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иа СФРЮ Йасяп Цаз 
Тито от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоен с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за осебе- 
им заслуги в областта 
иа информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на

шито народи и наро
дности.
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ИЗ ДОКЛАДА НА СЕРГЕЙ КРАЙГЕР НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЮНА

АРМИЯТА В СЛУЖБА НА НАРОДА
Нашата Армия се разви 

ваше като фактор на 
мирно социалистическо из 
гра>кдане и укрепване на Народоосвободителният 
положението на Югосла- фронт- Това ясно сочи, 
вия като независима и не че самоуправлението, и 
обвързана страна. системата по всенародна

ГОВОРЕЙКИ на търже отбрана, като негова спе 
ственото- събрание по по 
вод Деня на ЮНА на 21 
декември в 
Сава-център,
ят на ' Председателството, 
на СФРЮ Сергей Крайгер 
между другото каза'

Дълбокият народен и ре 
волюдионен характер на 
Народоосвободителната бо 
рба и революцията опреде 
ли и насоката на нашето 
обществено развитие в 
следвоенния период. Рево 
люционната инициатива 
на най-ншроките народни 
маси продължи в периода 
на обновата, а след ней

души бяха ранени. Общи шето обществено-икономи 
ческо и политическо ра 
звитие и отбранителната 
способност на нашата 

Засечките в раз 
витието на социалистиче-

ст и масовата боева об 
ществено-- политическа ор 
ганизация, какъвто беше

българската отечествено 
фронтовска армия. Извее 
тни са обаче обстоятелст
вата поради които изля 
зохме насреща на българ 
ското правителство за то 
ва учасите-

В резултат на сътрудни 
чеството на двете партии цикога нито един ма- 
през войната срещу об лък народ — каза другар 
щия враг, в боевете за ят Тито на Второто засе 
освобождение на отделни дание на АВНОю — 
краища на нашата страна, дойде така скъпо до то

ва, да убеди световната 
общественост, че кръвта 
пролята в Югославия 
негова кръв..- „За съжа
ление, и по-късно, се пра 
веха, и днес се правят о

те наши загуби през Вто 
рата световна война над 
вишават 1 700 000 • души.

Международното при- страна- 
знание на нова Юго
славия обаче не върве
ше лесно. „Може

ското самоуправление от 
отразяватби рицателно се

и върху всенародната от 
брана, сигурността и са 
мозащитата. Върху това, 

не като предупреждение за 
цялата страна, с цялата 
си сериозност предупре 

и предупреждават 
е действията на контраре- 

волюционните сили 
Косово- Те сочат, че 
же да настъпи изостава- 

пити тази истина да се не в развитието на самоу 
накърни, да се реабилити правлението, до надделя 

ване на б ю рокр атичн о-

цифична изява, имат дъл 
боки корени още в Наро 

белградския родоосвободителната лой- 
председател на.

Единствено ръководене 
то и командуването с на 
родосвободителната вой
ска произлезе от единна 
та политическа и военна 
стратегия- То се изявява 
ше в централизираните 
ръководни и командуващи 
функции и отговорности 
на Върховния щаб и 

Върховния 
но в това не се из-5 
черпваше. Подразбираше 
и нужната степен на са 
мостоятелност и инициа
тива на националните и 
покрайнинските 
щабове, както и другите 
щабове и команди на от 
бранителните поделения в 
рамките на отговорността
за осъществяването на е 
динствения стратегически 
план.

иха

в
мо-

рат предателството и зло 
действото. Във връзка с технократическата прак- 
това са и опитите за нама тика и небдителността 

спрямо национализма. Съ 
дбовна роля в това нещо 
имаха привръзаността на 
албанците в Косово към

комендант,

ляване на етическите сто 
йности на нашата револ 
юция.

На ръка на това нещо
ното свършване пълна из 
ява в изграждането на са 
циалистческото самоуправ 
ление и обобоществяване 
то на отбраната на стра 

кон

върват и известни граж
данско - либералистически 
мнения в нашат страна, 
които извращават предста 
вата нанашата револю
ция, нейните придобивки 

с поделенията на нашата и стойности. Аргумен- 
Народоосвободителна вой тираното противопоставя- 
ска участвуваха и части- це на това нещо, в нас 
на две дивизии на иародо гоящия момент, е една ог 
освободителната войска непосредствените задачи 
иа Албания. на нашата идейна борба и

И в единия, и в другия обезпечаването на конти-

главни
социалистическото, самоу- 

задружнос-правление и 
тта на нашите народи и 
народности, както и твър 
дата решимост на нашата 
социалистическа общност

ната и защитата на 
ституционния порядък, ка 
кто и външната политика, 
вървеше и развитието на 
Югославската народна ар 
мия'. Нашата армия и въор 
ъжените сили изцяло се 
развиваха като фактор на 
мирно
изграждане и укрепване 
на международното 
жение на Югославия като 
независима и необвързана

Сергей Крайгер

В партизанските отряди 
и другите поделения още 
през 1941 година имаше 

80 000 бойци. Такива

нито в една част да не 
допусне действуване на 
контрареволюдия.към

военни сили тогава няма 
ше в окупирана Европа. 
Освободени бяха големи

социалистическо
ОТБРАНАТА — ПОСТОЯ
ННА ГРИЖА

случай, от наша страна нуитета на нашата рево 
направено с 1 люция-

Обаче нашата система 
укрепването по всенародна отбрана бе 

отиоше ше изложена на голям на 
тиск от различни страни.

тъкмо

поло-
това беше 
цел за обща борба против 
фашизма и

територии, в различни кра 
страна ища Иа Югославия, вър

През’ изтеклите четири ху които изникваше наро 
десетилетия нашите въор дната власт. За силите на 
Жени сили честно изпълн Оста беше създадено но 
яваха своите задачи в бор во, непредвидено бойно 
бата за освобождение и поле, което прикова над 
създаването на условия за половин милион техни 
революционни обществе войници, 
ни преобразования и в у През 1944 година окоп 
силията за обезпечаван® чателно бяха освободени 
на независимостта, пяло- нови просторни .деритото 
стта. и мирното развитие рии. Народоосвободителна 
на социалистическа Юго та войска нарасна па 
славия. Това беше възмо 600 000 души, за да може 
жно благодарение масо- в заключителната фаза 
вия греоизъм яа нашите през 1945 година, Югосла 
бойци във войната и не ’ вската армия наброява 
уморните следвоенни уси ше към 800 000 боици. 
лия числящи се към въо Както е известно, през 
Ръжените сили и укрепва втората половина яа 1944 

