необвързана Югославия_________

те, за които нашият народ
проля толкова кърви в та
зи велика Освободителна во
йна. Днес е необходимо Ан
тифашисткото вече на наро
дното освобождение на Юго
славия да стане наистина
най-високо законодателно и
изпълнително тяло на наро
дите на Югославия. Днес ве
че дойде време да се съз
даде един изпълнителен ор
ган във формата ла едно
временно правителство, кое
то ще бъде способно да ръ
ководи с всички работи, ко
ято тря бва Да изпълнява ед

Региона изнесе Милан Митич, член на Председател
ството, и председател на Се
кцията за обществеаю-ажоно
мически отношения, самоуп
равление и стандарт при
МОК на ССТН в Южиоморавоки регион. Бе обсъден и
отчетът за изтеклия едного
дишен период в колектив
ната работа, а за нов пред
седател с мандат от ода а.го
дина е избран Сима Йованович, член па Председател
ството на МОК на ССТН.

Ние днес имаме Антифа
шистко вече на народното
освобождение на Югославия,
което е създадено преди ед
на година. В това Антифа
шистко вече са застъпени
всички народи иа Югосла
вия- В него са застъпени
всички слоеве иа общество
то. За пръв път в историята
си нашите народи изпращат
в този свой орган предста
вители, които са израснали
в тяхната среда, които те
свободно избират и в които
те имат наистина пълно до
верие.

В дискусиите, в които взе
ха участие и Жика Радой*
лович, Бранко Цекич, Борис Костадинов, Йова Кр сте
вич, Миливое Мштойкович
и Бора Йович, бяха посочени основните цели и задачи
на ССТИ в целокупното об
ществено-икономическо ра
звитие в региона.
Говорейки за общата ико
номическа обстановка иа
страната, и застъпвайки се
срещу всички отрицателни
поведения Жика Радойловпч изтъкна: — Макар и
всички трудности в осъще-

ОСНОВИТЕ
Говорейки на II заседание за историческото
значение на АВНОЮ Тнто между другото изтък
ва: „Положени са основите, на конто се строи ед
но ново, ио справедливо устройство в земите на
Югославия, положени са основите, върху които
се създава истинско братство и равноправие па
всички народи на Югославия ...”

но същинско народно пра
вителство .

РЕШЕНИЯ
Второто заседание на АВНОЮ въз основа на
приетата Декларация приема отделни решения с
историческо значение: АВНОЮ като върховно за
конодателно и изпълнително народно представи
телно тяло на Югославия и Националния комитет
иа освобождението на Югославия, като временно
правителство; отнемане правата па законното пра
вителство на Югославия, т-н. югославско правител
ство в чужбина и забрана за връщането иа крал
Петър Караджорджевич в страната ...
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Разбира се, такава круп
на крачка на един народ,
калното е създаването па
неговия най-висок изпълни
телен орган, в конкретния
случай създаването ца На
ционалния комитет на осво
бождението иа Югославия,
може в началото да срещ
не и евентуални педоразбирания, дори и при нашите
съюзници в чужбина. А то
ва особено поради обстоя
телството, че в чужбина съ
ществува някакво си уж
правителство. Но в течение
па тези две години и девет
месеца тежка и кървава бор

ба за своята свобода и не
зависимост, народите иа Югослаоня си завоюваха пра
вото сами да решават за
своята съдба ..
Съвсем далновидно и оп
тимистично прозвучават ду
мите му в края на заседа
нието: „Довиждане другари,
в Белград — в нова социал истическа републ ика! ”.
Неговите тогавашни думи
стават действителност.
(Подготви: Ст. II.)
(КРАЙ)

Новоизбраният председа
тел на МОК на ССТН в
Южноморавски регион Сима Йованович е роден през
1942 година в Буяановац.
Член на СК е от 1959 годи
на. Висококвалифициран е
работник и активен обще
ствено-политически деец, а в
досегашната си работа е
бил на различни обществе
но политически длъжности в
Региона. Завършил е Поли
тическата школа в Кумровец.
ствяването на икономическа
та стабилизация за страх ня
ма място. Стабилизационни
те планове не бива да бъ
дат израз на стагниране, за
щото тогава ще намалява и
стандартът, а чрез тях тря
бва да открием перспекти
ва. Считам, че като Паотия
и общество достатъчно сме
силни да преодолеем труд
ностите.

ССТН — ВЪВ всички
ПОРИ НА ЖИВОТА
Изхождайки от състояние
то, проблемите и резултати
те в икономическата стаби
лизация пред ССТН пред
стоят нови усилия. Преди
всичко трябва да се ускори
изготвяването и приелгането
на средносрочните програми
и да се запази континуитетът в производството, да се
намалява вносът, а да се
увеличава износът .отделно
на конвертибилния пазар.
При това едно от предим
ствата на ССТН занапред е
спирането на по-нататъшното намаляване на реалните
лични доходи и преразглеж
дането на общото и съвме
стно потребление.
Колективната работа в из
теклата едногодишна дей
ност на дело е показала сво
ята он оправдателност и ре'
зултатнте са налице. Но съ
щината на колективната ра
бота — новата школа в са
моуправлението е в почна
татъшното укрепване на де
легатските отношения, в ра
звитието на методите и фор
мнге па работа в ССТН.
Имайки в пред вид дално
видността в значението на
Титовата инициатива, макар
че в изтеклия период са
постигнати положителни ефе
кти, в предстоящия период
трябва по-последователно да
се осъществяват самоуправителеите и делегатоките от
Iютения. Именно задачите
произтичащи от обществеио11 кон ом ическото и политиче
ско укрепване и тежкото ре
шаване чрез делегатската си
стема търсят последовател
но прилагане на принципите
иа колектцвиата работа.
В. Б.
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ТИТО НАЗА...

ПОЛОЖЕНИ СД ОСНОВИТЕ НД НОВА ЮГОСЛАВИЯ
*

:
1
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„Между пай-голсдпггс успехи, конто по
стигнаха ю1х>елавокнте народи през гази освособднтслна война, спадат, без съмнение,
Решешнгга на Второто заседание на ЛВНОЮ.
Те означават един прелом в процеса на га
зи освободителна борба. Поставени са пър
вите темели на изграждането па една нова,
по-щастлива Югославия, с ио-справедливо устройство, което гарантира на нашите изстра
дали народи по-добро и по-щастливо бъдеще;, устройство, почиващо върху национал
но равноправие, братска сплотеност и соци
ална правда. Тези решения са израз па стре
межа на всички паши народи и затова с та
кова въодушевление бяха поздравени от ог
ромното болшинство на всички ю'османски
народи...”
„Решенията за бъдещето устройство па
Югославия, конто приеха представителите па
югославските народи на Второто заседание
на АВНОЮ бяха приети със симпатии и
единодушно одобрение във всички демокра
тически съюзш1ческп страни. Тези ]тошеш1Я
бяха забележели в чуждестранния демокра
тически печат и по радиото като едно от
най-важните събития в последно време. Дру
гояче и не можеше да бъде. Тази война е
прекадено сурова школа не само за нолтпа
тиците, но и за всеки обикновен човек, не
само У нас, но и във всички съюзнически
страни, които днес съвсем правилно мерят
жизнената способност на едни народ и спо
собността му да управлява със себе си —
с неговата упоритост в борбата против нсмско-фашитсккте окупатори” ...
„В течение на тази трудна освободител
на борба повечето членове на Националния
комитет за освобождението на Югославия
имаха възможност да се запознаят на място
с цялата беда на населението. Причината за
тази беда не е само окупаторът, но и два
десетгодишното разхищаване, вършено от
разни прютттнарюдни режими. Причината за
тази беда е и системата на господствуването
на корупцията и насилието на една органи
зирана школа на отродили се лихвари, жад
ни да забогатеят бързо за сметка на наро
да. В Сърбия, Санджак, Боана и Херцегови
на, Лика, Черна гора, видяхме как народът
живее в малки тесни колиби, мръсни и не
здрави, често заедно с добитъка. Видяхме
непоносими жизнени условия които ни на
караха да си поставим въпроса: и как този
наш народ въобще е останал жив? Защо е
плащал данък и други даждия? Тук съще
временно и намирахме отговора, защо този народ днес се бори така упорито за своя
та свобода. Отговорът на това е, че народът
не се бори за оная бивша Югославия —
мащеха, но за нова Югославия, която тряб
ва да му обезпечи живот достоен
„т
за човека. Затова нашият най-беден дял от наро
да днес Дава последното си парче хляб, за
това сгоически търпи всички страдания от
тази воина — доброволно затова дава своя
та кръв и живот. Това вещно е и отговор
на въпроса защо нашите народи с неутоли
ма омраза ненавиждат воичко, което им на
помня на старото”.
(Огкъсн из статията: „За значението
на Решенията на АВНОЮ”)
1941

;
;

|

- борба за национална свобода

„ ”СеГа трябва да се предприемат всички
мерки за превзимане на властта от буржоаДИята и тя никога вече да не я добие в ръРа няма Ю Й? въсталяе против омупатол^тп тта 0ъДе ™каква буржоазна ревос^о н1Рв"Т ”аРОД ЩС ДОЙДе иепосреД(Загреб, 10 април 1941 година, ЗасеДание на ЮКП)
1943

ПРОКЛАМИРАНЕ НА НОВА
ЮГОСЛАВИЯ
През 1943
те войски на година Народоосвободигелнилем„ победи. Щ^^*^*™* нови го-,
двата последователни опити насе провалиха
врага да
Унищожи „Титовала Държава” (Четвъртата
и Петата неприятелска офанзива,, в които
участвуваха над 100 хиляди окупаторски и
хуинзлинговски войници). В края на 1943
година Народоосвободителигите войски пре►

минаха в офанзива. Нсйшотс регнпш вече
имаха 300 000 бойни, а слободията партизан
ска територия заемаше две трети от нацио
налната торлтория. Бяха назрели условията
за учредяваме на новата Държава, На 29
ноември 1943 година и град Яйне се състоя
Второто заесдалпге па ЛВНОЮ. На това за
седание бяха триеш историческигре решения,
като ЛВНОЮ беше провъзгласено за върхов
но законодателно и изпълнително тяло, еъ:»
даден Национален комитет :ю освобождение
то на Югославия начело с Йосин Броз Титч); па емигриралото правителство бяха от
нети всички права на законно правителство,
а на крал Негър бе забранено да се върме
п страната, докато народът не реши иъпро
са с монархист па свободни и.збори след.
освобождението; Югославия беше учредена
на федеративен принцип, па Йосин Броз Ти
го беше присъдено зланнето Маршал па
ЮгославияЗАКОН ЗА РАБОТИ ПЧКСКИТК СЪВР/ГИ
Приемането ма този Закон ще бъде май
зпачнгелпият исторически документ па па
шата Народна скупщина след приемането ма
закона за национализиране ма средствата за
производство. С превземането па средствата

Маршал Тито подписва декларация за про
възгласяването на ФНРЮ
за производство от държавата още не беше
осъществен акционният лозунг на работни
ческото движение: „Фабриките на работни
ците!”, защото лозунгът „Фабриката на ра
ботниците — земята на селяните” не е няка
къв си абстрактен пропаганден лозунг, но
съдържа в себе си дълбок съдържателен
смисъл. Той съдържа в себе си цяла една
програма за социалистически отношения в
производството .
(27 юни 1950 година, Белград)
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРЕД ТРУДА
В областта на разпределението в самня
трудов колектив трябва също така да се
настоява колкото се може по-последовател ио да се осъществи замисъла на Маркс за
стокообмена въз основа на количеството вло
жен труд, който той е замислял в развитото
социалистическо общество и който се изра
зява под формата на личен доход, а където
доходът не зависи само от труда на отдел
ния човек На работното място, но и от устеес-г
^папската организация в цялост,
от нейната по.добра или по-лоша ор^
стнизация на труда, от успеха на пазара и
големи? °НеЗИ ФактоРи’ които определят
Д11теп псе3.,”3 дохода • ■ • Прекият произво
дител все повече съзнава, че неговата зараоотка не определя никой друг а че той я
създава ,че по-толя<мото производство и подобрите производствени резултати, с други
думи и ггсьголямата заработка, се постигат
иЪна°пп
го“ На по"толямата
и на по-голямото
ста1ра|ние...квалифицираност
^
т

град)

конгрес
на
годшга, Бел

КОНСТИТУЦИЯ
ВРЪХНА ТОЧКА В НОВАТА
ЧОВЕКЪТ КАТО IIРОИЛ

повече па достигната степен на Оботговарят
пц страната. 1с, както
щсствено развитие Конституционния закон
с известно, покрай
гласуван в пъР^ия
от 1953 година, който е
работническото
период на изграждането на
система, съ~
последните годили е допълнена с редипреп последни.О
'така ^ Конституцията
На отделни закони,
представлява някакво
зпачит'"п,оС^рс-пятотппс за практше^а, все

I

пак лос по-ярко се чунствува
мзлт>рше.штс промени в нашето обш“™»
и перспективите за >'о-натат-ьпиюто му раз
пише да бъдат отразени в новата Кшитгитуция. Това би означавало не само
п ио голяма правна стабилност на достигал
тото развитие на работническите съвс
комуните, по би дало възможност още
мощно да дойдат до изява I[ерспектавите на
нашето обществено развитие, икономически
тс • отношения и социалистическата демокрация.
(Тито, Речи и статии, стр. 123—124,
„Наприед”, Загреб)

1

СТРОИМ СОЦИАЛИЗЪМ ЗА ЧОВЕКА — И
ЗА ТОЗИ ДНЕС И ЗА БЪДЕЩИТЕ
ПОКОЛЕНИЯ
Нашите предприятия днес кмат твърде
крупни задачи. Дълг на нашите п ро изводители е промишлеността и цялото наше стопапетво да поставят върху здрави и реални
основи. Стопанската реформа, с която се отпочна през миналата година, е приета в на
шата страна с огромен елан. Особено наши
те трудови хора, производителите, я приеха
с пялото СИ сърце и лристъпиха към работа.
(Из Речи и статии, стр. 270—272, На
приед, Загреб)
ЗА ЗНАЧЕНИЕТО НА КОНСТИТУЦИОН
НИТЕ ПРОМЕНИ
Основата на делегатската система е трудовият човек, прюизводител и гражданин, самоуправително организиран в организации
на сдружения труд и други облици на самоуправително организиране на трудещите се
в местните общности и другите самоуправителни общности и обществено-политически
организации. В тях трудещите се хора вър
ху самоуправителни основи установяват вза
имни отношения в производството н разпре
делението, задоволяват личните и общите по
требности, изграждат общи становища по въ
просите на социалистическото развитие върху базата на своите непосредствени интере
си. Създаването на делегации в основните
самоуправителни общности обезпечава деле
гациите, относно делегатите действително да
изразяват жизнените интереси на средата, в
която работят н живеят. В това е дълбоко
демократическият характер на тази система.
(Из доклада пред Десетия конгрес на
-ю К. 27 май (974 година, Белглад)
САМОУПРАВИТЕЛНО СДРУЖЕНИЯТ^ ТРУД
— ОСНОВА НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМ1Т
ЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
За_ обществено-нкономическлте позиции
па работника в общественото възпроизвод
ство решаващо значение нма последовател
ното провеждане в живота на началата че
пЛзнР^°°ТНИ1? Щчшадележи неотчуждаемото
работи със средствата в общеегве1а сооственост за задоволяване на своите
лични и обществени потребности и катосвободен и равноправен с останалите работни™е™я труд да Управлява ?ъс своя
Руд и условия и резултатите
В тази
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♦
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♦
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=ст. 0^ес^атаасо&™ГнТаас^:
~ " ^шестве^пост^ио^^14^1

новр Гкотр^сноватПГмгов
ствен излитал труд.
негов

соб-

СЮК0пашПР^ДеСтя конгрес на
27 МЯИ Белград, 1974 година)

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО • 28 НОЕМВРИ 1980.

листачЕашя3съ^^в°нишки[рЕгион,ЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕН«ия НА СОЦИА'

С лице към проблемите
ф В работата на конференцията участвува и ПА
ВЛЕ ДЖУРИЧ, член на Председателството на
Репуоликанската конференция на Социалисти
ческия съюз
0 За нов председател с едногодишен мандат избран МИЛАН КОСТИЧ

I

хЮВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА
сгонапсхьо

чцдимпЕ
дуг^гд-ЛхпВИч делегат от доловад
изтъкна, че т^и есен Со
циалистическият съюз в до
левац е положил много уси
лия и е успял да допринесе
предвидени
Осъществявайки програмните задачи, произ
внимание ще трябва
да що Ю всички
обърнем на изграждането на площи за засяване с есенни
лизащи от обществената роля на Социалистичес
приоритетните обекти в ре ци да оъдат засети в опти
кия съюз, целокупната политическа активност в
гиона като циментовата фа малния срок. Но Джорджепериода от ноември 1979 до ноември на 1980 го
брика в Бела паланка, во- вич, подцррта, че занапред
дина във всички организации на Социалистичес
доцентралата Завой” в 11и ще тряова още много да се
рот, Але ксинашките мини, нап-рцви та на село да не
кия съюз е била насочена към по-пълно претворя
„Морава П” в 'Гоплица и ня остават пустеещи простран
ване в живота на. задачите от стопанската стаби
Милан Костич
кон програми в Електронна ства. Именно, мнозина ра
лизация, внедряването и развитието на делегат
та промишленост в град ботещи в организациите на ския съюз говори ЖИВОТА
ската система и подобрението на колективната
сдружени•{ труд притежават ЖИВКОВИ Ч, изпълнителен
Ниш.
работа и отговорност.
и хубави имоти, конто не секретар в Председателство
се обработват. Според Джор то не Междубощинската кон
— Изпълнявайки стабилизационните мерки и
джевич трябва да се напра ферешция на Съюза на ко
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ
задачи — изтъкна между другото в уводното си
СЪЮЗ ДЕЙСТВУВА ЧРЕЗ ви нещо, та тази неизпол мунистите. Той подчерта, че
изложение досегашният председател на Междузвана земя да дава плодове. комунистите трябва да на
СЕКЦИИТЕ
ЛЮЬИША
МЛАДЕНОВИ1!, стояват цепрекъонато да се
общинската конференция на Социалистическия
От разискванията
които делегат от Гаджлн хан го внедрява .и подобрява Тито
съюз в Нишки регион .ДЕСИМИР ЙОВИЧ — през
вори
за
сдружаването
на се вата инициатива за колектив
сттнаха
във
връзка
с
отче
изтеклия период са постигнати завидни резул
та и доклада на Десимир лскостолан ските производи на работа и отговорност.
тати.
Йович за предстоящите за тели и кооперациите, а АЛЕ Във всички среди тази ини
ВИДАНОВИЧ, циатива е намерила подкре
дачи на Социалистическия КСАНДЪР
съюз, се налага извода, че делегат от Бабушница — за па, като голяма нрачкд на
Социалистическият съюз все •нуждата от коренна проумя пред в по-нататъншата демо
повече укрепва като обеди на на отношението към сел коатизация на нашето об
няващ фронт на най-широки скостопанските специалисти. щество. Милан Костич, деле
те
обществено-политически
гат от Алекоинац говори за
Председателят на Скупщи внедряването и развитието
сили, начело със Съюза на
ната на Междубощинската на делегатската система а
комунистите.
( регионална общност ЛЮБИ- ПАВЛЕ ДЖУРИЧ член на
Тази своя конституционна ША ИГИЧ между другото Председателството на Репуб
роля Социалистическият съ изтъкна ;че три основни за ликанската конференция на
юз изпълнява благодарение дачи тр.чбва да бъдат на пре Социалистическия съюз из
на това, че все повече се ден план в предстоящия пе тъкна, че пред Социалисти
занимава с жизнените въ
ческия съюз като обединя
проси На трудещите се и риод 'на активност на Соци ващ Фронт на организирани
гражданите, като при това алистическия съюз: контину те социалистически сили сто
упражнява и контролна фун итетът на сегаипшя темп на ят твърде важни задачи.
кция в изпълнението на за производство, повишение ка
износа и по-пълно активизидачите.
За нов председател с едно
ране на капиталовложения- годишен мандат беше из
та.
Дейността
на
Социалисти
От конференцията
бран Милан Костич, досега
чеекця съюз днес се разви шен председател на Общин
КОЛЕКТИВНАТА
РАБОТА
Осъществено е увеличение задълбочава разликата изме ва чрез различните секции — РАЗШИРЯВАНЕ НА ОТ
ската конференция на Соци
на средствата за акумулация жду републиката и нашия и тов? нещо му дава възмо ГОВОРНОСТТА
алистическия съюз в Адеки възпроизводство чувстви
Йович.
жност Да пронинне във всикрай
—
подчерта
сикац.
телно са намалени загубите,
За «ролята и задачите на
чки
пори
на
живота
и
труВ
предстоящия
период
—
което е един от съществени
Матея Андонов
комунистите в Социалистиче
те въпроси на икономичес посочи Йович — най-голямо да.
ката стабилизация.
В промишлеността физиче ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД
ският обем на производството е нарстнал с 7,9 процен
та, или което е над репуб
ликанското равнище (6,1°/о).
Производителността на труда расте с 4Х\ о в сравне■ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО С ЕДНОГОДИШЕН
ние със същия период на
МАНДАТ ИЗБРАН НОВАК ГЪРГОВ
изтеклата година. Постигна
ти са звидни резултати във
стопан- ношение на миналата година
стабилзацията на
обмен,
Отчетно-изборното
заседание
на Общинския
външно-търговския
ството и деветмесечните рав е увеличен с 23,8 на сто.
който е по-голям с 23,1®/*, синдикален съвет, в Димитровград се проведе па
Печалбата на димитровгра
посметкп.
пои което износът е по-го21 ноември т.г. На заседанието присъствува
На заседанието бе подчео дското стопанство, в сравне
ЛяМ с 25,9%, а вносът с 20°/о. ДЖОРДЖЕ СИМИЧ, член па Междуоб^имскмя
тано, че осъщественият об ние с миналогодишната е
Това що рече че вносът
ществен доход възлиза па •увеличена с 23,3 на сто.
е напълно „покрит", дори из синдикален съвет в Ниш.
Средният личен доход в
изнесе
РАНКО
8
420
000
долара
Доклад
за
изминалия
период
носът е за
общината възлиза на 4 707
и по-голям от вноса.
СТАВРЕВ, досегашен председател иа Общинския
динара и в сравнение със
Но и покрай охрабряващи синдикален съвет, който каза, че с цел успешно
същия период на миналата
продължи
те резултати
година е увеличен г. 20,4 на
да
се
проведе
в
дело
инициативата
иа
другаря
съшело-нататък Йович
сто. Въпреки това той с 29
ствуват някои чтричини, ко Тито за колектвина работа и отговорност, трябва
процента от средния личен
ито отрицателно влияят вър и по-нататък да се мобилизират всички си иди кал
доход в СР Сърбия.
ху осъществяването та още пи организации в общината за изпълнение на та
Да споменем и това, че из
подобри резултати.
разходваните
средства са
Една от -причянте е тази, зи важна задача.
увеличени с 40,3 на сто, ко
че в повечсто общини на
В доклада си, Райко Ста- политическа школа на Съю
ето е последица ма ускоре
региона които са предимно вров, подчерта че особенно за иа синдикатите, в която
ното увеличение цевите иа
се включили
неразвити, отливът на насе внимание се отделя иа иде също така
суровдщштс, както вносните
много
работници.
лението е голям.
•политическото
ологическо
така и домашните.
Жителите от тези оощтш възпитание и оспосбявашс
Настоящата, пък годила
На заседанието за нов пре
напират към Ниш, Пирот и на членовете па синдиката. започва с работа Общинска
Новак Гъргоп
същедседател иа Председателство
Проиутгие, в които
чувствува та синдикална шнола коя
Това
особено
се
сдвуват предимно преработ- през последните 2—3 годи- то ще допринесе работници-. •над 761 милиона динара, кое то на Общинския синдика
лен съвет в Димитровград, с
вателни мощности и които
да те ло-бъРзо да се оопособя- то в сравнение със съшия едногодцщен мандат е изне могат да погълнат всич ли. време когато започва
година
работи Политическата шно ват и кадрово укрепват ор период та миналата
бран Новак Гъргов — член
ки търсещи работа.
увеличение
с
ганизациите иа сдруж ел I ия цредставля ва
•иа Председателството и дъл
Граничните общини също ла <на самоуправителите. а труд.
34 на сто.
завършил
и
а
гад
200
която
са
обществено-поса неразвити, а именно в
Доходът възлиза на 260 голодишен
Особено внимание в. рази
работници. Същото може да
тях имаме най-голям брой сс каже и за Регионалната скванията бе посветено на милиона динара и но отно- литичеекц. деец. Т. Петров
незаети. По такъв начин се
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СКА ОБЩИНА

тате
ОСНОВА

"РигадМ“р*звиш
ПО ПОВОД ДЕНИ ПА РЕПУБЛИКАТА

Нови обекти

Пред празника на Репуб
ликата — 29 ноември, ще за
почне доизграждането па
Здравния дом.
Стойността па предвидени
те работи възлиза на над
12 милиона и 340 хиляди ди
нара. Тези средства са обез
печени и то: Републиканска
самоуправшелна
об
та
щност по здравна защита
е обезпечила 870 милиона
стари динара, а останалите
средства са от фондовете на
Общинската самоуиравптелна общност по здравна за
щита и собствени средства
на Здравния дом в Днмнтров1рад.
След като бъде готова
споменатата сграда в нея
ще работят три днепанзера:
Диспанзер за защита на де
цата, диспанзер за жени и
диспанзер за здравна защи
та на работниците.

По повод Деня на Репу
бликата в Димитровград ще
започне доизграждането и
на детската градинка „8сеп
тември”.
За доизграждането на дет
ската градинка проектът ве
че отдавна е готов, а и не:
обходимите средствата са
обезпечени. 90% от нужни
те финансови средства е
обезпечила Републиканска
та общност по детска защи
та, а останалите 10% Общи
ноката скупщина в Дими
тровград. Стойността на обе
кта възлиза на 17 милиона.
С построяването на втора
та част на детската градин
ка в Димитровград ше бъде

разрешен въпросът свързан
с настаняването на всички
деца в градинката.

*

*

*

Тазччадшниият 29 ноември
щс остане в най-хубави ©по
мени па семействата конто
що получат жилища. Така
«1а пример единадесет рабо
ТПИЧ0С1Ш семейства ще полу
чат двустайни и трал семей
ства едностайни аиартамента. В състав на съДШя обект
са построени н търговски
помещання, така че живесщите в нея ще се снабдя
ват със стоки от първа не
обходимост.
В тези магазини освен
квартирантнте от т.и. сгра
да на солидарността ще мо
гат да се снабдяват и квар
тирантите от сградата на
„Тигър", която също така е
готова и очаква своите оби
тателн.
Освен тях нови апартамен
ти ще бъдат раздадени и на
улица „Маршал Тито”: 20 се
мейства ще се настанят в
тлт. „Чешъл” — 1, а жители
на тази сграда ще бъдат хо
ра от димитровградските
трудови оргаш1защш.

*

*

*

Жителите на селата Трънски Одоровци и Барйе имат
основание да бъдат по-радостни от другите, ПТТ —
мрежата до тези села до 29
ноември ще бъде поправе
на. Същото можем да съоб
щим и на живущи в димитровградския квартал „Са
телит”, защото ПТТ — мре
жата за посочени квартал
е вече готова.
Т. Петров

Благоприятните климатически и географски усло
пия за интензивно развитие на селско стопанство
преди всичко животновъдство, богатите, но все >Ш
докрай иеизучеии залежи на кварц, графит, <рос<ра
и други минерални и метални руди, големи площи
гори, са основите върху които Босилеградска община,
през настоящия средносрочсн планов период, може да
очаква по ускорени крачки напред в икономическото
си развитие. Това бе констатирано а разговорите между
представители на Републиканския фонд за насърчаване
развитието на икономически недостатъчно развитите
краища н членовете па обществено-политическия актив
и директорите на стопанските оргаиизац ни в общината.
В разговорите взеха участие: Риста Йоваиович,
председател на Скупщината на Фонда за насърчаване
развитието ла икономически недостатъчно развитите
краища, Милько Филипович, директор на Фонда, Ан
джелко Новак, председател на Изпълнителния съвет на
Фонда н Джордже Митич, председател на Междуобщип
ската Скупщина в Южиоморавски регион.
Естостшопо е, че тези при
родни ресурси трябва лай
целесъобразно да бъдат из
ползуващи, което разбира се
не е но силите па община
та. Затова се налага още не
голямо ангажиране на Фон
да ,ие само когато става ду
ма за материални средства,
но и в изготвянето на про
екти . Ре«публика! «ският феи 1Д
за насърчаване развитието
на недостатъчно развитите
кра/ища, но думите на Рис
та Йоваиович, председател
на Скупщината, въпреки оп
ределеннте трудности пред
които е изправено стопан
ството изобщо, е в състоя
ние през идущите прет годи
ни да използва средствата,
които през изминалия пла
нов период са отпуснати за
нуждите на Босилеградска
община.
Средствата от почти 200
.милиона динара от този
фонд, една част без връща
не, не са малки. Но, това
от с®Оя страна търси далеч
по-отговорно отношение на
компетентните за по-ефикасно и целесъобразно използу
ване на възможностите, ко
ито стоят пред стопанство
то в тази, една от най-неразвитите общини в републи
ката.
През изминалата и настоя

РАЗГОВОР — СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ФОНДА ЗА РАЗВИТИЕ НА НЕ
ДОСТАТЪЧНО РАЗВИТИТЕРАЙОНИ

ПО СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ НА
СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

а 19 ноември т.г. в Сурдулица се състоя ра
зговор — среща меж
ду представители на Фонда
за насърчаване развитието
на недостатъчно развилите
райони в СР Сърбия и сто
пански и обществено-полити
чески дейци на Сурдулиижа
община.
В разговора взеха участие
Риста Йоваиович, председа
тел на Скупщината на Фон
да за насърчаване развитиена
тези
то
райони
в, СР Сърбия, Новак Алексич, председател на Изпълнителния отбор на Фонда,
Милько Филипович, дирек
тор на Фонда. В срещата —
разговор участвува и Джор
дже Митич, председател на
Скупщината на Южноморав
ската регионална общност
от Лесковац.
С перспективното развитие на Сурдулмшкого стопанство през следвашиясре
дносрочен период (1981—
1985) и плановете за калита

ловложения, представители
те на Фонда запозна пред
седателят на ОС Йован Петрович. По-подробно за пре
дстоящите
капиталовложе
ния говориха още начални
кът по стопанство при ОС,
както и директорите на отде
лни организации на сдруже
ния труд.
Според изнесеното, преди
шният средносрочен период
(1975—1980) се характеризи
ра в интензивни -капитало
вложения в общината, но те
още не са достатъчни Сурдулжшса община да се нареди между развитите общи
ни в република Сърбия. Це
нна помощ в тази насока е
оказал Фондът за насърча
ване развитието на недоста
тъчно развитие райони, ко
йто в общите капиталовло
жения е участвувал с 29 на
сто.
Тъй като в плановете на
Фонда реализацията на про
екта ,.Морава II’’ заема важно място, договорено е ств
местно с „Делишес” от Вла

дичин хан да се пристъпи
към реализация на онази
част от проекта, която се
отнася до изграждане на на
поителша система в Масури
чкото поле и създаване на
овощна плантация на площ
от около 500 хектара.
■Договорено е съиго така
да се определят основните
насоки, в които ще се раз
вива Оурдулишка община,
относно кои стопански отра
сли ще дадат най-добри ефе
кти след капиталовложени
ята, за да може Фондът да
окаже помощ за тяхната ре
ализацияПредставителите на Фонда
изтъкнаха, че определени
средства Сурдулиижа общи
на ще може да ползва като
гранична, а че според ня
кои показатели тя вече н
принадлежи към съвсем изо
станалите общини. Връзките
между Фонда и общината
занапред ще се задълбоча
ват ,така че инвестициите,
да се ползват най-целесъоб
разно.
Ст. Н.