отбранителната година, части на Червена 
та армия се бореха зае 
дио с НародоосвободитеД 
ната войска на Югославия 
за освобождението на час

Всички нас сериозно ни 
загрижва по-нататъшното 
изостряне на междунаро 
дните отношения. Военна 
та изява •на икономически 
те и политическите про 
тпворечия, които разтър
сват днешния свят се ви 
жда в засилената блокова 
напревара. Продължава о- 
пасната надпревара във 
въоръжаването, зачестиха 
и военните маневри, тле

па приятелските 
мия и сътрудничество с 
народите на тези две съ Но благодарение 
седни страни. Обаче в по 
следно време — особено 
от страна, на Албания — 
иа този принос се дават чкп тези попълзновения. 
измерения и тълкувания Устояхме на натиска на ' 
представляващи изпраща- Сталин, отбранихме и си , 
ване на историческите фак осигурихме собствен път 
ти с очевидни териториал па социалистическо раз 
пи претенции спрямо Юго питие па нашето общест 
славия. по. С решителна съпро

па нашето единство, енла 
та иа нашата страна и 
армията, осуетихме вен-

типа против всеки на- 
ОСУЕТЕНИ ПОРИЦАНИЯ тиск от чужбина придоби 

Приносът па нашите хме най-широко между- 
въоръжеии сили към по народно признание и по 
бедата иаД фашизма през най-добър начин афирмп- 
Втората световна война е рахме правото и отговор 
многостранен- Нашите въо цостта «а всеки народ за 
ръжени сили водеха пеп- собствено развитие, а с 
рекъсната борба с нараст това и възможността за 
ващ интензитет и прив извънблокова позиция на 
ръзваха към себе си 30— малката страна и иейно- 
35 окупаторски дивизии го равноправно положе- 
и множество куизлииговс ние и действуваме в меж 
ки формации. На югослав дуиародния живот, 
ското бойно поле паднаха 
450 000 вражески войници, ВЗАИМНА ЗАВИСИМОСТ 
подофицери и офицери.
Животите си дадоха иад 
305 000 наши бойци и ко иаги съществуваше взаи 
мапдири, докато 425 000 мна зависимост ме?кду иа

ят старите и се разраст
ват нови военни огнища.

Отделен проблем, който 
И по-нататък загрижва чо 
чеството си остава нацпето на 

сила на страната. преварата във въоръжава 
цето. Само през настояща 
та година военни разходи 
достигнаха рекордна сума 
от иад 500 милиарда дола 

пъти

СЪВМЕСТНА БОРБА

Народоосвободителната ти от наши територии и 
борба като цяло се харак главния град на нашата 
теризира тъкмо с всестра страна ■ Белград, 
няото ангажиране на на С частите яа нашата На 
родните маси и всички родоосвободителната войс 
народи и народности на ка участвуваха към края 
Югославия в с-ьздаването иа 1944 и в началото на 
на Народоосвободителна I945 година иа отделни се 
та войска, народната вла

ра, което двадесет 
повече от целокупната по 
мощ, която се дава иа ра 
зииващите се страни.От войната насам ви

(На 3-та стр.)ктори и някои части на



СЛЕД ИЗМЕНЕНИЕТО НА МИТНИЧЕСКИТЕ 
ПРЕДПИСАНИЯПОЛША

Ненужно объркванеПродължава извънредното положение
ш НАШИТЕ ГРАЖДАНИ НА ВРЕМЕН

ПОСТ НЕ НАДМИНАВА ПЕТ ХИЛЯДИ ДИНА

Обаче един ден по-късно 
Радио—Варшава съобщи, 
че в мините Зйемовият и 
Пяст край Катовице стач 
куват 3000 миньори, 
ред това съобщение 874 
миньори от ЗйеМОВИТ ВС 
че са прекъснали стачка 
та си. Били полагани уси 
лия положението да сс 
уреди бел употреба на си 
ла. .

формации при строга пей 
аура, а полската агенция 
ПАП не излъчва инфор
мации ла чужбина (тази 
длъжност е поела съвет
ската агенция ТАСС).

Най-ново безпокойство 
всред световната общес
твеност внесоха 
пристигащи от

В началото на втората 
въвежданетоседмица от

извънредно (военното) 
положение в Полша офн 
циалните съобщения на 
Радио—Варшава и

на
Спо-

оста-
нолнте средства за масо
ва информация говорят 
за стнхване на положени 
ето, оптимизъм във връз

РА
тис, или 10 кутии цигари, 

750 гр пържено кафе,
ВЛИЗАНЕТО в сила 

измененото решение 
митнически улеснения (о1 
5 декември т.г.) сс СЪПЪТ- 

по време 11а ссд-

вестите,
катовиш-

на
или
или един килограм сурово 
кафе и т. н.

Доколкото се 
пашите граждани на вре 
менна работа в чужбина 
техните основни 
ния и вносни права с то 
па решение не са проме 
неин. Те и занапред вед- 
наж годишно ще могат да 
внесат без митнически да 

предмети за дома- 
преД- 

обща стой 
5000

за

ПЪРВИТЕ ДЕСЕТ ВОЕННИ ДНИ

НЕДЕЛЯ 13 декември: Драматична реч 
Ярузелскн по Радно-Варшава. Обявяване решението 
на Държавния съвет за въвеждане на военно (извън 
редно) положение и обясняваме причините за взи
мането на такова решение.

ПОНЕДЕЛНИК. 14 декември: На 
полските градове владее относителен мир 
та за масова информация в света обширно съобща
ват за въвеждането на извънредното положение, но 
без отделни коментари и официални отзвуци.

ВТОРНИК, 15 декември: Радно-Варшава съоо- 
щава за първите опити за организиране на стач
ки Във Варшава заседава Военният комитет на на
ционалното спасение, на което е оценено положени 
ето в страната след въвеждането на извънредно-.

Освен в Катовице 
ложснисто с сложно и в 
Гданск. От Балтика ирис 
тигнаха

касае запо ствува
мичиите викенди е големи 

' блъсканици иа граиичио- 
пропуск пател нитс пун кго 
вс и объркване в тълкува 
пето на това предписание. 
Особени недоразумения са 
породени у нашите граж 
дани на временна работа 
в чужбина, които имат и 
особени улеснения и внос

на

вести, че кора- 
предпри

улесие-
бостроителните 
ятия в Гдипя и Гданск 
няма да работят до 28 де 
кември, а сетне този срок 
е продължен до 4 януари 

година. Освен то
ва там е най-Дълъг поли 
пейскнят час: от 20 часа 
вечерта до 6 часа сутрин.