щата година Републикански
ят фонд е отпуснал средства
за изграждане фабрика за
преработка на овощия, зе
ленчук и сушене на гор
ски плодове и лековити би
лки, както и за фабрика за
производство на скробяла. За
същата фондът е отпуснал
над 100 милиона динара, но
тези средства на са изпол
звани, гъй като все още не
е
заключена финансовата
конструкция Основната бан
ка от Лесковац не е взела
решение за
обезпечаване
част от необходимите сред
ства. Имайки пред вид със
тоянието на световната ико
номика, това не само заба
вя, но и значително повиша
вд инвестиционните капита
ловложения. От това разби
ра се не може да има пол
за нито Фондът, нито пък
бос11леградското стопанство.
Цехът за сушене на лекови
ти битки и горски шюдове
и зеленчуци, според сегаш
ната динамика ще бъде пу
снат в действие със закаснение повече от една годипа.
Преди всичко необходи
мо е,както бе подчертано на
заседанието, да се повиши
ефикаснотта и да се ускори
строежа и оборудването на
производствените
.мощнос
ти. Всяко закъснение нама
лява шансът час по-скоро
Босилеградска община да
напусне икономически недо
статъчно развитите краища
и да се приобщи към сред
но развитите общини.
ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ОБ
ЩЕСТВЕНО ОПРАВДАНИ
ТЕ ОБЕКТИ
Фондът за насърчаване ра
заптието на икономически
недостатъчно развитие кра
ища в републиката, даде
съгласие да участвува във
финансирането на
всички
проекти, с обществено-ико
номическа
оправдателност.
Такова съгласие получи пре
длюжението •на металната
промишленост
„Алфа" от
Враня, която да бъде носи
тел на фабрика за дебела ла
марина за печки на Дървени горива. За изграждането
на тази фабрика в
която
около 200 работника ще
__ да
ват годишна продукция на
стойност от над 220 милиона динара, са необходими
за изграждането и около
170 милиона динара, 60 про
цента от които, по всичко
ше осигури фондът.
Предложението на металиче
ската промишленост от Вра
ня е твърде изгодно, защо
то твърде малко машини
ще бъдат внесени от чужби
на и то предимно от Съвет-

Риста Йоваиович
ския съюз, което няма зна
чителтю да обременява пла
тежния баланс на страната.
ДОХОДНО СВЪРЗВАНЕ С
ПО ГОЛЕМИ ТРУДОВИ ОР
ГАНИЗАЦИИ
Републиканският фочд за
насърчаване развитието на
недостатъчикономически
н0 развитите краища е го
тов да участвува и да помо
гне финансово и развитието
на дървопреработвателната
промишленост — построява
не на третия етап на цеха
на Горската секция, което за
сега може би е най-рентакапиталовложение.
билно
При това обаче е необходи
мо значително по-голямовни
мание да се обърне на до
ходното свързване с по-големите трудови организации
от този отрасъл, в конкрет
ния случай с мебелната фа
брика „Симпо" от ВраняГотовност за такова сътруд
ничество има и от едната и
от другата страна, поради
което може да се очакват и
първите положителни резул
тати.
Минното дело също така
предлага значителни възмо
жности. Съществуват идеи,
които Фондът е готов да
финансира за изграждане на
флотационен цех за кварц,
и по-гол яма финализация, но
тук е необходим прецизен
анализ на обществено-иконо
лпгчееката оправданост, имаикн пред вид отдалеченост
та на Босилеград от големи
те преработватели на тези
суровини, в случая Яйце.
Съвсем естествено е, че Ре
публиканският фонд не е
в състояние да обезпечи вой
чки необходими средства. За
това и занапред трябва да
продължат усилията за до
ходно свързване с трудови
колективи от по,развитите
краища, а първите контакти
в това отношение вече са
налице. Покрай „Алфа” от
т*Раня в областта на металообработвателната
проми
шленост, интерес за такъв
вид сътрудничество проявя
ват „Електробосна от град
В-ице, „Югохром" от Йоа
новци, СР Македония, ,Руше от СР Словения и друН алице са всички предпо
ставки Босилеградска общи
на да посрещне 1985 година
със значително по-развито
стопанство. Тези цредпостав
ки обаче трябва да бъдат
използувани
най-целесъобразадо и колкото се може
по-скоро. А това преди всигко зависи от компентентните не само в общинските об
ществено-политческ1и
оргап1г^?Ц1ГИ и ^^ШИНСКата СКЩ1
и от стопанските
трудови организации. Сега
е техния ред!
м. Янев
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ВИНАГИ НА ИЗПИТ
Винаги на отговорни и сложни места, из
асил ВАСИЛЕВ е управител на „Върла
тт„
и при Властгските водоцентрали. Деветна пит на опита и знанията, за което не може
Да
се
получи слаба бележка. И винаги при
десет души — хора с различни квалифика
стигат похвали от трудовия колектив за до
ции — представляват Василовия екип. Те се
грижат за поддържане, ремонт, инсталаци брите резултати, които постига, за трудолю
бието и предаиността му към работата.
ите на този важен обект в системата на
водоцеитралата. Изпълняват и други работи
— Безспорно, за всички тези
похвали
и задача-! в този цех.
сме заслужим всички, които работят във
■На пръв поглед — много работа за мал »ВЪрла И”. С голям труд и воля успяваме
ко хора. Но ог това Васил и неговият екип
винаги да решим проломите. Например към
не се страхуват. Богатият опит им дава въз мобилност всички сме свикнали-, па дори и
можност всяка повреда или иякоя друга не
в среднощ със задоволство се идва по непредвидена трудност да се отстрани. Съвсем
обходимост, понеже човекът е тази „незамебързо. А това е възможно, понеже тук. царят
раоота, дисциплина и добри взаимни отноше нимост и спешност" вижда своето значение.
ния. Неведнаж успешно са издържали таки На същия начин се отговаря, когато се кава „ненадейни проверки".
сае и за друг цех в нашата система — поВасил е роден преди 45 години в селско
сочва Васил.
семейство в Горна Любата. През 1954 година
За Васил няма особени трудности. Задо
е завършил електротехническо училище в
Ниш. Две години по-късно работи като дис волство му е да работи, казва той, в среда,
печер в термоцентралата в Бело поле.
където взаимните отношения са добри и къПреди 23 години идва на работа във дето работниците си имат взаимно доверие.
Власинските' водоцентрали. Отначало е ръ Васил с примера си и правилното изпълня
ководител на командното табло на „Върла ване на задачите на дело показва, че кога
I , а след това изпълнява също отговорна
та длъжност диспечер на влаоинската елек- то изникнат проблемите, могат твърде бър
зо да се решават. Стига всичко да се въртросистема. От 1973 година е мправител на
цеха „Върла II".
ши с желание и добросъвестност.

КОНСТРУКТОРСКИТЕ

Пестеливата автоматична ръка
операции, които го превръщал1 в авто
мат.
И както става в колективи, където
цари пълно разбирателство, задачата се
препуска на група ентузиасти, сред които централно място заема Ванче Ста
ниславов ,за което не той ни каза, а
неговия „началник", също енергичен
млад мъж.
Заинтересувахме се какво всъщност
представлява тази „автоматична ръка”?
В поточната линия е имало едно място,
където е трябвало продукцията да се
„пренася" или „подава” по-нататък. По
неже линията се е късала тук е стоял
човек, който е вършил това. А цялата
линия е била според проекта автома
тизирана. Самият уред, който е тряб
вало да достави производителят (чеждустранна фирма) е струвал около 36 хи
ляди долара, понеже се ка-сае за специален сред.
Лъвовският пай °т работата се па
да на групата ентузиасти начело с Бай
чо Станиславов. Ефектите наистина, са
внушителни — десет на сто продукция
та е по-голяма, така че в една смела
се произвеждат 1200 ротора.
— Материалните ефекти са едната
страна иа нашия тр1**»
казва Ваиче. — За нас, които направихме тази
„автоматична ръка” далеч по-важна е
моралната: със собствени сили и уме
ния да изобретим уред, който ще баде
равностоен на вноснияВпрочем в самите производствени
помещения се убедихме, че не само с
равностоен, но по някои свои особе
ности изобретената „автоматична пъка",
както популярно са я нарекли не са
мо изобретателите й. 1,0 11 работниците
от прякото материално производство,
превъзхожда вносния.
И струва ми се, че накрая пак тр-*бва да се върнем към опзи „ген”, който
свидетелотвува, чс в колективи, където
сс даде пространство за изява па талаита място за творческото вдъхповсние „а „селските" деца — редицата но■ваторства ще намерят успешно творческо приложение.'
Може би всичко това ле с в съзпуЧ ИС с преследването на материални _оолаги, .но вярвали или не, ооосто изобретение конструкторите в цеха па авто
мобилните заводи в Оурдулица. проото
нещата разбират по-инак: ако си сс
школувал за сметка на обществото
защо иа това общество не се отпла
тиш попе с една рационализация ? Име1ТПО, това е ж изпетият девиз иа селското момче от Долно Тлъмино, което раз
бира живота като поле иа изява на сво
ите възможности.
Нима с тоя заряд не могат да сс
очакват и по-големи завоевания. А както той самият заявява: това е заряДът
па нашето самоуправителио, социалис
тическо общество.
Стефан НИКОЛОВ

Своята любов Васил е пренел и в семей
ството. Синът му следва електротехнически
факултет, а дъщерята е ученичка в четвърти
клас на образователния център „Моша Пияде". Отлични са ученици и от баща си из
глежда са наследили любовта към електроСърболюб Микич
техниката.

СУРДУЛИШКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ ДЕВЕТТЕ
МЕСЕЦА

НАКЛОННОСТИ НА ВАНЧЕ СТАНИСЛАВОВ

живота нищо не става случайно.
Всичко си има своя първопричи
на, корен, а напоследък започна
ха по-модерно да му казват „ген”. Раз
ликата е там, че едни още от младини,
от най-ранно детство, откриват своята
наклонност и закономерно я преслед
ват. Другите пък цял живот се лутат:
едно желаят, друго работят, трето ми
слят.
— Ако обичаш работата си и ако
я работиш добросъвестно — изгледите
за неспоразумения с другите са мини
мални — казва Ванче Станиславов, елетротехнически инженер в ООСТ „5 септембар" към автомобилните заводи
„Дървена застава" от Крагуевац.
Срещата гот с тоя нашенец стана
непринудено: .между нашенците рабо
тещи в тази организация на сдружения
труд, казаха ни, че служи за пример.
И не случайно тази есен е станал но
сител «а Петосептелгврийско публично
признание по повод Деня на освобож
дението на Сурдулишка община от фа
шизма.
А жизненият му път толкова много
се схожда с живота на хората от Босилеградския край- Роден е през 1949 го
дина в с. Долно Тлъмино. Гимназия
е завършил в Босилеград, а електроте
хнически факултет (отдел енергетика)
в Скопие. В гимназията е отличник —
средната му бележка на факултета е
била 9,16.
Пък условията за работа и учене:
нищожни. Израснал в селско семейство, отрано почувствувал какво значи
недоимъкът постоянно да ти е госте
нин. И схваща: единствено ученето
може на човека да открие някаква посветла жизнена перспектива, В тази насока става между най-прилежните. ^
Такъв е и като преподавател в об
разователния център „Моша Пиядс ,
където преподава електротехника. Ту>
през 1973 година и бива приет в И>юза на комунистите.
място_ За иистинския инженер
То е в прякото материално произвол
ство Тук е неговата „жизнена среда_,
в която може да намери и изяви сеос
си — казва- Ванче и ни пояоиява запго
да рабоот 1 юни 1977 годш!а е минал
автомобилнити в сурдулишкяя цех* иа „
.Дървена
застава
.
те заводи
Тук работя като инженер по подръжка на машините. Това е официално
то му работно място. Професионални
те си задължения той изпълнява безу
пречно. Ала същевременно се измъч
ва: защо на едно място поточната (ав
томатична) линия се късва и един чо
век трябва просто да стане „автомат ,
за да нс прекъсва линията.
В колектива взимат решение: да се
чонаправи „автоматична ръка която
пешкия труд да облагороди. Човекът не
ле
бива
да
се
занимава
с
е автомат и

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ: На командното табло —
винаги зорко и с отговорност

Чувствително нарастват
средства за производство
® ПОД ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНИТЕ И ВСЛЕД
СТВИЕ НА ПО ИНТЕНЗИВНА СТОПАНСКА ДЕЙ
НОСТ ОСЪЩЕСТВЕНИ СА РЕДИЦА БЛАГОПРИЯ
ТИЛ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ • 3 А ВЪЗ
ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВАТА ДОСТИГАТ 173 НА
СТО ПОВЕЧЕ
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Известно е, че условията
на стопанисване постоянно
се изострят. Цените на възпроизводствените
материа
ли .енергията и различните
видове услуги значително се
покачиха. Пазарните усло
вия съш° доживяха извест
но усложнение, особено по
отношение на вносните су
ровини.
От друга страна, още в
началото на годината бяха
приети стабилзационни про
грами от всички организа
ции иа сдружения труд. На
белязваии бяха редица ме
роприятия за нарастване про
изводителността |на труда,
икономии на материали, су
ровини, използване на раз
полагаемите мощности.
В сравнение със съшия пс
Риод на миналата година се
отчитат значително по-добри резултати: общият доход
е увеличен с 36 на сто, до-

I

ХОДЪТ с 37, ЧИСТИЯТ ДОХОД с

1
у

43, а средствата за възпроизводство СЪС 173,2 на сто.
1
Към средата па месеца
трите съвета !1а Общинската
I
скупщина са разгледали де
»
стопанисване
I ветмесечното
па сурдулпшкото стопанство
*
и са констатирали висок ръ
( ст на финансовите ноказатс
| ли. При това сс подчертава,
В чс то са постигнати в усло
И вията иа по-нататъшно на
растване па инфлацията, на
маляване ма всички видове
потребление.
Оттук естествено изниква
въпросът: накъде въртг сто
намстпюто в общината, създава ли то необходнмитс
предпоставки за ускорено
преминаване на общината в
кампанията на развитите об
щипи в Републиката?
Безспорно, мшого са въпро
сите, които трябва да се
решават, въпреки някои бла
гоприятни тенденции. Най? голям физически обем па
1 производството са постигпа-

ли Власинските водоцентра
ли, които за деветте месеца
са произвели над 224,7 ми
лиона киловат часа електро
енергия, а това е с 63,2 на
сто повече. ООСТ „5 септем
бар” е произвел над 338,5 хи
ляди микромотори, или с
222 на сто повече, докато
обемът на производството
на ООСТ на Фабриката за
химическа
промишленост
„Галеника” в по-голям за
29,8 на сто, или са произве
дени 8177 тона минерална
вълна.
Ръстът на изразходваните
средства през този период е
по-ускорен от .ръста на об
щия доход при основните
организации на сдружения
труд: „Народна радиност”,
„Власина" . кариерата „Варденик”.
Следва да се отбележи, че
съотиошенпето при разпре
делението на средствата на
чиегия доход е 78,6 : 21,4. В
Републ пката това съошошепие е 80 : 20, което свпдетелст.вува, че стопанството в об
Iципата се стреми повече да
отделя за разширяване на
материалните основи на тру
да. Безспорно, върху общо
то подобрение на съотноше
нието имат Власшюките водоцо! прали, конто най-много
отделят средства за разши
ряване на материалните ос
нови на труда и резерви, ка
кто н ООСТ „Галеника" и
ООСТ за търговия „Звезда".
Отчита се също така, че
личните доходи са нарасна
ли с 29 на сто, а средният
личен доход бележи увели
чение с 21,5 на сто, като се
вземат предвид пресметнати
те трудочасове на работник.
Действителното положение е
съвсем по-икакво, ако се
има предвид ръстът на ин
флацията, който е сравни
телно висок.
Ст. Н.
СТРАНИЦА 7
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ХУБАВОТО ВРЕМЕ ВЪРНА ЖИВОТ НА НИ
ВИТЕ В НИШКИ РЕГИОН

СЕЕ СЕ И НОЩЕМ
• Изключително благориятпите климктнчнн условия и пьлната мобилност на земеделцнтс допринесоха в Нишки регион да
се засее повече от половината от запланува
ните площи • Специалистите препоръчват
по голямо количество сортова пшеница и
фосфатни торове с цел пшеницата успешно
да издържи зимата
С ЦЕЛ да пайзансат про пример, препоръчва ее да
пуските в тазгодишната се се употреби 329 кг семе па
итба па пшешща земеделци ха п по-голели! количества
те в Ншпкп регион, ползва минерални торове съдържа
йки изключително благопри щи ц>осч>атп.
Имайки пред вид недо
ятното слънчево време, пзлезнаха на тгвпте. Засега в стигът па торове и вкореня
това успяват и само за т.рн салата практика пц\ 'Произво
дни засеяха около 30 наето дителите да съхраняват зна
от площите. Със засеялите чителни количества за про
площи в предишния пери летната сеитба, па земедел
од йрва възлиза на над по ците со предлага до изпол
ловината от заплануваните зуват всичди разполагаеми
26 000 ха. Неочакваните бла запаси за сеитба на пшени
гоприятни климатични усло ца. па която е необходим
вия за сеитба, според думи тор за успешно развитие
те на Добривое Джордже- през зимата.
Пълната мобилност на зе
внч директор на Завода за
селско стопанство в Ниш, меделците вече се изяви в
отделни области. Така на
се ползват максимално.
Земеделците в Понишави- пример на плютите на ПИК
ето. Поморавието и Топлнца Алскснцац вече са засеяни
страхувайки се от ново вло заплануваните площи в об
шаване на времето, засяват ществения сектор, а не изо
става и индивидуалният сопшеница денонощно.
Оптималните срокове за ктор.
Производителите твърдяг
сеитба вече изминаха и до
бивите да не бъдат доведе че доколкото времето .позво
ни под въпрос, специалисти ли ще успеят най-късмо за
те лрегдоъчват употреба на няколко дни да засеят вси
по-големи количества семена чки запланувани площи.
и торове от предвидените в
л.' д.
нормални условия- Така на

ЗАПИСАНО ПА ПЛОСКА

Войната е нещо, което
не со забравя
« РАЗГОВОР С МАРИН ИЛИЕВ ОТ ИЗАТОВЦИ ^А НЕГОВОТО
УПЛГТИГ във ВОЙНАТА
ПРОБИВА НА СРЕМСКИЯ ФРОН1
И КАКВО ЗНАЧИ ДЛ БЪДЕШ СДРУЖЕН СЕЛСКОСТОПАНСК
ПРОИЗВОДИТЕЛ
С
мцпахме 'па
Изатовци,
къдсто м тали
ло
слънчева къс,|а ссс,п нанасвание стадо от гтогита овце.
Този ден беше па него ред.
селско
ОдрV ЖС И И 111И 1«Н1К о
стопани от селото наред ма
Шестдссе
пасваха овцете.
дишиият Марии от две го
дини е сдружен с коопера
цня „Сточар” ор Димитров
град. Със съМРУгата е" Гр»
здмш обработка 4 ха земя,
отглежда 4 0 овце, пет кра
ви. Искахме да им отговори
па въпроса: Какво значи да
бъдеш сдружен селско с то
производител? Но
папски
вместо това Марии Илиев
пи разказа спои спомени за
войната, като участник в
боевете за окончателно ос
вобождение па сграната 'от
фашистко робство.
През септември 1944 годи
па, след освобождението па
родното му село Изатовци
гой ее присъединява Къ-М
партизански
Царибродскп
отряд, а след формиране из
I царпбродска бригада Ма
рнгз потегли па фронта. Ог
Власотинцп и Ниш зпседиос
VIII сръбска бои га да вез
ма участие в освобождение
то 11 а К у рш ум д: 1 я, В у чип-»'. \ 1,
Сцешща, Ужишка пожега,
Зворник, Ло:.:шца, Еосуг...