обществе- 
вмпманис

улиците в 
. Средства

идната ЖДИя 
кинството и други
мети, чиято 
пост не надминава

пи права.
— Няма място за никак 

П0НС-Спстоппата динара.
Това не значи обаче, че 

те ще могат да внесят 
стойност до 5000 . динара 
кафе, алкохолни питиета 
и подобни стоки, 
тогава това би имало тър 
говски характер. Те също, 
както и останалите наши

ви недоразумения, 
же решението е ясно — 
посочва самостоятелният 
съветник в Съюзното мит 
ническо управление Слад 
жана Сворцан. — Досега 
нашите пътници при за- 

чужби-

ИОСт с ГОЛЯМО
положението в Пол 

В многобройните офн
вследито положение*

СРЯДА, 16 декември: Сериозно изостряне
— тежки моменти за Полша. Все пове 

постове. И официални 
Затруднено

на ша.
циални реагиралия се под 
чертава искът положение 
то в тази страна Да се у- 
реди по демократичен път 
относно възможно по-нап 
ред да се премахне вое 
нното положение и да се 
освободят интернираните 

възобнови

положението
че войници на отговорните 
информации за инциденти и стачки, 
снабдяването. Все повече интернирани лица.

ЧЕТВЪРТЪК, 17 декември: В Полша няма мир. 
Увеличава се броят на стачките, инцидентите 11 До* 
монстрацшгте* Обнародвано е, че първият ден след 
въвеждането на военното положение е имало 261 

пред обед и 160 стачки след обед. 3500 ин
тернираш! лица-

ПЕТЪК, 18декември: Първото кървопролитие— 
- мина „Вуек” загинали 7 миньо- 

39 работника и 41 милиционер* У-

понеже

връщането си от
са имали право без за 

плащане на мито да вие 
сат в страната предмети 
с обща стойност от 1500 
динара, но' чиято отделна 
стойност не е надминава 
ла 500 динара. Сега това 
право е намалено и граж 
даните са освободени от 
митнически даждия 
предмети, чиято обща сто 
йност възлиза на 200 ди 
нара. На практика това 
значи, че сега без обмит 
ване може да се внесе са

на пътници, ще имат право 
всеки път, ксггато влизат 

без обмитванев страната 
да внесат предмети, чия 
то обща стойност не над 
минава 200 динара.

нашите работни 
ци в чужбина остава пра 

10 000

стачка лица и да се 
процесът на споразумява
не и диалог. Демократич Най-в стълкновението в 

ри. а ранени са 
лични вълнения в Гданск.

СЪБОТА, 19 декември: Полша преживява наци
онална трагедия — населението не се примирява с 
военното положение, но е принудено да се владее 
според него.

НЕДЕЛЯ, 20 декември: Събщение на ТАСС за 
диверсия в катовишките мини — затрупани' 1300 
миньори.

ният свят е против как 
вато и да е намеса отвън. сетне на

вото и на внос до 
динара със заплащане на 
мито. Следователно ни

заПоложението в Полша 
продължава да е сложно 
и никой точно не 
да предвиди изхода му. 
Огнището на кризата е 
много по-близо до разпал 
ване отколкото до изгас- 
ване* Без оглед на 
кога и с какви средства 
ще бъде премахната кри 
зата, от нея
много съществени въпро 
си. Как се случи в една 

страна
и да се провъзгласи военно 

положение в мирновреме 
лни условия? Как е въз 
можно мнозинство от ра 

на „Солидарност" (провъз ботническата класа да
стане „контрареволюцио 
нна"? До каква степен та

може що в техните основни пра 
ва, които са имали и до
сега, не се мени — изтък
на Сладжана Сворцан.ПОНЕДЕЛНИК, 21 декември: РаДио-Варшава

мините 
генерал

мо литър алкохолно пи-
съобшава за стачката на 3000 минъори в 
Зйемовит и Пяст. Катовишкият войвода 
Пашковски потвърдил, че положението в това вой
водство е тежко.

ВТОРНИК, 22 декември: Ясно е, че извънред
ното положение в Полша не е краткосрочна мярка*

това
СОЦИАЛИСТИ40 ГОДИНИ ОТ ВЪСТАНИЕТО,

ЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ И СЪЗДАВАНЕТО И РАЗ 
ВИТИЕТО НА ЮНАвъзникнаха !

От партизански отряди 

до съвременни 

въоръжени сили (3)

социалистическа
ките мини Зйемовит 
Пяст. Именно, съветската 
агенция ТАСС съобщи, 
че екстремни елементи

ка с опазването на соци 
ализма в страната, оживя 
ването на стопанството, 
подобряването на трудо 
вата дисциплина- Все пак 
трудно е да се получи 
пълна представа за пола 
жението в страната, за 
щото чуждестранните ко 
респонденти изпращат ин

гласени за контрареволю- 
ционери), са извършили 
диверзия относно затру
пали входовете и изходи 
те от подземните мини.

Формиране на дивизии 
и корпуси

кива методи за уреждане 
иа положението са в съ 
тласне със сониалистичес 
ката демокрация? „...Нашата народна войска не е създадена от

горе, чрез декрети, насила: не е въоръжавана 
от фабрики чрез военни набавчици... Всеки 
боец на нашата хубава нродна войска с тежка 
борба и кръвта си спечелваше и спечелва оръ 
жие от врага, на когото срамно го предадоха 
предателите на нашия народ, разните висши 
офицери и генерали на бившата югославска 
войска...”

Жаркович 
посети Судан

БЛИЗКИ ИЗТОК ■:

Екцес на израелската 

военщина
Членът на Председател 

ството на СФРЮ Видойе 
Жаркович тази седмица 
пребивава на официално 
приятелско посещение в 
Судан.

В официалните югослав 
ско-еудански разговори 
стана дума за усъвършен 
ствуването на междудър
жавното сътрудничество, 
отделно в областта на и-

тито
Германското 

ване разбра неуспеха си 
в Западна Сърбия. Затова 
то използува трудните зи-

32°Ц под нулата и 19-ча- 
сов непрекъснат марш 
бригадата изпълни задача
та си. Съвместно с някол
ко босненски и Черногор 
ски партизански отряди 
тя освободи значителна 
част на Югоизточна Бос-

команду-
ИЗРАЕЛ се опита да из 

ползува драматичната об
становка в Полша за да 
извърши анексия на 
лан. Обаче демократична- 

обществе- 
най-остро осъди то

нието на изралеския Кне- 
сет. В приетата резолю
ция се търси от Израел 
да анулира това решение.
Доколкото израелското 

правителство не нарпави 
това, Съветът за сигур
ност в срок от две седми 
Ци ще предприеме мерки, 
които се предвиждат 
Хартата на ООН.

мни условия и през януа
ри 1941 година започна 
своята офанзива на тери
торията в Източна Боона. 

кономическите отноше- При твърде трудни усло- 
ния и ще бъдат размене вия Първа пролетарска 
ни мнения във връзка с бригада извърши прочу- 
актуалните международни 
въпроси и дейността на 
необвързаните страни-

Го

та световна
ност на.

Наскоро партизанските 
сили отново минаха в 
офанзива и на тримеджие 
то на Херцеговина, Бос
на и Черна гора създадо-

зи ексцес на израелската 
Съветът завоенщина- 

егаоЛп НОО вн -юонсШиз тият през Сараевоко поле 
и Игман—Игмански марш. 
При температура от

в
гласи за невалидно реше
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АКЦЕНТИ ОТ ИНТЕРВЮТО НА НИКОЛА ЛЮБИ 
ЧИЧ ПРЕД В. „НАРОДНА АРМИЯ" Създадохме мощна въоръжена сила
— Нашата армия е съз

давана на специфичен на 
чин, родена във Войната 
и Революцията, създадоха 
я нашите народи и народ 
ноети на цялата терито
рия на Югославия, под ръ 
ководството на Тито и 
Партията. Затова нашата 
армия е Дълбоко народна 
и революционна. Красят 
я не само военно боеви, 
но и човешки и хуманни 
достойнства.

По отношение 
ганизацията, 
бръжението и оборудва
нето, ЮНА през изтеклите 
четири десетилетия от
предимно пехотен и 

твърде малко бронен със 
тав, както и със скромни 
РВ и ПВО) прерастна в 
съвременна въоръжена си

0 СЪЮЗНИЯТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОТБРАНА АРМЕЙСКИ ГЕНЕРАЛ 
НИКОЛА ЛЮБИЧИЧ ДАДЕ ИНТЕРВЮ ПРЕД В. „НАРОДНА АРМИЯ"

на ор- 
състава, въ

мен за другаря Тито: пър 
во, най-значителните ка-

комендант другаря Тито.
В настоящия средносро 

чен план 1981—1985 годи 
на е запланувано значител 
но влагане в модернизаци 
ята и изграждането 
нови научни и производ
ствени мощности, които 
ще дадат възможност за 
развитие и производство 
на нови по-сложни боеви 
системи, така че нашата 
ОС да бъде обзаведена със 
средствата от домашни из 
вори. По качеството и бо 
евата мощ домашното въ
оръжение и военно обо
рудване не изостават зад 
качеството на оръжието, 
което произвеждат най-ра 
звитите промишлени стра 
ни.

ка, че сме осъществили 
значителни резултати в
по-нагатъшното изгражда зарми и военни учрежде 
нс системата на всенарод ния, като се започне от 
ната отбрана и обществе- заставата в Любеля, коя- 
ната самозащита и . че на- то ще носи Титовото име 
шите ОС са по-готови от (във всички армейски об 
преди. Това бе негово и ласти по една казарма ве
на Конгреса голямо приз че носят името на Върхов 
нание, но и насърчение и ния комендант) до Центъ 
задължение за всички ко- ра на високите военни 

школи, ковачница на на
шите кадри, в която дру 
гарят Тито пръв понесе 
най-високото военно-нау 
чно звание — званието До 
ктор на военните науки. 
Съществуват в Армията по 
вече начини и символи, 
чрез които се изразява 
благодарност и преданост 
на делото на Върховния

на

ла, която разполага с вси 
чки бойни средства, не 
обходими за успешно во 
дене на боеви действия 
ка нашето бойно поле, ка

мунисти да положат по-на 
татъшни усилия за укреп 
ването на целокупната от 
бранителна способност и 
боево изграждане на въо
ръжените сили.

Тези свои особености 
ЮНА запазва през всички 
те тези 40 години на ней 
ния възход и развитие, из кто на сушата, така и на 
тъкна генерал Любичич. море, и във въздуха.

Поради това ЮНА днес — С постоянно организа 
тясно е свързана с народи ционно-формовъчно усъ- 
те и народностите, като вършенствуване и последо 
сила, готова да защити на вателна техническа модер 
шата самоуправителна со низация, непрекъснато, от 
циалистическа система, година на година, и в за- 
конституционното устрой- висимост от нашите пот 
сгво и да отбранява инте ребности и възможности 
гритета и суверенитета. расте ударната и бойна 
Тези задачи Армията из- мощ на всяка част и Ар- 
пълнява чрез системата мията като цяло. Поради 
на всенародната отбрана и това с основание може да 
обществената самозащита се каже, че ЮНА след 40 
— значи, чрез участието години на развитие и бое

во изграждане, израстна в 
такава въоръжена 
костто е способна заедно 
с ТО и в сътрудничество 
с останалите структури 
на системата на всенаро 
дната отбрана и обществе 
ната самозащита, да от
бранява страната от агре 
сия и всяка друга опас
ност. ..

В целия армейски съ 
став продължава задъл
бочаваме на Титовото ре 
волюционно дело, на ши
рок фронт на боево из
граждане се работи вър
ху реализацията на концеп 
нията за всенародна от
брана и обществена само
защита. Титовото Дело 
представлява идейно-акци- 
оина военно-научна сър
цевина на всички наши 
активности. Особено вни 
мание се отделя върху си 
стематизираната военно- 
научна мисъл и нейното 
вграждане в нашата отбра 
нителна практика. На та
зи основа са издадени Ти 
товото военно дело, Заве

Армията в служба 
на иарода

(От 1-ва стр.)
Съгласно развитието на 

международното положе
ние, ние трябва — парале 
лно с продължителната 
броба за разоръжаване и 
равноправно международ
но сътрудничество — да 
водим постоянно сметка 
за отбраната на нашата

Четиридесетгодишнина-
та на въоръжените сили 
чествуваме без Тито, без 
Върховния комендант, кой 
то им стоеше начело поч 
ти 4 десетилетия и който 
в тяхното създаване и ра 
звитие имаше 
влияние- Титовите мисли 
и поръки и в областта на 
отбраната си остават за 
нас постоянен пътепоказа 
тел. Но в един творчески 
титовски смисъл 
който всяко поколение е 
длъжно в своето време да 
изнамира решения, които 
налагат новите условия и 
развитието на положение

и ангажирането на всички 
народи и народности 
отбраната и защитата на 
свободата и сигурността.