■
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ЗА ХРАБРОСТ В ПАРТИЯТА
нещо, което лесно
забравя,
започна своя
разказ Марин, стараейки се
да не пропусне нещо.
— Спомням си когато бя
хме при Ужишка Пожега.
Трябваше няколко войника
доброволно да заминат при
други наши части и да им
съ°бщат за разположението
ОХ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА
на четниците. Аз се обадих
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД
веднага. След това се оба
диха още двама души. Из
пълнихме задачата успешно.
Четниците бяха сразени и
след тази акция аз бях и иет в Партията ...
— След Летница аз ми
В плановите документи за развитие на СР Сърбия през следващия
нах в санитаоно отделение.
пла
Това
беше твърде отговор
нов период, ло-голямо внимание трябва да се
посвети на неразвитите и
на работа. Взех участие в
гранични общини.
пробива на Сремския лронт.
^Изпълнителният съвет на
Нашата бригада беше на Бо
самоуправителни общности згледаха и проекторешениеОбщинската скупщина в Бо
сут. Първите сражения ста
на интересите за 1981 годи то на общинския бюджет
силеград,
на проведеното на, членовете констатираха, за 1981 година според
наха на 12 април 1945 годи
, коепрез миналата седмица раз че основна задача на всич
на в ранните утрини часове.
то той ще възлиза на 34 ми
ширено заседание, на което,
Колко е важна задачата, раз
ки ,от общината до регио лиона и 433 хиляди динара
освен членовете на Съвета,
брахме вечерта когато пре
на е, увеличение на произ и е по-голя-м от миналогоди
присъствуваха и директори водството и заетостта, мама
Ди изпълнение на същата
шния с 15 на сто. Същият
те на някои трудови органи
комендантът на бригадата
ляване на разходите, а уве
зации, разгледа някои въ личение на дохода, провеж ще бъде обезпечен от обо ни каза ,че връщане назад
рота на различни стоки, от
проси във връзка с разви дане мерките на икономиие
няма.
личните доходи на трудещи
тието на републиката, реги ска стабилизация, която И И
В атака минахме Бооут и
те се, от селскостопанските
она и общината в 1981 го еква създаване на стабил
германци.
производители, допълнител хванахме живи
дина.
Всички
разбрахме, че връща
ни условия за стопанисване
ни оредства от републиката
Членовете на Съвета даоче.
не назад действително няма.
и
други.
ДОха подкрепа на проекто
Вад нас беше Босут, мътен
леновете на ИзпълнителБюджетът ще служи за
резолюцията за обществе ния съвет разискваха и въризплащане на личните дохо и кръвав. Пред нас бяха
но-икономическо
развитие “ху
германците,
които даваха
проектопрограмата на ди иа трудещите се. които
на СР Сърбия, съдържаща
Самоуправителната
общжилава съпротива. Слея три
работят в Общинската скуп
основните насоки и лриори ност на интересите за срод
атаки г.
успяхме Да ги отблъщина, в правосъдните орга
тети, които през идущата ното насочено образование
“Ь, Дадохме много жетгни, в Секретариата на въгодина, трябва да реализи в Южноморавски регион, в
; . „ 07 моето село заги
трептите работи, в общерат. Това преди всичко се
която се предвижда увеличе
наха
Нацко Найденов н Ди
ствено-политическите
касае за онези отрасли, ко
оргамитър Алексов. Аз превъгтх
средствата с
низации, дружества и друш
ито обезпечават храна, суро 14,28 НанаобЩите
Р»ште
ма Грозда,/ПетРро
сто в сравнение с
дейности.
вини и енергия.
тези в миналата година.
от Братковци който бешев
Да добавим и това, че Из-4 ранен.
Разисквайки върху проек
пълнителняит съвет взе ретопрограмата за общественоОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ
Разхождаме се край ста
щение общинските резерви
икономическото развитие на
ПО-ГОЛяМ С 15 НА СТО
дото на Марин Илиев по
през идущата година Да въз
Южноморавски
регион и
Членовете на Изпълнител лизат около
& ^ха трева на Плоска
програмата на Регионалните ния съвет на заседанието ра
един милио«
динара.
М. Янев
ололява дСаЪбеСадгак не пому се задават
СТРАНИЦА 8
— Това беше когато бях
млад, а моето поколение го
тово за борба. Приемахме с
радост всички трудности и
затова побеждавахме. Спо.м
ням си много детайли от во
ината и няма никога да ги
забравя, защото войната е

ПО-УСКОРЕНО ДА СЕ РАЗВИВАТ
НЕРАЗВИТИТЕ ОБЩИНИ

въпроси — той сам си зада
ва и дава отговор на тях, ка
то твърде опитен човек, ко
йто е участвувал на много
прес конференции.
Марин сега е сам със съ
пругата си Гроздана. Сами
поддържат имота си и ста
раят се да отговорят на задътженията като сдружени
селскостопански произведи
тели. Те имат две дъщери:
Лепссава, живее в Дими
тровград и Троянка в Пи
рот. Синът им Манол рабо
ти в Белград като шофьор
в ,,Беобанка". Затова към
него се обърнахме с въпро
са: Как успявате сами да
обработвате имота?
— Държим се, като на
Сремския фронт — каза шеговито Марин. — Връщане
назад няма. Но трябва да
кажа, че през лятото и деЦзта ни помагат. Трябва да
се издържи до пенсияНакрая Марин ни отговоРи на въпроса зададен в
началото на разговора: Какло значи Да бъдеш сдру
жен селскостопански произ
водител?
Нац-важното е, че сдру
жени се чуетвуваме по-силтг. Кооперацията ни пома
га, гарантира откупа. Особе
«о за нас старите, това е
ична форма за пронзводТ^В° и пла°мент на стока-

*

*

*

Плоското?16 Се С МЯРНН На
сттпох 0ставихме го край
тр^овяа Му- 113пъл«явайки
жрп
СИ задача на сдру
живе?кЛ‘едеЛец за 703,1 да*,
ведаи със спомените за
оциата и от далечните от
него внучета.
Б. Николов

БРАТСТВО • 28 НОЕМВРИ 1980

Комунист
■

ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ1

^ОРГАН НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ

КОМУНИСТИ И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

в През Седмицата:

брой:

* НОВИ КРАЧКИ НАПРЕД

Стр. 2

• Комунистите и всенародната
отбрана:
* ГОЛЕМИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА ПООБЩЕСТВЯВАНЕ
Стр. 2

Йоваи Вейнович.
висскоквалифнци
ран металоработник е машинна
та
индустрия
„Иво Лола Ри
бар” в Железник

Година ХХХТШ
28 ноември 1980
Белград

• От книгата „Скъпи президент
Тито”:
* ПИСМА ДО ВОЕННИЯ КО
МЕНДАНТ

На абсолютно оправдателния въпрос, вкакво се състоят разликите, идват понякога
и „неразбираеми” отговори. Затова един' нов
аспект — „идейно-политйческите въпроси на
обществено икономическото развитие” —- вър- •
ху който набляга Съюзът на комунистите,
се показва като освествяващ факт. Защото,
когато действително „няма нито един' въ
прос, около който се конфронтират различ
ните идейно-политически концепти”, когато
се знае, че главните цели на плана трябва да .
бъдат единението и стабилизацията, тогава
е ясно, че разликите по отделните въпроси
(отношението между развитите и неразвити
те, развитието на енергетиката, разпределе
нието на вносните богатства и плащането
на нефта) все пък не е трудно да се пре
бродят. Особено когато при съгласуването, и
което е още по-важно, при изпълняването
на средносроадшя план, на прав начин се
„намеси” и Съюзът на комунистите.

Изковаване на съвместния план'

редносрочният план на страната, както
всички важни решения, може да се
приеме само със съгласието на всички
носители на стопанисването. Не може да оъде пито надгласуване нито занемаряване на
специфичните и специални ооществени инте
реси. Такова определение, което за щастие,
е отдавна залегнало в основите на политическия живот на Югославия имаше влияние,
щото средносрочният план на страната да
не бъде приет до края
годината. Гова,
обаче, не е и първата причина за закъснението.
Онова което подейстяува, че безспорната
стойност и предимство във „финала” да ста
не забавящ фактор на договарянето, всъшност е непоследователността в провеждаието на някои основни иачални задълже!ШЯ
към планирането. Преди всичко, планирането
не е тръгнало „от долу”, от сдружения труд,
пък споразумяването на изпълнително политическитс органи на федерацията, републиобласти вървеше без до
ките и автономните
статъчно влияние на трудещите се и гражданите. Наистина, разликите и трудностите бя
различните обективни
ха предизвикани и от
обстоятелства, но изглежда че найголямо
непоследователната провлияние идваше от

**«

цедура, защото не се следеше естественият
път на всяко постигане на съгласие, пък и
за плана.
Ето защо днес се и стигна до положе
нието ,че при съгласуването често да се слу
жи с предпоставки и желания, и около от
делни ставки, чиято реалност п оиравдател
ност почти не е възможно да се утвърдят,
дълго и упорито се чупят копия.
Но сега сме тук където сме. А целта е
съвсем ясна — необходим е съгласуван, сле
дователно, съвместен план, с който трябва
да се направи обрат в стабилизирането на
икономическите процеси и укрепването на
позицията на работническата класа. Главна
та кохезионна нишка па средиосрочиия план,
следователно трябва да бъде — единението,
и това при същевременно признаване и ве
рифициране на всички останали истински самоуправителни интереси. Защото, планиране
представлява
то — това се вече показа
същевременно твърде значителен фактор на
взаимното свързване (относно съгласуване)
и осъществяване на правата и интересите на
трудещите се и гражданите.

Няма съмение, че в двата случая (съгла
суването и изпълняването) специално зъДълженис стои пред комунистите. Те са длъжни
да обезпечат преди всичко кохезията, за коя
то говорехме: всички комунисти, техните ор
ганизации и ръководства ,трябва най-непосредствено да се ангажират в предприемане
то на инициативи и конкретни акции. Защо
то, тъкмо и комунистите носят пълна отго
ворност за реализация на идейно-политичес
ките определения и задачи по общественонкономическото развитие в предстоящия
средиссрочен период.
Затова Съю3ът на комунистите, всички
организации и ръководства н всеки член от
делно, трябва да се борят за обезпечаване на
нужните промени в поведението и при прие
мането и при осъществяването на плана. А
с плана, трдбва ли да се повтаря това, тря
бва да се създадат предпоставки за стабили
зиране на стопанските процеси, издигане на
качеството на стопанисването, по-бързо и
последователно провеждане на добрите реше
ния в духа на системата. От тези задачи
произтичат и цифрите, около които понастоя
щем се чупят копияСтановищата на Съюза на комунистите,
техните ясни идейно политически определе
пия за целите на плана трябва да станат
свързващата тъкан и основа на еннтезата
на различните шперссн, оня кохезнонеи фа
ктор, който дава възможност на всяка сре
да, на всеки колектив и обществено полити
ческа общност, да открие, познае, утвръДИ
онова, което с основа на единението, което
е действителен класов интерес и върху .тази.
основа да изгражда своите планове и пла
новете на цялата общност. За тези станови
ща и определения, за по-конкретннте направ
ления в решаване на различните интересн,
за задълженията на членовете и ръковод
егвата в приемането на плана ще се говори
на предстоящото заседание на ЦК на СЮК.
ох там „ актуалното му значение.
(Снимка от: Н. Янчич)

2 Комунист
11РЕЗ СЕДМИЦАТА

НОВИ
КРАЧКИ
НАПРЕД
Осковагге ш* социалистите
окото самоуцрааютелно пре
образование на образовател
но-възпитателната система,
читр стратегически рамки
бяха поставени на Детски#
конгрес на Съюза на кхтосла
вените комунисти през штеклите години ангажира ог
ролшн обществени сшш.
Конфликтът със старото,
буржазно училище, -конфли
кгьт със съзнанието, което
такава учебна практика въз
произвежда, ише е бил пи
то е сега -ддщшчен нрактнче
ско-теореп гчестаI диалог. Не
разбирателствата
конфлик
тиге и прот ивопоставя! и 1 я т а
значеха н значат драматич
на борба между самоутравн
телното и старото. В тази
борба ореола на драматич
ността знаеха в много об
стоятелства да получат н
онези пррблемц, конто са
съществено маргинални в
целокупния проект «а про
мените. Примерът на средно
то насочено образование то
ва най-добре показва, кое
то е и логично, заптото то
ва равнище «а шкодуваие, то доживя най-изпъкващи
промени.
ТвъРДе значителните резултати. постигнати в преобоазовад^ето на образова
нието първите крачки .ча
новото училище, неговите
победи но и слабостите, изклю игелното значение на
образованието, големият ин
терес на обществеността, не
обходимостга
спечеленият
опит да
анализира и оп
ределят бъдещите насоки на
акцията които ще доприне
са* за качествени крачки на
пред, само са някои от мо
ментите, заради които Цен
тралният комитет на СК на
Сърбия разисква (на 20 но
ември) за задачите на Съю
за нд комунистите в ло-иататъшното самоуправително
преобразование на средното
насочено образование.
В дългогодишните разис
квания върху промените в
образователно - възпитател
ния процес, проблемите на
средното образование бяха
твърде присъствуващи. За
седанието бе специфично
толкова повече. че това бе
за пръв път след летнадесе
гина (може би и повече) го
дини най-висшият партиен
форум на СК на Сърбия дт
разисква специално върху
този проблем макар че съ
щият практически постоян
но бе в центъра на внима
нието. За това заседание бе
извършена дълга, почти ед
ногодишна подготовка. По
следната обхвана редица об
ществени субекти, учебни
институции, организации на
сдружения труд. професио
нални. тела, комисии, обще
ствено-политически
органи
зации.
образователно-възпи
тателни инститчогии. а за те
зи проблеми Председател
ството на ЦК на СК на
Сърбия разисква два пъти.
Вслтчко уова даде . възмож
ност, хцото в подготовката
на лаееданието предложени
те заклинения за‘ насоките
на акцията да получат най-

плебмсцитна иодцщрока
крона.
Там къдсло кп,и\1 иромемште сс & тръгнало с пълна
съзнателност за тяхпа-та сло
жшост, със създанието за
необходимостта да бъдшг ре
на
ал 1131фШIII С УЧЯСТ1 ЮТО
най-широз кръг обществени
субентн н с цосрсддратслпита акции на Съюза на кому
нистите том се показват съшествалите качества на но
вия кокцент на образованлето. Ошггът на Тръстеник,
Милшювац,
Валево, Горил
образователни# център
ла
11ТТ в Белград л т.н. пока
зва че нашите чести оплак
вания От слабостите и всевъзможните проблеми се за
сенчават от действителните
качества, постигнати та кл»о
отношенпсчовата точка
то на образованието и проИЗВОДСтВОТО.

Практиката ла непосред
ствената свободна размяна
ла труда, налице във всич
ки среди, потвърждава че
това .е единствената алтер
натива. с която се осигуря
ва интеграцията на образо
ванието и производството
действителното
сдружава
не на труда и средствата и
свързване което дава възмо
жност да се превъзмогне съ
тпествува^ата незавидна ма

терпалла основа ла образо
ван исто и слабостите ла ме
ханизмите ла само управи тел
ните общности на мнтереситоВе.че и количествените по
казатели свидетел струват за
успехите, които са резултат
па начинанията на реформа
та. В СР Сърбия днес в си
стемата ка образованието и
възпитанието са обхванати
над милион и седемстотин
хиляди ученици, студенти и
други у«ащи се (всеки пе
ти жител).. Напълно са включени децата в основното
образование, а 75 на сто са
в средното насочено образо-

дредставлява
•ваиф»*. к о/>то
голям скок в сравнение на
положението преди реформа
та и т.н. Антуалната иконо
мическа обстановка, с-цетоя
кието ла самоуправлението
в учили/пата материалната
основа на образованието, не
обходимостта от съгласува
не на педагогическата лрактика с изискванията про
изтичащи от логиката на но
вото училище, работата вър
по-качествени
ху
новите
учебници, съдържанията на
всичко
програмите и т.н.
това са моменти, които от
обществените субекти и в
училшцетб и вън от него, а
V

•

преди всичко от Съюза на
комунистите изискват интен
зивиране на активностите по
осъществяване целите ка Ре
формата.
В този смисъл заседание
то на ЦК на СК на Сърбия
което бе посветено на тези
проблеми, значеше установя
ване на конкретни задълже
ния за всички първични ор
ганизации органи и тела на
Съюза на комунистите в ре
ализаиията на образовател
ното преобразование до сле
дващия. деветия конгрес на
Съюза на комунистите на
Сърбия.