сила,в

съдбовно

Затова ние с основание 
казваме, че нашата Армия 
е целият наш народ — 
всички наши граждани. Се 
гашният мирновременен 
армейски ешалон органи 
зирано това подготвя, с 
обучение това обезпечава, 
а с въоръжението прави 
вслчки граждани да мо
гат в отбраната да дадат 
свой пълен принос.

страна.
Укрепването на отбра- 

тите на Върховния комен ннтелната способност на 
дант и бройни студии, про спореднашата страна е и ще 

бъде и занапред една от 
най-важните задачи на 
нашето социалистическо 
самоуправително общест
во, на всички трудещи се 
и граждани на Югосла
вия-

ведени научни симпозиу 
ми и семинари.ТАЧЕНЕ НА ТИТОВОТО 

ДЕЛО Паралелно с това се та
чат и развиват облици на 
съхраняване на траен спо

Другарят Тито на XI 
конгрес на СЮК даде оцен то.

ша на фашизма, в усло
вията

то в зпадните краища наха голяма свободна тери- 
Бяха освободени на по-численяя инашата страна, към края 

на юни 1942 год. започна 
офанзивата на пролетар
ските бригади в Боснен- 

крайна. На Козара 
от около

тория.
Фоча и Чайниче- Върхов
ният щаб това използува 
за кратка почивка, орга
низиране на нови парти
зански единици и за ук- 

органите на

по-мощен враг и всеки
дневни окупации, на югос 
ланското небе се появиха 

партизанскии първите 
въздушни сили. Още на 
21 май I942 год. на паРти 
занското летище У рия кр
ай Прийедор слетяха пило 
тите Франьо Клуз и Руди 
Чаевеи, които по дирек- 

на Местния коми- 
ЮКП за Баня Лу-

ска
имаше отряди 
4000 бойци, които покрай 

имаха и по
репване на 
новата нродна власт.

От 20 януари до 10 май 
на 1942 год. Фоча стана 
център на голяма свобод
на територия, наречена 
Фочанска република. То
ва бе единственият свобо
ден оазис в покорена Ев
ропа, в която народът ор
ганизира своя държава в 
малко: с власт, войска, 
стопанство, здравна и кул 
турна дейност. Градът 
стана седалище на Вър
ховния щаб, ЦК на ЮКП 
и останалите органи и ор
ганизации. На делегатски 
принципи бяха избрани 
градски и околийски на- 
родоосвободителни отбо
ри. Тук се родиха и из
вестните Фочански пред-

останалото 
два танка и самолета- Всс 
пак съотношението меж
ду партизанските и вра
жески сили, които бяха 

Козара бе на
тива
тет на
ка избягаха от въздушни
те сили на НДХ. С това 
започна да се създава вое- 

въздушна сила на

окръжили 
20:1. Бойците и народът 
показаха доотогава неза
белязано геройство. Все 
пак след дълготрайна и 
тежка борба фашистите 
успяха да се пробия'»' на 
Козара. Своята злоба те 
изкалиха върху хората та

Бойци от бригадата ,,Будо Томович” на позиция на 
Остра стена (Бродарево 1944)

ината
нашата Армия.

Нещо по-късно, на Ю 
септември 1942 год. по ре
шение на Върховния ко- 

възраст, жените и деда* мендант другаря Тито, в 
та. Над 50 000 души са живописната Подгора е 
закарани в пленничество формиран първият взво- 
И/ лагери, а на бойното Ден флот. 
поле останаха мъртви Само 10 месеца бяха из- 
1700, бойци на Втория кра минали от формирането 
ишки народоосвободите- на Първа пролетарска бри 
лен отряд. Това бе една гада, а Върховният комен 
от най-славиите епопеи и а дант взима ново исторш 
нашата освободителна вой ческо решение — за фор- 
на. Врагът в съдействие 
с домашните предатели 
не успя да потуши въста
нието и в останалите час
ти на Югославия- 

През военната пролет 
на 1942 година когато Ев 
ропа пъшкаше под боту-

воюването бе издигната на 
по-високо равнище.

Нарасналите партизан
ски сили и завоювани по
беди будеха и укрепваха 
съзнанието у народа, че 
няма връщане на старото, 
че Кралството на Югосла
вия и нейното буржоазно 
устройство е неприемчиво 
за народа. Затова се е на 
ложила нуждата от създа 
ване на политическото тя 
ло, което да ръководи с 
органите на народната 
власт и масовите органи
зации. То се роди в Би- 
хач на 26 и 27 ноември, 
когато бе проведено Пър
вото заседание наАВНОЮ.

СЛЕДВА) Подготви:
Д. Радовановнч

год. са формирани Първа 
н Втора пролетарска ди
визия, а до края на тази 
година още седем. Първа 
и Втора пролетарска и 
Трета ударна дивизия бя
ха под иепосредевтено ко- 
мандуване на Върховния 
щаб, а останалите са гру
пирани в двата новофор- 
мираии корпуса'- Първи 
босненски и Втори хър
ватски. В състава им ос
вен пехота, наскоро за
почнаха да влизат алтиле 

мираие на първи парти- рийски и други поделения- 
зански дивизии. На това С това народоосвободите- 
решение влияеха и голе
мите успехи на народоосво 
бодителиото движение, 
както и необходимостта 
от по-големи военни опе
рации. През ноември 1942 бойци, а и тактиката на

писания, приет устава на 
пролетарските 
формирани военни съдо
ве, въведени воени чино
ве и название Народен 
герой на Югославия и при 
ети няколко други пред
писания.

С цел за по-нататъшно 
разрастване на въстание-

бригади,

лната войска получи ор
ганизационна форма на
съвременна армия- Тога- 

150 000ва имаше около
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па Сърбия- Такива насоки 
в развитието са и разби
раеми и поради обстоязел 
стаото, че досегашната на 
сьрчителиа нолитнна, по
край големите резултати, 
е имала и опущения- Ос
вен това, въпреки голяма 
та помощ на общността 
разликите и степента «а 

богатите

«нводопроводи, па все 
по-големи промишлени обе
кти. В заключителен 01311 
са около
през следващите две 
днпи ще бъдат предадени 

употреба 180 фабрики 
и цехове* Затова периодът 

1975 до 1985 година се 
оценява като пай-отговор 
пият етап в развитието 
неразвитите райони. Са- 

лоследното десе 
построени по 

стопански

РЕПУБЛИКАНСКИЯ ФОНД ЗА НЕРАЗВИТИТЕОТ СКУПЩИНАТА НА

ВЛАГАНИЯ ПРИ ПО-ИЗГОДНИ 

УСЛОВИЯ
200 обекта и

то

на

от

развитост между 
и бедните райони през 
последното десетилетие 
някъде еа увеличени, по 
неже влаганията в развити

на
Изпълнителен отбор и характеристики, върху ко 
прие някои изменения и ито ще ес обосновава ра 
допълнения па статута на звитието па недостатъчно 
Фонда. развитите общини в на

И от програмата, и от стоящата петилетка, 
размекванията, се забеляз Първата е, чс средства 
ват няколко съществени -ш ще се влагат в селско

то стопанство, енергетика 
та, дребното 
и туризма, и то при 
изгодни условия — 
дълъг срок на изплащане 
и по-ниска лихва.