я*

КОМУНИСТИТЕ И ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА

Големи мощности за обобществяване
МИЛЕНТИЕ ВУКСАНОВИЧ
Всенародната отбрана и обществената самозащита
са теми ,върху които се разисква на всички равнища
на общественото и политическото организиране: в ор
ганизациите на Съюза на комунистите и техните ръко
водства, в самоулравителииле органи, делегатските скупщини и техните изпълнителни тела. в трудовите ор
ганизации. От последните партийни конгреси насам е
направена крупна крачка напред в укрепването .на все
народната отбрана и обществената, самозащита. Особен
печат на тези активности и резултати дадоха Съюзът на
комунистите и съответните организации и органи от
репуоликата до всяка основна организация на сдруже
ния труд и местна общност.
| у
За осъществяване на задачите на Единадесетия и Ос
мия конгрес на Съюза ла комунистите ще разисква и

Щ
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ск на Сърбия за всенародна отбрана и обществена самозащита (14 ноември т.г.) говорят, че в периода межит/
конгресите Се забелязва голяма а,ш™ност -е само на
организациите на обществената и политическата оисте' а' но и на всички трудещи се и граждани. Тази оцена лотвърЖдават и ученията по всенародната отбрана
обществената самозащита, след това масовата акция
к
н« ^ИВа да ни изненада" и подобните дейности
зираиостта6 ™шена
на а«осттаА ор™^ РГ
а' поДготвеността и оопособеността за отбгапя
и защита на нашето общество
рвпа
от
всички възможни наши
бодаВианез^вист1остОИХа ПОСеГНаЛИ °рещу Нашата ^си об ВръПросите ог областта „а всенародната отбрана
И Обществената самозащита бяха съ6лЮЯаю, Л
т
становището «а задачите на обществото Г осъщесС

§3

ваме на икономическата стабилизация и средносрочного планово развитие. Този компонент е толкова по-важан когато се има пред вид не само целта, която тряб
ва да се постигне, но и възможностите да се стигне до
тази цел. Може да се каже, че досегашният опит е
показал как в инициативите на хората и организаци
ите се скриват изключителни възможности във всяко
отношение и че проблемите по материалното осигуря
ване на всички акции, които се касаят до отбраната
не зависят изключително от материалните средства или
от процента на дохода. Ученията на терена убедително
потвърдиха това.
Заслужават
внимание резултатите
...
постигнати от
Съюза ",
комунистите и останалите общественочтолилаетта
тбп' П° поооЩеС1,вя8ане на задачите от обвпмтпШ отбраната и защитата на нашето самоупра-

да покажат калаво могат.

я

търсено

зултз^аКа!р
Че в та3и област са постигнати ценни резултати,
трябва
плана на по-н^ат-ъшното ^|"Жярш особено
стите по отбрана и залпита
» я
е на дей"°необходимостта от сттлпеп., Касае се' пРВДи всичко, за
спа, решит^оеща “говооно^™6' За
дгтщщуашютоноснособяване Г'Ж* “р™ ~ ™'
се
ва практически11 зиачи™ч| <^га'"овки- ако трябва. Товсич/ш обществени сили отнет,т Ще много Работа за
а преди всичко за коипш^т™” хора и организации, К
и органи. Въз основа на богатияИ Техните организации Ш
' ^«с™те мотат и трябва да извлГкт И Р°3улта™' ко«ЗД-важно, та „ по-нататъ« пЛобПе ^
а’’ което е
“ --Р<в УйТ*
на от-
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ИЗ КНИГАТА ..СКЪПИ ПРЕЗИДЕНТ ТИТО" (/)

Писма до военния
комендант
Под заглавие ..Скъпи президент Тито" наскоро в издателство на ..Народна книга "от Белград ще излезне книгата на изорани писма, които в течение на много години
президентът Тито приемаше от чуждестранни граждани и
наши преселници. Убедени, че не става дума само за из
ключително интересни свидетелства за значителното време
11 хоРа. но и за много значително и вдъхновено четиво, авюрите в съгласие с президента Тито са разгледали архива
и извършили определен потбор на писма за обявяване. Милорад Вучкович, Соня Бадел и Миливой Писар своя потоор на писма са подредили в седем интересни глави, като
чрез тези трогателни спонтанни и, преди всичко, искрени
текстове показаха до коя степен почти във всеки кът на
нашата планета, Титовата мисъл и дело са разбрани и при
ети от обикновените хора, които непреодолимо стремят
към по-хубав и по-хуман свят.

Пренасяйки някои от найинтересните части от книга
та, , Домунист” В ТОЗИ брой
пренася писма от революци
онери и антифашисти от ра
злични страни които през
Втората световна война са
се борили на наша почва
рамо до дамо с
Титовнте
партизани. Спомените от те
зи дни на съвместна борба
не избледняват ни след мно
го години и те често са се
обаждали на своя комен
дант Тито.
N
Онтарио, Канада
24 ноември 1977 год.
Скъпи маршал Тито.
Прилагам нсерокс от по
зволение, което получих по
време на моето пребивава
не във вашата страна от
декември 1943 до юни 1945
година. Прилагам и копията
на мой портрет, който на
прави един наш журналист
по време на пребиваване
то в някое място край
Са-нски Мост през август
1944 година. На опакото
са потписи
на
няколко
членове на Щаба на Трети
корпус.
След Седмата неприятел
ска офанзива на Дървар.
през май 1944 година напу
снах Петровац и заминах за
Гламоч с коменданта «а ед
на ескадрила на Британско-

ггристигнах в Равно Поле и
следващата година единаде
сет пъти се спусках с пара
шут за да отбележим про
странство за спускане на са
молети ка различни места
каквито са Оток в Словения
(майор Бор и лълновник
Лах), след това в Македо
ния. Войводина Хърватско
и Босна.
Понеже годините все пове
че отминават, желанието ми
е да получа като оцомен от
тези дни. Мога ли да Ви замол я за Ваша снимка с пот
пие? Това би бил хубав спо
мен. коготр би показал на
децата си.
Очаквайки
положителен
отговор пожелавам .Ви до
бро здраве.
Иснрено Ваш,
Ян Менгрегор
ДА ЦЪФТИ МОЕТО ВТОРО
ОТЕЧЕСТВО
20 ноември #63 год.
Амстердам
Скъпи другаою Тито,
Прави ми особено удовол
ствие и голяма радост ка
Теб Въртовния ком/яглант
на всички партизани в Юго
славия, в чиито .редове се и

На Теб. другарю Тито,
желая добро здраве, успехи
и дълъг живот. Искал бих
другарю Тито, Твоя снимка
като скъп спомек*
С-Мърт «а Фашизма —сво
бода на народа!
Югосавскн партнзан
Хени Крел
Москва, 22 август
1977 год.
Здравей другарю Тито,
Възползвам се от случая,
че се намирате на посеще
ние в Съветския Съюз да
Ви честитим 85-и^ рожден
ден и -нашето отличие Ор
ден на Октомврийската ре
волюция. Пожелавам Ви дъ
лъг живот, щастие и плодо
вито действиване за добро
то на братския югославски
народ.
Прощавайте че'лиша на
руски езин но аз забравих
вашия език. Изминаха .мно
го годимц от накто, като ру
ски пленник успях през 1943
година да избягал! от герман
ско пленичосво в Мостар и
ла се приобща към партизаните в Навеси и ье. Борих
се в Трети батальон на Де
сета херцеговска бригада.
Бях ранен и лежах в бол ни -

Когато Тито посети Норвегия през пролетта на 1956 годи
на, много жители на тази приятелска нам страна изпратиха на
нашия президент думи на «добре дошли", уважение и възхище
ние от всичко онова, което направи за своята страна и света.
Сред многобройните писма, Тито прие и следната телеграма:
«Благодаря Ви за оптимизма, който ни дадохте по време
на войната, когато всичко изглеждаше безиадежио"..
Хералд Нес
то военно въздухопловство
КартъР и. с американския
полковник Крайгср. Ръководех със сипГалната служба
с помощта ■на която на Купресно тюле и спусна самолетът Дакота”, който Вас
и вашия щаб прехвърли
през Ба,ри на вие. Пилот бе
ше съветският майор Шорньинов. Г1о-късно, през ноща 'Дакота'' продължи с
ггрехв^ьРДдне на ваши бой
ци. Десетина дни по-късно

аз борих, да честитим Деня
на Републиката и 20-,годиш
нината от историческото за
седание .на АВНОЮ.
Макар че се намирам да
леч от Югославия, моите ми
сли всеки ден са с всички
югославяни. С вас споделям
всички радости от .напредъ
ка. От все сърце желая Югосл*вия. моето второ охече(пво, да дъвтя и да се раз
вива за добруването на своя
народ и за мира в света.

ца в Дубровник, а след то
ва на остров Корчула.
След
оздравяването се
ггринлючих към Втора дадма
тилска бригада в картечарското поделение. През деке
мври 1944 година, след п,ристигането иа Съветската вое
нна мисия, е формиран Ру
ски батальон и приобщен
към Пета пролетарска чер
ногорска бригада, И диви
зия. II ударен корпус. Тога

ва бях комисар на И чета
към Пети батальон. На 13
февруари 1945 година при
настъплението към Сараево
бях ранен в крак, а костта
ми бе пречупена от картечен
куршум. Прехвърлиха ме на
лекуване' в Херцег Нови. По
ради това. че раната бе мно
го тежка изпратиха ме в
Белград. На 13 к>ни 1945 го
игна лекарска номисия на
Главната военна болница ме
провъзгласи за винаяп нес
пособен и ми издаде удосто
верение под № 3994. Сега

Лука Стевич заедно с мен
избяга от германското пленичество в Дървар на" съ
шия сектор, в същия нонтраатака на Трета бригада
при Шеста личка дивизия,
през нощта на 25 май/ #44.
Лука Стевич тогава' два
дни ме води през баири и
гори, докато ке се намерих
в ръцете на Лекович и Банович, двама младежи, кои
то носеха англий;сно злато
и английско знаме, из ДъР-

Всеки ден, през много години, на работната
маса на другаря Тито пристигаха десетици и сто
тици писма. Пишеха му не само наши граждани,
но и много чужденци; не само видни държавни
ци. хора на перото, политици, учени, но и обик
новени хора, работници, селяни, синдикални дей
ци, борци за свобода от колониалните имоти, све
щеници домакини младежи, дори и най- малки
деца. От всички тези писма лъха голямо разбира
телство и подкрепа на Титовата реч и делото, ко
ето под негово ръководство осъществиха югослав
ските номунисти, народите и народностите.
Тито проявяваше голям интерес за всички
пристигнали пратки, много писма прочете в ори
гинал, за всяко желаеше да бъде информиран,
търсеше на всяко да се отговори. Дори и тогава
когато отговорът не е могъл да бъде положителен,
отговаряше се откровено, основателно и преди
всичко, зачитайки истшшта и фактите.
съм инвалид, на
мата война,

Отечестве-

Скъпи другарю Тито. не
гшша Ви заради награди. Едииствено Ви моля да посе
тя Югославия и да видя Мо
стар, град който, по време
ка войната бе напръскан и
с руска кръв. Вие решете с
Леонид Илич Брежисв как
това Да направя.
Сърдечни привети изпра
ща Ви ваш бивш боец,
Фьодор Андеевич Ирвачов
КАКВА ВОЙСКА БЕШЕ
ТОВА!
Ню Йорн. 14 янупрн
1972 год.
Скъпи президент,
Лз получавам „Политика"!
която ирцетига с кораб и
чак тези дни прочетох, че е
починал Луна Стевич.

вар. Приеха и .мен а след
това всички ни предадоха
на Тичево — златото, и зна
мето на Рудолф Черчил, а
мен на партизанското комеидантство.
Каква войска беше това!
По-късно, във войната Лу
кл Стевич видях в Сърбия,
а1 след войната го посетих в
Шабац. Последен тгьт се ви
дяхме па тържество в Яйце
през 1968 година, ауъдето
в-к „Борба” ни направи съв
местна снимка.
1
Скъпн президент, честитя
Ви на такива бойци и че
ститя на страната, която ги
роди. Убеден съм/ че Това
цоето те извоюваха ' никой
няма да може да унищожи.
Съ.с сдар привет .и почит
д-р Стоян Прнбнчевнч
П.С. На семейството на
Луна Стевич пиша отделно.

»
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Дилемите на сегашния момент и перспективата

Възможно по-обективната оценка за това какво всичко обременява в този чае соцналната политика, в рамките на целокупната
политика на развитието в нашата страна, е
основното условие за нейното по-нататъшно
развитие. От това до голяма степен зависи
по кой начин за предстоящия планов период
ще утвърдим целите в тази област и как
ще постигнем щото повече да се заздрави и
разшири социалната защита на работници
те, трудещите се и гражданите на Югославия.
ЗОРА ТОМИЧ

яват политически п общенепрп
ствдно-икоиомлчески
емливп елементи, таканаречешгге „еоциалиостп".

В сферата на социалната
политика са постигнати зна
чителни резултати, което ра
збкра се, не значи, че в даС изключително значение
делите условия и с матери- е, че точно в този момент
алните средства които ра- — на икономическата стабиботниците отделя-ха за тази лизация и изготвянето на
цел не сме могли да постнг- плановете по развитието
нем и-още повече. Онова, да имаме пред вид тези найкоето в настоящия момент важци основи на социалнаима специално значение са та политика,
схваптаннята, кошю още в у
голяма степен характернзиЗатова нещата трябва да
ра формализъм и лъжесоли се разяснят и когато става
„добранамерннто”
дарност, а особено отчуж- дума за
деносцта на социалната по- комунисти, конто считат, чс
стабшшзаикономическата
литнда в процеса на реша
ция значи по-малко соцнлл
ването.
на защита
по-малко соци
В практика още не е до ални поава, стагнация в ра
статъчно афирмирано схва звитието на об1цествените
щането за това, че човек дейности — а не здрава, ос
сам н заедно с другите тря новна. социална защита п
бва да се бори за своето условие за развитие иа об
щастие, че ниной не може ществените дейности. С то
да живее за сметка на тРУ* ва. разбира се. не твърдим
да на другите нито за смет че всичко което сме пости
ка на будещите поколения, гнали и записали онези пра
относно че човекът единстве ва е наистина действителна
но'въз основа на труда офо та социална защита, относ
рмява своята лична и обще но че е съгласувано с на
шите .материални възможно
ствена позициясти и че в тази област ня
Затова е твърде „опасно ’ ма проблеми подобни на
ако тъкмо сега с различни проблемите в стопанството.
мерки, решения и направля
ване на общественото мне И отделно, трябва да бъдем
ние сс осигурят основните съзнателни зд факта, че на
изходни точки и качала на шите желания, а понякога
социалната политика, които и съвместните интереси не
ясно утвърдихме в Програ са съгласувани ст,с съвмест
мата на Съюза на югослав ните. потреби, а особено с
ските комунисти относно ан материалните възможности
ционно разработихме в ре
золюциите на Десетия и
Ясно е съпто така чс оне
Единадесетия конгрес на Съ зи упорити „стопански лей
юза на югославските кому ци’\ конто на икономическа
нисти, Конституцията и За
та стабилизация гледат само
кона за сдружения труд.
като на изчислителна манипигл&ция, относно операция
Епрочем, под плаща на като на просто съгласуване
възможно по-голямо равно
мерно и справедливо разпие иа снабдяването ( .потребле
деление иа бремето на ста нието'’) с осъщеттвения дох
билизацията могат да се по- од, трябва бързо да се съз-

„пг, малш.даия С

иоцсчс от
0СМЦ0СТНО1Ш1О,
ОО.ИЧВ,
икономическата си
ощппацпи 'НС е
именно
покрай
1ССШ г и

ко
«
шГшдат като ооили и днес
д

щсврсмешю да станат оьои
на съгласувайте

куи,Ъ1
разбиране па нашата /юли
тичссна система, или съзна
телно по!*ла'гатъш11о отчуж
даване ма дохда от сдруже
ния труд и недоверие в
сдружения труд, работи ическата класа. в способност
га и да опознае и тези кръ
гозори на своя и обществсмия живот, кпаткосрочлитс
и дългосроч/ште цн-гОреси
манто и потребите, и своите
и съвместните материални и
други възможности.^ / ала и
призивите, че на работници
те И сдружения труд трябва
да се даде възможност за
ио-голямо влиание в тази оо
лае? не е само иотвърждейне че от тях. още решават
други* но са и поедчлреж дспие на субективните сили
че и по-цатаън съществуват
големн препятствия, които
не дават в>зможкост на ра
пълната
ботника да поеме
си отговорност. А има пъл
на отговорност в обезпеча
ването на дохода, като се
почне от неговата индиви ду
ална и обществена произво
дителност на труда. а и
приемането на икономичес
ките решения, в-ь в всеки елг
чай при вграждане на елементи на истинската соцпалистическа
оамогправптелна солидарност. Тя съшевре
менно трябва да подтиква на
работа до добро стопанисва
не и по-висока производител
пост. Чрез нея винаги отново трябва да се потвъРждапат нашите основни идейни
и обществени становища —
че трудът и резултатите на
труда са основа за социал
ната забита на човека.
а
социалистическата
самоуппавителна
солидарност
е
Фактор-коректор.
корто би
трябвало да осуети не само
създаването на
неоир а вда
ни социални раадпки, но и
да спре застрашаване егзистенцията на човека, негова
та обитествена позщшя и
целокмткото обществено ра
звитие.

въа1/раизъодство.
„защитници
На танииа
СЪШР тана отговаря. чс еоциалнитс прала и общестиенитс дейлости да считаме за
потребление разносни и за
ра;ш това постоянно да ги
рестри.примиряваме'
с
кции, вместо да ги разгле
ждаме във Функция на СЪ"
/;[псуваното развитие ка пя
лото общество. от становиколкретния при1 пвто па
нос къ-\1 осъществяване па
стопанството,
задачите па
като материална основа та
социалните
реализация иа
цели.
Поради такова отношение
и собствен опортюнизъ-м и
интерес, обществените дей
ности понякога се държат
като сервиз на сдружения
труд, а не като равноправни
процеса на обучастниц.ч
възпроизводлественото
ство. Това значи че те не
са само реализатори иа по
литиката и Фактори. задъл
жени за изпълняване на
нондретките професионални
задачи, но и отговорни самоуправнтели — отговоря^
носители
на общественото
развитие. Отражение на та
кова разглеждане
предста
вляват и констатациите, че
няма обективни критерии и
аршини. ъ които бихме мо
гли да мерим приноса на
обществените
дейности за
осътп-ствяване
ка
новата
обществена стойност на до
хола. относно че целта е
сспоссбяване на човека шо
то той етбекизно и обектив
ко въз основа ла труда, дд
изгражда своята лична и об
шествека позиция. Самия въ
прос за работното мдето з
технологически смисъл
—
а не негг.во оспособя.пдне за
отговорно обществено и ин
дивидуално реша вале за се
бе н развитието.
Затова мисля, че трябва
да се борим и против това.
че моментните проблеми да
не ни замъгляват къогозора.
перспективите на соцпатната политика в нашето соцпалистическо
с амоуправител
по общество, в което, всеки
дневно все повече се съз
дават условия за това що
то човекът да бъде субект
отговорен както за всички
перспективи на своя личен
живот така и цел«’Упното
обществено развитие.

Ф

На Издателски* съвет (редакционотбор) ка всички издания
вест„Комушхсг": Д-р Антон Вратуша.
Директор ■ главен и отговорен рездтпр ма всички
на .ДСому■ват**: Велко Миппдиновжч.
Рецтцвд ка издаияето па ,4^ому■вст" ав Сърби*: Саво Кържавац (главан и отговорен редактор), д-р Живо
рзд Джордж
Радвктор), Бора Ангуиовнч,
, Рвогко иоветич
Ковеш,

Йово Меркович, Зорица
и Мжлсяггве Вуксвнович.
Пмдсздягея на Издателски* съвет
Иадашшута «а Двиушсг" за
СР
Сърбия Мария Тодоровп
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грижовно
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•дала»*■““ З&а&аз алжьгу»-м* яггь ауг-л — ...
—
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дейегвулапето върху поведе
штото па човека в процеса
па дрошродството;' тя има
целокупШ1Т1ЯХН1С и върху
пия живот на човейа. аконе с'ьолюд'.иише тя спата иръ
зка па условията, възмож
ностите. живота па човека
и задоволяването па негови
те жидпопи потреби с легоВага об|цсст‘Фсла иролзводи- .
пншост ни тр.да, с цслшс
на стопанска 1*1 ствОшпиа«пя. 0|,с залаганата :»а (-V
гласувало на всички нроцет
си ши общественото, иънронанълио е яс
изводство
но че в този случай отрича
ме развойните цели на ла
шето общество. Заради това
е и твърдо значително застъ
пианото за това, че_ социал
ната политика да бъде ис
тинска съставка на целокуп
пата развойна политика на
основните организации ка
сдружения труд и местните
общности, пък И повече, а
не само даилатък па иконо
мическото развитие, тоест да
се третира единствено като
хуманитарен въпрос н въпрос иа някаква неопреде
лена солидарност, без дей
ствителна
социалистическа
самоулравитслна солираност
на работниците трудещите
се и гражданите, относно на
работническата класа на Югославия като цяло.
Това може да се постнг•не само с по-нататъшно раз
витие на самоуправителните
икономически
обществено
отношения във всички обла
сти на труда и живота, в
процеса на самоуправително
то планиране и решаване.
самоуправителиото
споразу;
мяване и договаряне, в кои
то работникът, относно сьч
руженият труд трябва ло
завладее над целокупното
общ ествен о въп ро! I зводство.
Затова е и тв-^рле необходи
мо социалната политика да
се освободи от .държавата
— олегсук”. която се често
и покрива със самоуправителната организация на об
ществото, след това с т.н.

Комунист
Председател на Издателски* с^ъет
НИРО „Комунист”: Доброслав Чула-
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паят, да разбера че лс слоичко точивг така.
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За-рова има и размишле
ния — особено у онези ко
ито се представят като . защитнпци”
на
сдружегшя
труд”, в същност манипулл
пат с неговите права и по
треби и защищават своята
позиция и власт, спечелени
чрез събирането и делението на парите за осъществя
ване на социалните права
коио желаят да изтъкнат,
че обективно ограничените
средства не ни позволяват
(или не дават Възможност)
за осъществяване >на всички
маши желания ‘ и Развитие
на обществените
дейности
и социалните права, ОТН.ОСко обективно спират развити
ето на
сам о.ущр автгт едните
общеспвецо - икоиолшчеок и
отношения особено свобод
ната (Размяна на труда. Та
кива размишления^ значат
борба за отбрана
на соб-

БОСИЛЕГРАД: ПОЛИТИЧЕСКАТА
ПОЧНА С РАБОТА

ШКОЛА ЗА-

Идейно * ПОЛИТЙЧ80НОТО издигано
на юму|иашв трайна задача
Всич1си най-крупни придобивки на югослав
ската социалистическа революция са проникнати
от мислите и делата на другаря Тито. Неоценим
е крупният Титов принос за авторитета на нашата страна, която се издигна във върха на истори
ята на съвремения свят, изтъкна Христивое Костич.
В петън на 21 ноември т.г.
в Босилеград започна с работа Политическата
школа
пои Общинския комитет на
Съюза на комунистите.
Откривайки работата на
школата Симеон
Григоров
председател на Общинския
комитет на СК в Босилеград
изтъкна, цц тя има голямо
знамение за идейно-политиче
ското издигане на членовете
на Съюза на комунистите и
зд по-успешно организиране
в Обществено-политическата
им работа,, в организациите
на сдружения труд ц мест-

Лектори ще бъдат изтък
нати
обт т тестван о-политически дейшт от общината, ре
гиона и републиката.
Пръв доклад пред курсан
тите от втория випуск на
Политическата школа в Бо
силеград изнесе Христивое
Костич, секретар на Междуобщинския комитет на СК. в
Ю ж комо тушен и
регион и
член на ДК на СЮК, който
говори за революционно го
зн.йЧение на другаро Тито и
провеждане в праг^-ика ико
номическата стабилизация.
Курсантите, сбшо 44 ду-

Курсантите от втория випуск иа час
иите общности.
Съгласно с програмата на
Политическите школи, утвРъД5,ча от страна на ЦК
на СКС и Общинския коми
тет на СК в Босилегрзд. ще
бъдат изнесени сказки на
шест тематически области:
основите на марксизма об
ществено-икономически
откошения в системата на са
моуправлението, политичес
ката система на самоптравителния социализъм. култу
рата.. науката, образование
то и международните отно
шения-

ши са от всички специал
ности. Най-много са работ
ници ог непосредственото
производство и селскостопан
ски тхжзводнтели — общо
22,8 просветни работника и
14 души от други специал
ности.
Особено охрабряващ факт
е че слушателите на школа
та са млади хора: 16 са мла
дежи, 21 са до 35 годиш
на възраст, а само 7 души
са над Зб години. Според
плана и програмата школа
та ще работи два пъти сед
М. Янев
мичцо.

^^ЕДАНИЕТ0 НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБИНТЕРЕСИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗ
ПИТАНИЕ В БОСИЛЕГРАД

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В
ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Обезпечаване еднакви условия за всички подлежащи деца на основно образование и възпитание, както
И ^рДОбРяване на образователно възпитателния процес
в обучението, чрез реформата на основното образова
е и възпитание и въвеждане на нови наставнн плаюве и програми е Дългосрочна развойна политика на
всички.
Делегатите на Общинската
скупщщщ ма само.упрапител
ната общност на^ интересите за основно образование
и възпитание в Босилеград,
на проведеното заседание
през миналата седмица, разгледаха осъществяването на
досегашната развойна Програ
ма за период от 1976 до
1980 година и приеха проек
топрограмата за новия сред
носрочен развоен период от
1981 до 1985 година.

учителите от основните училища бяха редовни. Освен
семинарите и професионалмото усъвършенствуваие, голямо внимание е придавано
и на марксичеоко и идейнополитическо
издигаме на
просветните работници. През
изминалия период постигиати са значително добри резултати в образование на
възрастните, над 2400 са за
вършили основно образова- .
мие.
^

Ооша К0!истатация иа делегатите е, че в ооразователно-възпитателната
дейнсст в общината са пестигнати добри резултати. При
оснсдшотоучилище „1 еорги
Димитров" в Босилеград, за
почна да работи отделянето
с деца от предучилищна въ
зраст, което всяка годиГпа по
сеа.ават 30 до 40 деца. Обхванатм са цялостно децата
от 7 до 14 години с оси о-вно го образование и възпита
лис, които са телесно и ду
шевно здрази, а 98 иа сго
от записаните редовно завъР
шават
основно училище,
за което говори и фактът,
че от 1618 ученика в учеб
ната 1979/80 година, с ус
пех са завършили 1583 уче
ника 26 повтарят класа, а
само 9 ученика не посеща
ват училище.

МАТЕРИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ Е ПОДОБРЕНО

Реформата в основното об
рдзование и възпитание, ка
то крачка напред в нашата
образователна система, тър
си лови нагледни средства и
по-голяма подготвеност на
преподавателите, за което в
изминалия период е прида
вано голямо значение, орга
низирани са семинари по ра
злични предмети, на които

В ООСТ „ИЗГРАДНЯ” В БОСИЛЕГРАД

й ПРИ ТРУДНОСТИ—ДОВОЛНИ ОТ РАБОТАТА СИ
ф Поради ненавременното обезпечава
не на необходимите средства, запланувани
ят в тзи година общ доход от 59 500 хиляди
е реализиран само на половината 0 Въпре
ки обективните трудности, постигнати са по
ложителни резултати: общият доход в отнощение на миналогодишния същ период е
увеличен с 68, доходът с 38, чистият доход
с 40, деловият фонд с 168 на сто... ф Ста
билизационните мерки в организацията в
унисон с обществените становища
Навлизайки в тазгодишна
та делова година, трудестроищите се в тази
теляа организация запла/нуваха да осъществят общ до
ход от 59500 хиляди динара
т.е. почти три пъти по-ви
сок от миналогодишния. Зву
чеше амбициозно, но недостижимо. Изхождацки от
факта, че до края на годи
ната остава още един месец
то не съществуват никакви
възможности за реализира
не на заплануваното. Не, за
щото до края на деветмесечието е осъществен обш До
ход от само 280 милиона ди
нара. А в „Изградпя" каз-

ват: — не се страхувахме от
амбициозния план и имахме
съвсем ясни определения* Но
понеже инвеститорите
по
обективни причн не обезпе
чиха средства, планът ще
остане неизпълнен. От соб
ствената пак работа съвсем
сме доволни, а успехът ни
е гаранция за нов подход.
И при трудни условия на
внед"~вайки
стопанисване,
стабилизационните мероприя
тия в работтта си, резулта
тите ни окуражават ...
ПОЛОЖИТЕЛЕН
БАЛАНС
различни
Изграждайки
обекти в Босилеградска об
щина и в СР Словения тру-
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лещите се в деветмесечния
период са изграждали и издигали и себе си и орпамиза
цията. Общият доход с уве
личен с 68 ит сто, доходът,
който сега възлиза иа 16 366
хиляди, с 38, чистият доход
е увеличен с 40 иа сто и въ
злиза на 13 499 хиляди. Във
фондовете си /тружениците
са отделили 2400 хиляди ди
нара, а само и деловия фонд
са отделили 1197 хиляди ди
нара т.е. със 168 на сто но
вече в сравнение със съшия
миналогодишен период. За
етостта е увеличена с 21 на
сто и сега в организацията
работят 175 работника. Срс
димят им личен доход въз
лиза към 4808 динара.
— Ттрудноститс, чувству
ващи се в строителството не
отминаха и нашаа организа
ция. Докато в СР Словения
от запланувания общ доход
от 2200 хиляди динара до
дсвстмесечисто осъществих
ме 1680 хиляди динара, в Бо
силеград е съвсем по друго
положението. Не по наша
вина заплануваните обекти:
занаятчийско-услужнияг цен
тър в Босилеград, Фабрика

Наред с развитието на образоваиието и възпитанието
а общината се подобрява и
материалната основа иа про
светците работници. Личните доходи на трудещите се
в основното образование и
възпитание в сравнение от
1976 година сега са увеличени 2,5 пъти, а общите средегва и повече,
В отчетния период с помош на по-широката обще
ствена общност и обществе
но-политическите организа
ции в общината и региона
изградени и добре обзаведе
ни пет нови училищни сгра
ди с ученически столове и
квартири за учителите. За
тази цел са изразходвани
над 520 милиона динара.
РЯЗКО НАМАЛЯВА БРОЯТ
НА УЧЕНИЦИТЕ
Девнзъг всички ученици
да бъдат обхванати с ооновното образование за което
са изграждани
училищни
сгради почти във всяко се
ло, вследстве на рязката ми
грация на населението сега
та за скробяла в Босилеград
и сградата на митницата в Ри
барди останаха иезапочнати.
Макар че в СР Словения
имаме само работна ръка и
макар че там имаме добри
делови резултати .целта ни
е в Босилеградска община
да засилваме материално те
хническата основа и строи
телни)! оператнв. Но докато
материалната база в органи
зацията пи всекидневно ук
репва, недостатъчното закръ
гляпанс на инвестициите от
инвеститорите и занапред е
открит въпрос, а разбира се
това се отразява п върху цс
локупната ни дейност —
казва Кирил Велинов, дире
ктор па организацията.
НОВИ ОБЕКТИ
В момента в Босилеградока община строителите от
„Изградпя”
лриюършават
ученическото общежитие в
Долна Любата, жилищната
сграда в Босилеград, моста
на реката в Братковци и
склада
на
ООСТ
Слога"
в
Босилеград. В ече
е завършен мостът в Ри
барки-г, а в ход е изграж
дането на фабриката за пре
работка па лечебни билки,
'Която финансира „Здравлье"
от Лесковац.
В. Б.