Фонда в тези об 
с 10

Скупщината на Републи 
канския фонд за развитие 
на недостатъчно развити
те краища на неотдавнаш 
пата си сесия при петгодн 
шна програма по разви
тие на Фонда, избра нов

мо през 
тилетие са

400вече от 
обекта, в които са вложо 
пи към 35 милиарда ди 
нари. До края на сегашна 
та петилетка ще

, те райони и занапред са 
три пъти по-големи, откол 
кото и неразвитите.

се чис- 
350 обекта. Определената основна 

цел на развитие на недос
татъчно развитите райо 
ни накратко .може да се
сведе до следното; 5) не
развити общини ще се 
развиват по-бързо от сред 

ръст в Републиката.

стопанство троят ощеио-
с по- Вънрски чс до 1985 го

дина няма да се увелича 
па задължителният заем, 
който отделя стопанство
то от дохода (0,5 на сто), 
общността в неразвитите 
общини ще вложи 54 ми 
лиарда динара, което за 
едно със средствата, 
ламувани да вложат не
развитите в собственото 
си развитие, ще увеличи 
влаганията до 70 милиар
да динара. Целта е ясна: 
кол кото е възможно по
вече да се намали разли
ката между развитите и 
неразвитите райони.

ТИТО КАЗА... У час
тното па
ласти е по-голямо 
на сто от участието му вБорба за по-добри 

отношения
пия
Така например общество 
пият продукт ще расне е 
10 на сто повече, а в 16 
най-неразвити и край-гра- 
пични общини с 20 на 

отношение

други програми.
Другата характеристика 

е: максимално да се сти 
мулират влаганията на 
трудови организации от 
развитите региони, кога- 
то влагат в неразвитите 
общини — данъчни улсс 
пения, безвъзмездно учас 
тис във финансирането 
на програмно-технически 
те документации, обучава 
не на кадрите и построя 
ване на жилища за дефи
цитните специалисти.

зап

сто повече по 
на обществения продукт 
на Сърбия. Заетостта съ 
що трябва да се увелича 
ва от заплануваното уве
личение в Сърбия.

„Няма съмнение, че активното действу 
ване на членовете на делегашште и делегати
те в управляване и решаването — И тяхната 
постоянна връзка с тяхната самоуправнтелна 
база все повече укрепва и съзнанието за вза
имната зависимост на личните и общите ин
тереси, за необходимостта от съгласуване на 
отделните интереси с перспективата на об
щественото развитие като цяло. Това ще ока 
же влияние върху развитието на солидар
ността, върху социалистическия морал и изоб 
що върху съзнанието на трудещите се хора.

В развитието на новите самоуправнтелнн 
институционални облици е необходимо, също 
така, постоянно ще има пред очите си, че чо
векът е смисълът и целта на революционната 
борба и работническата класа. Борбата за чо
вешкото всред хората, за все по-добри и по- 
хуманни отношения, за човека, като свободен 
производител и творец — това е крайната цел 
и смисъл на борбата на работническата класа. 
Институционалните облици на организиране 
на обществото не са самоцел за себе си. Те са 
създадени, за да служат на човека, за осъщес
твяването на неговите непосредствени дългосро 
чни материални, културни и други потреби. 
Те са създадени за човека. Това е същината 
на социалистическите самоуправителни отно
шения, за чието осъществяване се бори работ
ническата класа на Югославия и нейният Съ
юз на комунистите.

(Из доклада пред Десетия конгрес на
СЮК, 27 май 1974 година, Белград)

ЗА СТАБИЛНО ОБЩЕСТВО

Разбира се, плановете 
по развитие на селското 
стопанство, суровинната 
база и енергетиката в не
развитите райони с нищо 
не противоречат на петго
дишния план по развитие 
на Републиката, но налро 
тив извират от него.

СЕЛСКОСТОПАНСКИ
ПРОЕКТИ

НОВИ ФАБРИКИ
Територията на неразви 

тите общини днес обхва 
ща 44 на сто от целокуп 
пата повърхнина на Репуб 
ликата и на нея живее 
27 на сто от населението

В недостатъчно 
тите райони понастоящем 
се изграждат 1000 най-раз
лични обекти, 
почне от трафопостове и

разви-

като се за

ЗАДАЧИ НА ССТН В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН В ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРИ

За хора, верни на 

самоуправителния път
Изборите за делегации щините Прешево. Буяно- 

вац и Медведжа.

Изхождайки 
такова значение на деле
гатските избори, Между- 
общинската конференция 
на Социалистическия съ
юз в Лесковац неотдавна 
утвърди конкретните за
дачи на органите и тела
та на ССТН в региона в 
избирането на делегати в 
делегациите и делегатски
те скупщинн.

Задача на Социалисти
ческия съюз е да обезпе
чи пълно конструктивно 
влияние на трудещите се 
и гражданите върху кад
ровата политика. За цел
та е необходимо последо
вателно да се прилагат 
принципите на приетата 
кадрова политика и за де
легати да се избират лица, 
които с делата си ясно са 
се определили за социат 
листическото 
вително общество, братс
твото и единството на на
шите народи и народнос
ти, необвързаната външ
на политика и за борба

та за икономическа стаби 
. лизация.и делегатски скупщинн в 

Южноморавски регион са 
задача от най- голямо зна 
чение за обществено-поли
тическата акция, която 
Съюзът на комунистите и 
останалите сили във фро 
нта водят за ускорено раз 
витие на региона, осъщес 
твяването на икономичес
ката стабилизация, укреп
ването ма социалистичес
кото самоуправление, брат 
ството и единството и за- 
дружността 
албанците, 
ромите, които

При избирането на де
легати трябва да се има 
предвцд, че включването 

възможно

от това и

„Стабилността на нашето общество, един 
ството на народите и здравината 
общност допринасят 
не на международното 
ност на нашата страна, 
вия, при ангажирането на 
вителни субекти, можеше 
и всестранно международно 
и ще бъде зачитана

на по-голямо 
число трудещи се и граж 
дани в креирането и воде 
нето на приетата полити
ка е предпоставка за ус
пешно претворяване в жи
вота на конгресните резо
люции и становища.