се показва като нерентабил
на. В 16 подведомствени от
деления в Босилеградока об
щина учат по-малко от 10
ученика, а има и такива ка
то в с. Голеш, където учат
само двама ученика. Затова
в
необходимите средства
някои училища възлизат и
над 100 000 динара. През по
следните пет години число
то на учениците е намале
но с над 260 ученика, докато броя на учителите оста
ва същ. Последица на този.
процес сигурно ще бъдат по
гасени някои училища, а с
това ще се появат излишък
на просветни работници. Но
имайки в предвид, че за
този позив съвсем рядко се
определят младите то след
няколко години като старите заминат в пенсия ще се
яви недостиг на просветни
л»ща, а особено за учители
в първоначалото обучение. За
това сега трябва чрез различни договори и сперазуме
ння да се превзимат тези
просветни работници, а когато затрябват пак да се
върнат в образованието. За
разрешаването на тоя ва-.
жен проблем трябва да се
заемат и обществено-полити
ческите организащш общи
ната и организациите на
сдружения труд.
НОВАТА СРЕДНОСТОЧНА
ПРОГРАМА Е ПРОДЪЛЖЕ
НИЕ НА СТАРАТА
Делегатите на Скупщината
приеха
проектопрограмата
за следващия петгодишен
период ,която трябва да бъ
де продължение’ от досегаш
ната. В следващия период
трябва да се изгради нова
училищна сграда в с. Бистар, за която вече е напра
вен проект с проектосметка
от 500 милиона динара и
да се поддържат останалите.
Отделно място в програ
мата заема професионалната
подготовка на просветните
работници и подобряване на
работните условия на учени
ците и просветните работни
ци .снабдяване с нови нагле
дни средства, развиване на
всенародната отбрана н об
ществената самозащита и
друго.
СРЕДСТВА
Според плана за 1981 го
дина, за основна дейност на
основното образование и въ
зпитание в Босилеградска
община са необходими око
ло три половина милиарди
динара. Тези средства ще се
обезпечат от; облаги ма
личния доход «а трудещите
от облаги
на
селскотопапските производители, от
занаятчиите и допълнителни
средства от републиката.
Новата средносрочна прог
рама след като се обсъди в
организациите на сдружения
труд, местните общности и
общинската скупщина ще
бъде приета от делегатите
и а Общинската скупщина
на СОИ за образование в
Босилеградска община.
М. Янев
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ОТЧЕТНО ИЗВОРНО
ССМ В СУРДУЛИЦА

Г.ОСИЛЕГРА: „МЛАДОСТ" - ..ПЧИНЯ» (ТЪРГОВИЩЕ) 3.0

заседание на ок на

ИЗЯВИ НА
НАИВНО, СЛЕД ВИСОКО ВРЕДИШВО МНОГОСТРАННИ
МЛАДИТЕ
01 ДОМАШНИТЕ
В ПОСЛЕДНИЯ КР’Г па
есенния футболен сезон в
първенството па Вранска
,А" група, в неделя в Боси
леград, по хубаво н прият
но за игра време, се състоя
футболна среша между от
борите на „Младост” н „Пчн
ня” от Търговище.
В увертюрата на главната
есен,
се
тази
среща,
юношите
от
срещнаха
клуба,
конто
се
двата
с
бърза
и
представиха
хубава игра с много голови
положения пред двете вра
ти. Младите босилеградскп
футболисти още от началото на мача заиграха офанзивно, така че в 5-та мину
нападател
та централният
Славко Якимов откри резул
тата — 1:0. След това, пред
вратите на двата отбора ее
изнизваха бързи и добре ор
ганизнрани атаки, но напа
дателите сякаш се бяха схва
нали. Във второто полувре
ме домашните футболисти
установиха пълно теренно
надмощие и с головете па
С. Спасов увеличиха рез'лта
та, най-напред на 2:0. а
след това и на 3:0. В тоя
период на играта домакшште създадоха още няколко
голови положения, но резул
татът не се промени, Към
края на мача, 3. Стойчев
улучи вратата на собствения
си отбор, така че мачът за
върши при резултат от 3:1.
Юношеският
отбор
на
„Младост” игра в състав:
В. Гонев — Л. Глигоров,
В. Пейчев — П. Стоянов, 3.
Младенов, В. Миланов — С.
Спасов, В. Глигоров, С. Яки
мов, В. Тасков и С. Стойков.
Във второто полувреме
вместо Тасков и Якимов иг
раха И. Михайлов и 3. Стой
чев.
Първите отбори на „Мла
дост” и „Пчиня” от Търго
вище се изявиха с добра и
ефикасна игра. С головете
на Драган Златков, Борис
Тасев и Раде Венков, от
борът на „Младост" осъще
стви високо предимство. И
когато всички очакваха топ
ката да се намери още някой път във вратата на го
стите, или домакините поне
да запазят високия резултат,
на „сцената” стъпи недоста-

Т,ЬЧ|1Ш'Щ фП-М 14 сека подготпе
пое т па босилеградсмсите със
тезатели. И този път» каклч>
и много пъти побрано, яачо
бе, че футболистите па боси
леградок-Ия отбор иедостатъ
чл0 тренират и нямат ош,и
да играят добие през целия
мач. Наистина и спортното
'Щастие им оборна чрп»о —
иоизползупаха доста ОТЛШЧши голови положения, а пра
тарят Младенов имаше лош
ден. Разбира се, и наказанието
не се забави и отборът па
„Пчиня” с голопете па Си
монопич, Цаеткоппч и Спа
сич изравни резултата.
Така Георгиев и двубои
те му загубиха една точка,
но получиха урок. които зву
чн като предупреждение: тадантъп- е безсилен без ра
бота. Затова, ако и пролет

Драгослав Някелич
посетя Димитровград
На 21 ноември в Димитровград пребивава
Драгослав Николич, секретар в Републиканската
общност за основно образование. По време на
преоиваването ои в Димитровград той води раз
говор с представители на Общинската общност
за _ основно образование, обществено-политически
дейци и представители на Общинската скупщина.
Темата на разговора бе: Средносрочната раз
война програма в областта иа основното образо
вание.
Т. Петров

ПРОМОЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНО
ГРАД
“

ЧЕТЕНЕ

В

БОСИЛЕ

Афирмацня и* творчеотвото «а
българската народност
На 19 ноември т.г. в Боси
леград беше промоциран ро
манът „Пролет на Тримеждието” от Миле Николов —
Присойски. На промоцията
присъствуваха поетите и писателите от българската на
родност в Югославия Харалампи Иванов, Прокопи Полов и Стойне Янков, обще
ствено-политически
дейци,
преподаватели и ученици от
Босилефад.
Литературният критик про
фесор-доктор Сава Пенчич
от Ниш направи обзор въРху романа ,а след това се
разгърна разговор във връз
ка с произведението. Участ
вуващите в разговора изна
сяха свои мнения за това
най-значително досега лите

пия сезон работят по-серио
зно нърху физическата ои
подготвеност, босилегра)!,ски
те футболиста ще мотат да
разчитат па по-добро класп'Рашо и няма да н-м ее случиа да губят точиш дори "
при предимство от 3 : 0.
Да добавим, че мачът пре
мина в атмосфера на спортсмопоко поведемше на сг.сте:штелите от двата отбора и
босиле градските зрители. Съ
дп ята М. Стоимеиович от Су
рдулипа често нравеше грепики.
„
С'|>став-|>т па „Младост :
Д Младенов — В. Имкомич, Б. Тасев — Д. Влади
миров, Г. Георгиев, С. Кру
мои, — Р. Венков, Д. Златкоп, В. Тасев, В. Захариев
и М. Цветков.
М. Янев

ратурно произведение
па
Присойски и се интересува
ха от творческата дейност
иа автора.
Същия ден в малката за
ла на Културния дом в Бо
силеград бе устроено лите
ратурно четене. Пред учени
ци от основно училище „Ге
орги Димитров” и Образова
телпия център, младежи и
девойки от града, група поети и писатели от българска
та народност: Стойне Янков,
Харалампи Иванов, Проко
пи Попов, Миле Николов и
Ванче Богоев, както и уче
ничката Лиляна Василова,
четоха свои произведения на
оългарски и сърбохърватски
език.
М. Янев

ДИМИТРОВГРАД:

• ЗА НОВ
МАНДАТ

Съюзът ма социалистическата младеж и
от X
Сурдулишка община своята дейност
ССЮМ
насам
издигна
па
по-в
конгрес на
на това мласоко равнище, Впоследствие
дежката организация идейно, акциолно и
организациоппо укрепна и много по-успешно преодолява изниквалите слабости. Лостигнати са твърде добри резултати в само
обюествеио-полит ичсскага
управлението,
дейност, трудовите изяви на младите.
()| 1С11 я вай к 11 сдиогодшш1ата си дейност /^лед въ»сждано па колектишюто реша
валс, работа и отговорност,
младите от Сурдулишка об
щина па неотдавнашното заседанис па ОК на ССМ, кои
статираха, чс именно колек
тнвпата работа, решаваше и
отговорност са /допринесли
да се постигнат високи рсзултати и многостраш1И изяви ма младите на всички
полета.
Отчетно-изборното заседа
ние се с’7,стоя с участие на
представители иа обществе
но молит ическитс орган изацип п Общинската скупщи
на, Снежана Стаменкович
делегат на Републиканската
конференция па ССМ, мла
дежки'! е делегати от първи
чните организации в орга
низациите на
сдружения
труд и местните общности.
Конференцията изора ново
Председателство с П члено
ве, а за председател с едно
годишен мандат е избран
Йсзица Стапксвич, квалнфи
циран работник в търговия
та. За делегати в Междуобпцшеката конференция на
ССМ на Южноморавски ре
гион Томислав Маркович.
Снежана Божич, Зора Мар
кович, Йовица Станкович
и Зоран Пантелнч. За член
на Републиканската конфе
ренция на ССМ на Сърбия е
избран Миодраг Маркович.
Разисквайки по отчета за
едногодишната работа, меж
ду другото се изтъкна, че
твърде добри са резултати
те в трудовите акции. По
стоянната младежка трудова
бригада „Пера Мачкатовац”
тази година стана носител
на съюзната емблема „Велко
Влахович”, организирани са

10 мести акции и в тях са
били включени над 500 младежи и девойки.
Не по-малки са и резулта
ти те в общсствено-иолитичс
ската дейност: младите еже
годно .участвуват в редица
акции — „Младият работ—" , „Млапик самоуправител
дият селскостопански гтроиз
водител самоуправител ■ и
ДР- Марксическото образова
пие съш° привлича впимаиисто на младите: в .младешкола
иската политическа
, Душал Петрович Ша-не" са
посещавали 120 млади от
всички среди.
Видими са резултатите и
на други полета: в работа
та на 5 културно-художестве
ни дружества са включели
600 млади, ОК ССМ е орга
низирала два турнира по
футбол на малки врата с уча
с'гието на 60 отбора или над
600 млади, в кроса на „По
литика” са участвували 200
младежи и девойки и пр.
ват младите къ-м още по-голяма дейност. В предстоя
щия период младите дейно
ще допринасят за икономи
ческата стабилизация, по-голямо производство на сел
скостопанска
продукция,
идейно-политическото обра
зование, доброволния младе
жки труд ,културно-спортни
те и други изяви, всенарод
ната отбрана и обществена
самозащита, работата на об
ществените организации, ка
то колективни членове на
ССМ и прочие.
От заседанието са изпра
тени поздравителни телегра
ми до Централния комитет
на СЮК, Председателството
на СФРЮ и Конференцията
на ССЮМ.
Ст. Н.

МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЕЛО ЛУКАВИЦА

Между най-активните
Всред най-активните младежки организации в Дими
тровградска община безсъм
иено се намира и организа
цията на младите от край
градското селище Луковица.
Тези дни посетихме опоме
иатото село с цел да сеуве
рим, в онова което оме уз
нали. Тридесет и петте мла
дежи и девойки, колкото на
броява младежката органи
зация от Лукавица, във вси
чки акции действуват като
ЕДИН. В подкрепа на каза
ните думи ще посочим само
някои от дейностите им
през последно време: Девой
ките и младежите от Лука
вица, през тази година под
--готвиха и се представиха с
пет представления. в селото
си и в селата Желюша,

Гоиндол, Смиловцп, Белеш
и Велики Йовановац.
Калето ни осведоми Асен
Ангелов, председател на мла
дежката организация в Лу
кавица, посещенията в споменатите села са предста
влявали една манифестация,
където младите взаимно са
свързвали приятелства и дру
гарство а давайки принос
за укрепване на братството
и единството. Когато стааза
Дума за братството и единството неможе, а да не се
спомене, отделно, гостуване
то на лукавчани въ,в Вели
ки Йовановац, край Пирот
където младите от двете се
ла се сближиха Да такава степен, че сега ежедневно индивидуално, си правят
взаимни посещения.

Осввн това младежите и
девойките от Лукавица са
носители на всички акции,
отнасящи се до уреждане
на селото, залесяване, строе
не на улици и проче. Всъщ
ност едва ли шяха и пред
ставленията да бъдат под
готвяни така успешно ако
младежите, самоинициативио, не адаптираха съществу
валцата, и до скоро неиз
ползвана зала. Да добавим
и това, че от 35 младежи
от Лукавица 7 са членове на
СЮК.
Накрая да кажем, и лукавчани като винаш до с©га
подготвят подходяща поограма по повод 29. ноември.
Т. Петров^
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ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
»

БОСИЛЕГРАД

«

ЗДРАВЕН ДОМ
Босилеград

В БОСИЛЕГРАД

СЪС СВОИТЕ ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
“ „СЛОГА" — ЗА ТЪРГОВИЯ И ГОСТИЛНИЧАРСТВО
" Г1УВАНЕЕ1'ЪК” ~ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ИЗКУ■ „ИЗГРАДНЯ” — ЗА СТРОИТЕЛСТВО

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И СТРАНАТА

■ „УСЛУГА" — ЗА КОМУНАЛНО-УСЛУЖНА ДЕЙНОСТ

ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

Деня на Републиката

Деня на Републиката

НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ И ДЕЛОВИ
ПРИЯТЕЛИ, НА ТРУДЕЩТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ
В ОБЩИНАТА И ЦЯЛАТА СТРАНА

• КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ОЩЕ МНОГО ТРУДОВИ ПО
БЕДИ, ВСЕСТРАНЕН ПРОГРЕС НА НАШЕТО ОБЩЕ
СТВО И ВЪЗХОД НА САМОУПРАВЛЕНИЯ СОЦИА
ЛИЗЪМ В ЮГОСЛАВИЯ

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР
В ДИМИТРОВГРАД

С

ПОЖЕЛАНИЯ ЗА КРЕПКО

ЗДРАВЕ

И

МНОГО

УСПЕХИ В ПО НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЮГОСЛАВИЯ

„Автотранспорт“
БОСИЛЕГРАД

• НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ В ОБЩИНА
ТА И СТРАНАТА
ЧЕСТИТЯТ

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
НОЕМВРИ
■ КАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕС
1СОТО СТРОИТЕЛСТВО

ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА

99

25 май сс
ДИМИТРОВГРАД

НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАД,
ОБЩИНАТА И СТРАНАТА
ЧЕСТИТИ

Деня не Репувликат

НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ,
НА СВОИТЕ ПЪТНИЦИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ
И НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА И ГРАЖДАНИ
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И ЮГОСЛАВИЯ
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29 ноември
Деня на Републиката
• КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ И ДРЪЗ
ПОВЕНИ ДЕЛА В ИЗГРАЖДАНЕТО НА САМОУПРАВИ
ТЕЛНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ
ПЪТНИЦИ!
„АВТОТРАНСПОРТ" ВИ ПРЕДЛАГА ПРИЯТНО
ПЪТУВАНЕ ДО БЕЛГРАД, НИШ И СКОПИЕ, КАКТО И ДО РЕОННИТЕ ЦЕНТРОВЕ В БОСИЛЕ
ГРАДСКА ОБЩИНА.
ГРАЖДАНИ!
ПОЛЗУВАЙТЕ КАЧЕСТВЕНИТЕ И БЪРЗИ УСЛУ
ГИ НА „АВТОТРАНСПОРТ" ОТ БОСИЛЕГРАД

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

БРАТСТВО • 28 НОЕМВРИ 1980

СТРАНИЦА I!

ИНДУСТРИЯ ЗА ГУМЕНИ ИЗДЕЛИЯ

МЕБЕЛНА ФАБРИКА

„Наш Иванов Циле“
ДИМИТРОВГРАД

»Тигър« - Пирот
ОСТ „Димитровград“
■ НА РАБОТНИЦИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ
ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА И СЛАНАТА

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ
НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ
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ЧЕСТИТИ

29 ноември
Деня на Републиката

29 НОЕМВРИ ЦЕНЯ НО РЕПУБПННШ
« С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОШЕ ПО-ВИСОКИ ЗАВОЕ
ВАНИЯ. МНОГО УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОТО СТРОИТЕЛСТВО.

като им пожелава много успехи и високи завое
вани# в изграждането на социалистическото само
управление.

• „ТИГЪР" произвежда автогуми технически сто
кн от гума .различни видове гумени обувки.
„ЦИЛЕ” ПРОИЗВЕЖДА
V .

СЪВРЕМЕННА

МЕБЕЛ,

КОЙТО МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В СОБ
СТВЕНИТЕ МУ МАГАЗИНИ И В МАГА
ЗИНИТЕ НАВРЕД ИЗ СТРАНАТА.

Здравният дом
ДИМИТРОВГРАД

ОСТ КОНФЕКЦИЯ

„СВОБОДА“
ДИМИТРОВГРАД

СЪС СВОИТЕ ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ:
— „МЛАДОСТ” — за производство
—■ „БУДУЧНОСТ" — за търговия
на трудещите се от фабриката
в общината и в страната

на гражданите и
тРУДещнте се в общината и страната
честити

29 нобмври
Двня на Републиката
като им пожелава крепко здраве и нови успехи
в социалистическото строителство.