на нашата
към постоянното укрепва- 

положение и сигур- 
Само такава Югосла-

всички самоупра 
да- развие широко 

сътрудничество 
и приета, зачитана като ва 

жен фактор в международните отношения- В изборната дейност за
дълбочено и критически 
трябва да се оцени рабо
тата на делегациите и де
легатите във всяка кон
кретна среда и отделно да 
се подчертаят всички по
ложителни опити, като по 
такъв начин се създават 
Условия 
планиране на бъдещата 
Дейност и преодоляване 
На забележените слабости 
в работата на делегации
те и делегатите, каквито 
са недостатъчното събира 
Не, пасивност, безучаст
ност и други пропуски в 
работата.

на сърбите, 
българите и 

живеят в 
тази част «а републиката. 
Кадровото укрепване на 
делегациите и делегатски
те скупщинн трябва да бъ 
де във функция на безпо 

борба срещу 
всички врагове на социа
листическото 
ително развитие, 
видове национализъм, а 
особено срещу великоал- 
банския 
иредентизъм, носители на 
който са контрареволюци 
онери от редовете на ал
банската народност в об-

Нашата политика на необвързване е из
раз на историческия коитинуитет на югослав 
ската революция и на самото битие 
листическата самоупр.авителна общност на 
равноправни народи и народности. Тази поли
тика най-добре ни гарантира стабилно меж
дународно положение и роля в международни 
те отношения, а с това допринася и към създа 
ването на условие за ускорено и непрекъснато 
обществено и икономи ческо 
дователно, е важен фак-.тор и на нашата вът
решна стабилност и затуй от всички народи 
и народности на нашата страна".

на социа-

щадната за по-успешно
самоуправ- 

всичкиразвитие. Тя, сле

самоупра-
национализъм и

(Из речта, произнесена в Скупщината на 
СФРЮ, 26 ноември 1976 година, Белград)

К. Г.
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ОТ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА 
ПО НАРОДНА ОТБРАНА КъМ ОБЩИНСКАТА СКУ 
ПЩИНА В БОСИЛЕГРАД1

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В СУРДУЛИЦА

Статутът и общественият план 

в центъра на вниманиетоОтличия и признания на 

най - дейните '.'«&***• **
• ПУБЛИЧНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПОКАЗАХА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ НА 

ПРАВИЛНО СЪБЛЮДАВАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНОТРЕПТЯЩИ 
ТЕ ВЪПРОСИ В ОБЩИНАТА

ПО ПОВОД 22 декември годарение на всички на- 
— Деня на ЮНА и 40 го ши народи и народности 
дини от въоръженото въ „ и цялата ни общност, из 
стание и революцията, ко ■ дигна на високо равнище 
гато Югославската кому- своята способност и бое- 
ниситическа партия на- готовост. Нашата Армия 
чело с другаря Тито при даде голям принос към 
зова народите и народно всеобщото развитие на 
стите на Югославия, да страната, а особено в усъ 
се дигнат на борба сре- вършенствуването и укре 
щу фашистките злодеи и пването на всенародната 
домашните предатели, на отбрана и обществената 
19 декември т-г. в Босилег самозащита, която пред 
рад се проведе тържес вижда участие на всички 
твено събрание на Съ- трудещи се и граждани 
вета по народна отбрана 4 в отбраната на социалис 
към Общинската скущци тическата ни страна, в 
на в Босилеград. На съб- отбрана на придобивките 
ранвето осв-н членовете от революцията, брат;ст- 
иа Съвета присъствуваха вото и единството на на- 
председателят на Скупщи шите народи и народнос 
ната на Южноморавската ти", 
между общинска региона 
лна общност Джордже 
Митич, Бора йович член 
на Председателството на 
тази общност, ръководи 
тели и членове на изпъл

органи и те- Ден народни заслуги, при
съдена от страна на Пред 
седателството на СФРЮ, 
Симеон Григоров, предсе 
пател на ОК на СКС в 
Босилеград. Панайот Дой 
чинов, работник в Отде-, 
ла за вътрешните рабо 
ти и Нейко Иванов, ра- 

отбрана, както и за след ботник в Отдела на наро 
военното развитие на на- лна отбрана към ОС в 
шата страна изнесе Симе Босилеград, връчи по 
он Захариев, председа- ^Значка по народна от- 
тел на Общинската скуп брана на СР Сърбия , ка 
шина в Босилеград. СлеД то признание за принос 
като посочи, че създава- в развитието на всенаро 
нсто на нашата Армия Дната и териториална от 
започна в най_тежките мо брана. Значките им 

присъди Съветът по Народ 
на отбрана при Общинс
ката Скупщина в Босилег 
рад.

нение на Статута на ОС бират чрез конкурс, 
в Сурдулица и даде опре 
делени сюгжестии.

Основното е, че иконо 
сният делови орган мо
же да се преизбира два до следното: на селото и 
пъти по четири години, а проекта „Морава II" в об

ществения план е отделе 
но малко място, което о- 
бекитвно им принадлежи.

Тези дни Изпълнител
ният съвет на Общинска 
та скупщина прие проек 
тите на тези два докумен 

Предложено е също та нта, дадени на публично 
ка секретарите на самоу разискване- 
правителните общности 
на интересите да не се 
наименовават, а да се из

В организациите на Со 
циалистическия съюз в 
Сурдулишка община през 
последните няколко сед
мици се разгърна оживе 
на обществено-по л птиче 
ска дейност. На дневен 
ред в местните конферен 
ции бе публичното обсъ
ждане Статута на община 
та и проекта на обществе 
нид план по стопанско 
и обществено развитие 
през 1982 година.

Председателството на 
ОК на ССТН на последно 
то си заседание разгледа 
предложението на решени 
ето за изменение и допъл

По въпроса на проекта 
за 1982 година забележки 
те на местните конферен 
ций на ССТН се отнасят

доколкото стопанската ор 
ганизация стопанисва доб 
ре може и повече. За об 
ществените организации 
мандатът на този 
да трае най-много 
пъти по четири години.