честити
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ

Деня на Републиката

»Е Р М А«
3 в о Н ц и
На всички селскостопански
производители и на гражданите и трудещите се в
общината и страната

с пожелания за още по-високи завоевания и Дързновени дела в изграждането на социалистическа
самоуправителна ЮГОСЛАВИЯ
КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” ПРОИЗВЕЖДА
МОДНО МЪЖКО, ДАМСКО И ДЕТСКО ОБЛЕКО
ПО НАЙ-СЪВРЕМЕННИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ.

ЧЕСТИТИ

29 ноември-Деня на Републиката
с пожелания за още по.големи трудови
успехи в социалистическото строителство
УД
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Кожара „БРАТСТВО"
ДИМИТРОВГРАД

КОМУНАЛНО УСЛУЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ

И

НА ВСИЧКИ СВОИ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ В СТРАНАТА

НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
НА ТРУДЕПДИТЕ СЕ И ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

29 ноември — Деня на Републиката

Деня на Републиката

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ВСЕОБЩ НАПРЕДЪК И РАЗЦВЕТ
НА РЕПУБЛИКАТА НИ.

„УСЛУГА" върши всички видове комунално-битови
услуги!

„ГОРСКА СЕКЦИЯ"
БОСИЛЕГРАД

БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ

Деня на Републиката

ЧЕСТИТИ

Деня на Републиката
■ и ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО ЛИЧНИ И ОБЩИ УСПЕХИ
В ПО-НАТАТЪШНОТО ВСЕСТРАННО РАЗВИТИЕ НА ОБ
ЩИНАТА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКА НЕОБВЪРЗАНА ЮГО
СЛАВИЯ

ОБЩМШТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕН
БОСИЛЕГРАД

Е КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ В ИЗГРА
ЖДАНЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА НЕОБВЪРЗАНА И
САМОУПРАВИТЕЛНА ЮГОСЛАВИЯ И МНОГО ЛИЧНИ И
ОБЩИ ДЕЛОВИ ПОСТИЖЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

„ИВАН КАРАИВАНОВ"
БОСИЛЕГРАД

НА МЛАДЕЖИТЕ И ДЕВОЙКИТЕ
НА РАБОТНИЦИТЕ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ТРУДЕЩИ
СЕ И ГРАЖДАНИ
В ОБЩИНАТА И ЮГОСЛАВИЯ
ЧЕСТИТИ

Деня на Републаша

• НА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ В ГОРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
• НА ДЕЛОВИТЕ СИ ПРИЯТЕЛИ
• НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА
И СТРАНАТА

29 ноември

• ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ УСПЕХИ В УЧИЛИЩАТА И
ФАКУЛТЕТИТЕ. НА РАБОТНИТЕ ИМ МЕСТА И НА
ВСИЧКИ ФРОНТОВЕ НА БОРБАТА ЗА УСПЕШНО
ПО НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА И НА
НАШАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА САМОУПРДВИТЕЛ
НА И НЕОБВЪРЗАНА РОДИНА

Общинският
Синдикален сънет
БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ

29 иоемвпи — Деня на Републиката
• НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ
И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА
И ЦЯЛАТА СТРАНА,
* ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ МНОГО ЗНАНИЯ И ПОСТИЖЕНИЯ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО НА НАШАТА
РОДИНА

НАРОДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ
СУРДУЛИЦА
■ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ
В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА И СФР ЮГОСЛАВИЯ
ЧЕСТИТ И

ЧЕСТИТИ

Деня на Републиката

21 иимра

• НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА

БРАТСТВО • 28 НОЕМВРИ 1980.

29 ноември
• КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПО
НАТАТЪХНОТО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО
САМОУПРАВЛЕНИЕ И МНОГО ЛИЧНИ УСПЕХИ

СТРАНИЦА 13

ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

н

„ЛУЖНИЦА"

ООСТ „Таламбас”
Б о 0 V 111 11 11 11 *

_ БАБУШНИЦА
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ, ГРАЖДАНИТЕ, НА ДЕЛОВИТЕ
ПРИЯТЕЛИ И НА ПЛИЕНТИТЕ В
ОБЩИНАТА И
СТРАНАТА
ЧЕСТ II Т II
■ НА СВОИТЕ

Празника на Републиката — 9 ноември
М С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА
ЗАНАПРЕД

ОЩЕ

ПО-ХУБАВИ

ПА

ПОТРЕБИТЕЛИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ

И

ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

УСПЕХИ
ЧЕСТИТИ

Властите хидроцентрали
СУРДУЛНЦА

ДЕНЯ НА

НА ТАУДЕЩИТЕ СЕ
И ГРАЖДАНИТЕ
В СУАДУЛИШКА ОБЩИНА И СТРАНАТА
ЧЕСТИТИ

29 ноември — Ценя на Републиката

• С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВИСОКИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ и по
СТИЖЕНИя В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ

■ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВИСОКИ УСПЕХИ В ИЗГРАЖДАНЕГО НА САМОУПРАВИТЕЛНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ И ПОВИ
ШАВАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ
И ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ
• ГРАЖДАНИ!
ЬЛАСИНСКИТЕ ХИДРОЦЕНТРАЛНИ ДАВАТ ЗНАЧИТЕ
ЛЕН ПРИНОС В РЕДОВНОТО СНАБДЯВАНЕ НА НАСЕЛЕ
НИЕ ГО „ РЕПУБЛИКАТА И СТРАНАТА С КАЧЕСТВЕНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
^---- ------------------------------- -----------------

• ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУ
НИСТИТЕ,
• ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
КИЯ СЪЮЗ,

СОЦИАЛИСТИЧЕС

• ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

=ПАЯ.11*ЯЛГА ■

• ПРОИЗВЕЖДА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПЕЧАТНА ТЕКСТИЛ
НА ГАЛАНТЕРИЯ
■ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ В ОБЩИНАТА
И СТРАНАТА
ЧЕСТИТИ

Прашка на Репубпината - 29 ноември

• ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗ НА БОЙЦИТЕ и
• ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ

■ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ ЗАНАПРЕД

БАБУШНИЦА

I

■ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ ЧЕСТИТЯТ

СДМ0УПРАВ1ТЕМ1ТЕ ОБЩНОСТИ
НА ИНТЕРЕСИТЕ
в СУРДУЛИЦА

ЧЕСТИТИ

Деня на Републиката
- 29 ноември

29 ноември — Давя иа Репубпината
■ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ
В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА И СФР ЮГОСЛАВИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКО^Т^Й^?-
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ФОТОРЕПОРТАЖ

На пазара в Димитровград
Петъчните, пазарни дни в Димитров
град винаги са били интересни за хората. Тук те са продавали свонте стоки, купували, идвали на свиждане, да
се срещнат с приятели, да прекарат
приятни часове в кръчмата, на разход
ката ..,
В петъчните пазарни дни младите от
селата са идвали да „хвърлят око”, та
се запознаят, да намерят бъдеща съпруга или съпруг...
Ето така е било някога ... Днес оба
че пазарните дни остават само за тъР
говия. Така беше и в този петъчен дан
когато записахме този репортаж. Малка
оеше пазарната площадка да събере
всички ония, които предлагаха стоките
си и затова бяха се наредили край'пътя
до моста на Нишава и пред моста към
рампата дори до центъра на града,
вниманието обаче най-много привлича
ше бижутерията, която напомня на
старите петъчни дни в Димитровград.
Тук в пазарния ден се предлагат
чушки, зеле, зелени домати, грозде,
орехи ... Предлагащите стоката не са
само от близките села. Има ги от Пи
Р°т, дори от Ниш и по-далеч. Не са
малко и матрапазите които купената
стока от Ниш тук продават два пъти
по-скъпо.
Петъчите, пазарни дни в Димитров
град винаги предизвикват интерес на
хората. И често пъти. дори и онпя
конто не купуват направят разходка до
пазара.
В последно време тук има работа и
за санитерння и за референта по це
ните.
Сн. Б. Николов

МОЖЕ БИ НЕ СТЕ ЗНАЕЛИ
Един литър краве мляко
— един динър

Петнадесет хплядарки везани
ца чушки? Много е, знаеш ли, че тряб
ва да се пълнят с месо!?

Един лигьр краве мляко — един динар!
Такава цена са получили Асен Георгиев, То
дор Пейчев, Радойко Алексов, от с. Раде'<на и някои други от Димитровградска об
щина. След като била направена проверка
на качеството на млякото, специалистите на
кооперация „Сточар” константирали, че тя
хното мляко толкова струва — един литър
— един динар.
Най-скъпо платено мляко от коопера
цията е 7,10 динара по литър.
На напомним и това че кооперацията
цвика от млякото продава също по цена
един литър — един динар!?

Най-висок наем в Димитров
град - една стая 4000 динара!

ш
Ш

~ ,т

Ш.щть * - * ' ч
г ,

Давам по намалени цени, бър
зам се за рейса, заповядайте хора!

Не се касае за частно издаване на квар
тири и повишаване наема на съШите. Толко
ва пари взима Центърът за култура и заба
ва в Димитровград за една стая в която ра
боти референтът за култура. В същата стая
под идем работят ТВ Журналът, който пла
жа 1 500 динара наем, „Братство" (наем
1 000), и отскоро тук работи под наем ре
ферента на Застрахователната организация
„Македония” (наем 1 500 д.).
Стаята има 16 м2 и може да се каже,
че е най-скъпо платената стая, но и най-добре
използвана. В следобедните часове тук се
провеждат конференции, службенй срещи и
правят даже и репетиции.
Б. Н.

ИН МЕМОРИАМ
На 26 ноември т.г. се на
вършиха 40 дни от смъртта
на нашия скъп и незабра
вим син, съпруг, баща, дя
до, чичо, брат и в^йчо

Симо Рангелов
Зелето е скъпо, но няма време
за чакане. Трябва да се слага, за да
стигне поне за Нова година . ..

Журналисти на посещение в Нишки регион
От 19 до 21 ноември т.г.
група журналисти от сред
ствата за масова информа
ция ог Хърватско, Босна и
Херцеговина, Македония и
Сърбия ,акредитирани\ в Ску
пщината на СР Сърбия и
Изпълнителния съвет, посе
ти Нишки регион.
В рамките на посещение
то си, журналистите преби
ваха в Машинната промиш
леност в Ниш, тумарената
промишленост #,Гигър'' и те
КСТИЛНИя комбинат „Пъ-рви
май" в Пирот, където води
ха приети от председателя
осъществяването па и коне
мическата стабилизация.
Журналистите посетиха и
Бела паланка и Димитров
град. В Димитровград те бя
ха приети от преедседателя
на Общинската скупщина
БОРИС БОРИСОВ и предсе
дателя на изпълнителния съ
вст ИВАН ДЕНЧЕВ. В ддучаеод разговор в салона на
Общинската скупщина, гос
тите бяха запознати о резул-

учител в с. Божица
Този ден в 10 часа посе
тихме гроба му в с. Стрезимпровци.
Благодарим на всички роднини и прнятелн, които по
сетиха гооба на скъпия нн
покойник.
Опечалени семейства,
РАНГЕЛОВИ И МИХАЙ
ЛОВИ

СИМО РАНГЕЛОВ

Ии меморнам

Ш}

В събота, на 13 декември
се павършава половин годи
на от когато ин напусна на
шата скъпа майка, съпруга,
баба и тъща

Петрана Стоянова

Журналистите в Лилинско поле
осъществя ва 11ето
татите в
на средносрочния плац за ра
звитие на Димитровградска
община в периода 1976—80
•година и с основните иасоки на развитие през следва
щите пет години.

Журналистите от Белград
посетиха и овцефермата в
Лмпшюко поле и грапнчнопроггусквателпия пункт Гра
дини.

В събота на 6 декември
ще посетим нейната вечна
къща па гробищата в Дими
тровград в 11 часа.
С Любов II -ПОЧИТ Тя ВИНА
ГИ 1цс живее в нашите съРца.
Опечалеш!,
Съпруг Ангел, енн Петър,
Дъщери Костадинка, Вера,
Лиляна и Славица. снаха
Лукица,
внуци Зорица,
Иван, Негосава и Мария,
зет Добрнвос и роднини.

)
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ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ «А ССЛ
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА
БОЙЦИТЕ

р1»

I

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ
СУ РД УЛИЦА

ф

ч ЕС Т И Т Я Т

ОДИ ЗГ0ДН0
П0-ЗГ0ДН0
Слезо тия дни у Димитровград и гледам пред
Културният дом, там дека беше Чеднната кьрчмп,
децата засеяли траву па се озеленило ко у наше
село.
Стойим пред вратата и ее чудим и зверим
на това чудо, ка пред мене стану йедно момчшце.
— Кво се чудиш стари, кикц да не «ш видел
зелену траву?
— Не чудим се на травуту — кажем на де
тето — ама се радуйем дека видим това местенце
са йе чисто и убаво.
Алш детето не ме оставя. Пак ме запигуйе:
— Ама стари, ти изгледа цс знаеш защо су
насадили туя траву. Нейе това само зарад убави
н>у...
И момчнщето си отиде. Пеете да ми каже
нищо повече ...
А я ли сам йел од кокошку ногу, реко че
се распнтуйем. Стану пред Домат и кой кико ми
не, я га питуйем кико на телевнзиюту кпга ни
тую човеци за туя и онуя работу.
И тека човеци почеше да мн одговаращ.
Иедън по-стар човек каже дека тая трава й® на
садена зарад овчарннкат у Липинско поле.
— Знайеш лн ти дека у Липинско поле ов
цето остануше без рану. Па од тука че се коси и
там че се кара... Тека, се изране тия големи бол>уци през зимуту ...
Друг Ш1 одговори пак за овчарннкат у Ли
пинско поле.
— Е стари ти нищо не знайеш. На това ме
сто, че се прайи овчарник... Тука йе водата, ту
ка травата, тука агрономйете тука су овчарйете,
че може да гледаю кико върви овчарството у на
щу общину... Замисли ка дойде делегация оди
Белград или Ниш и у общинуту требе да си ос
тавяю работу да Ви воде по Липинско поле ...
А тека оди пенцар, че н>им покажу кико се ра
Ооти ... Оди згодно по згодно не може да буде ...
Са и я знам защо се толко гледа травата
пред Културният дом у Димитровград.
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Влакът гърми през туне
ла. Млад мъж седнал до
Сабине и я прегърща през
раменете.
— Извинете, може ли да
сложите ръката си другаде?
Разбира се отговаря
той, — но си помислих, че
се познаваме съвсем отско
ро!

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ
И ГРАЖДАНИ
в ОБЩИНАТА И ЮГОСЛАВИЯ
ф И ИМ пожелават разцвет па сдружения
труд и социалистическото самоуправле
ние за добруване на народите и народно
стите на необвързана Югославия

ое&локячт не

;

!г

РАДОСТ ЗА ОВЦЕТЕ ОТ ЛИПИНСКО ПОЛЕ
На репетиция диригентът ф
съветва тенора:
— Моля за повече страст! !
Никога ли не сте били влю
— Да, но тогава не ^
беи?

Ще се стои \шкроязовир в Смиловско поле
— узнаваме от печата.
Най голяма радост изпитват от тази вест ов
цете от офцефермата в Липинско поле. Ня-Ма ве
че да жадуват.

♦
♦
♦

СЪ-М пял.

Вой«П1К, служещ в пусти
ията, отговаря на писмо на
родителите си, в което го
питат дали е горещо там, къ
дето служи: „Ужас! И ни
едно дърво! В почивките ме
жду занятията се разделих
ме на двойки и отначало
единият седи в сянката на
другия, а после обратно."

ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗД ЖУРНАЛИСТИТЕ

а

▼
т
ф
ф

Двама босилеградчанл разговарят:
— Знаеш лн кой е най доволен от избора
на Пене Димитров за председател на младежката
организация?
— Зная, журналистите Вене Велинов и Ми
лко Александров. Няма да му превеждат на бъл
гарски отговорите за телевизията и радиото.
Момчето е преподавател по български език.

а
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♦
♦
♦
♦

Какво дириш така усърд
но? — пита съпругЪт жена Ф
си ,която обръща къщата ф
надолу с главата.
— Една книга.
— Каква клнга— „Как да доживеем ДО ф
сто години ...”
— Аз я изгорих.
▼
— За що?
— Видях, че ... започна !
да я четеш.

ВИСОЧКИ СТРОЕЖ

♦
♦
♦

Група внеочанн пишат до рубриката „Моля,
без докаченне” едно писмо и питат: .Докараха ча
къл за изграждане на мостовете на Бела вода и
в Славния • • • Кога ще започне строежа?"

♦

Драги внеочани. имайте търпение. Тези дни
отиваме при Ванга по други въпроси и ще питам
и за вашите мостове. Чакайте отговор __
ХУБАВИЦА НА ДЕРЕКУЛА

♦

На вратата на трафопоста
има надпис: „Докосване до
съоръжението е смъртонос
но. Всеки който не спазва
това, ще бъде глобен”.

Хубавицата на Дерекула, както нарекоха
сградата на основното училище в село Звонци,
мина както и всяка друга хубавица. Хубостта е
до време ...

I

За кратко време започнаха да я оду.мват ...
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