орган
два

!■

Ст. Н.След това председател 
ят на Общинската скуп
щина Симеон Захариев по 
тържествен начин на Бори 
вое Павкович предаде Ор-

СЛЕД ПРЕДИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ В СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ

ДИМИТРОВГРАД

Три пъти повече кандидатинителните
ла на обществено-полити- 

организашш,ческите 
представители на сдруже 

останалите ПРЕДИЗБОРНИТЕ съб в Съюза на комунистите в щинската конференция на
* СКС за 3 членове са пре 
дложени 32 кандидати и 
така нататък. Само в две 
от 73 първични организа
ции, не са приети преддо 
жените кандидати за сек
ретари на организациите- 
От 84 души; влизащи в 
кадровата база на общи
ната, 80 души са обхвана

труд иния
структури в общината.

Доклад във връзка със 
създаването и развитието 
на ЮНА и всенародната

рания в СК в Димитров- Димитровградска община 
градска община минаха 
под знака на критически

при твърде широка демо 
кратична изява излъчи 
кандидати за новите ор 
гани и тела. на СК. Така 
например за Общинската 
изборна конференция, ко
ято ще наброява 125 чле
нове, са предложени 273 
кандидати, за новия със- 

за тов на Общинския коми
тет, който ще има 50 ду 
ши — са предложени 74 
кандидати; за Председа
телството на ОК' на СКС 
за 11 са предложени 17 
кандидати, за статутарна 
та комисия за 11, са пред
ложени 33 кандидати, за

анализ и оценка на изтек 
лия двегодишен период. 
Отчетени са постигнатите 
досега резултати, но и по 
сочени и порицани допу 
снатите слабости. На пре
дизборните събрания са 
излъчени кандидати 
Общинската изборна кон 
ференция, за органите и 
телата към Общинския ко 
митет на СК.

ти.
Предлагането на повече 

кандидати за ръководства 
и членове на ръководства 
та и за органите в СК в 
общината и региона ярко 
говори за широката и де
мократична дискусия по 
време на предизборните 
събрания в Съюза на ко
мунистите, което е залог, 
че наистина на отговорни 
постове ще дойдат най- 
активните, членове на Съ 
юза на комунистите.

мента за нашата страна, 
котато фашистите я 
пипаха и разделиха поме 
ждг си и когято се проя- 

боой домаш

окм
Предложени са 

три пъти повече кандида 
ти за всички органи и те
ла в СК.

Комунистите в първич
ните организации в основ. 
ните организации на сдру 

главно са би

почти

виха голям 
ни ппетатели, Захариев ка 
за: „Нашата армия, бла- М. Я. надзирателната комисия 

11 членове са издигнати 26 
кандидата, за Междуоб-Взаимни лесещени! и пржеотва жеяия труд 

ли в челните редици 
на борбата за стабилиза- 

икономисвалс* на

СУРДУЛИЦА
Тържествата започнаха 

още на 19 декември, кога 
то група войници посети
ха основно училище „Мо 
ша Пияде" в Димитров
град, където водиха раз 
гсгвор с учениците от 1 до 
8 клас.

На 20 декември, Общии 
ският стрелчески Съюз 
организира състезание по 
спортна стрелба, в чест 
на Деня на- ЮНА.

На 21 декември в Димит 
ровград бе проведено тър 
жествено събрание, на 
което бе прочетен доклад 
за значението на ЮНА, а 
след това бе изпълнена 
културно-забавна програ 
ма. Подобни тържества 
бяха проведени и в села
та Смиловци и Трънски 
Одоровци.

За отбелязване е, че бе 
организирано и писане на 
наградни теми, 
учениците от 
училища и средношколци, 
а също така и между мла

дите в димитровградските 
ООСТ.

И тази година ученици
те посетиха граничните за 
стави в общината. Нс изо 
станаха нито посещенията 
от страна на ОПО, ОС, 
МО и групи на работници 
от димитровградските 00 
СТ.

И войниците гостуваха 
в града. Така например 
на 21 декември, група но 
йиици от граничните зас
тави в общината със свои 
те командири, посетиха 
конфекция „Свобода", 

ООСТ „Димитровград" и 
фабриката „Васил Иванов 
— Циле”.

В чест Деня на ЮНА, 
на 21 декември, търже
ствено събрание проведе 
и Светът по народна от
брана към ОС Димитров
град. На заседанието бяха 
връчени награди на най-до 
брите ТО и другите струк 
тури във ВНО и ОСЗ.т. п.

Завършениция: за
материали и труд, за по 30 ЖИЛИЩЯ 
вече и по-качествено про 
изводегво. Но е имало и 
такива ООСТ, където 
мупиститс не са били до 
статъчно дейни, или пък

ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА 
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

В течение на предизбор
ната дейност голямо вни 
манне е посветено на сел 
ското стопанство, като 
отрасъл играещ огромно 
значение в провеждането 
на стопанската стабилиза
ция. Отчетено е, че ООСТ 
„Сточар" и покрай големи 
те усилия и постигнатите 
досега резултати, все още 
допуска известни слабос
ти в организацията на сел 
скостопанското производ
ство в общината. Така нап 
ример, „Сточар" ие е из
пълнил очакванията по от 
ношение сдружаването с 
частните производители, 
исе още бавно се пристъп 
па към провеждане на 
арондпцня и комасацня на 
площите, което е предус 
ловис за съвременна об
работка на земята. М. А.

Самоупрапителната об
щност на интересите по 

к0 жилищно дело в Сурду
лица завърши строителс
твото на жилищната сгра 
да „Парк", в която са по
строени 28 апартамента. 
Покрай топа завършено е 
строителството на „Ламе- 
ла III и' IV" в улица 

в които
има общо 23 апартамеи-

ие са проявили достатъч
но критическо отношение 
към допуснатите слабости, 
което в крайна сметка, 
зле се е отразяпало върху 
работата на тези органи ,,'Югославянска", 
зации.

Членовете на Съюза на та. Iкомунистите па село ма 
преден плам са слагали ко 
мунално-битовите Иробле зи жилщни сгради самоуп 
ми. Благодарение тяхна- равителната общност на 
та дейност и усилията на 
общината, а с помощта на 
ЮНА, в четири малки се
ла — Паскашия, Петачин- 
ци, Врабча и Искроици по 
лучиха ток.

ТРИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ
КАНДИДАТИ
Предизборната дейност лишка община.

За строителството на ге-

иитересите по жилщно де
ло е отделила средства в 
размер от 36,5 милиона ди
нара. Тези средства са 
обезпечени' чрез сдружа
ване на средствата на ос
новните- организации ма 
сдружения тРУД в Сурду-с. м.

между
основните
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В ТО „ЯУЖНИЦЛ" В БАБУШНИЦАБОСИЛЕГРАДСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА „АВТОТРАНСПОРТ" иИЗ липсата но суровини сниро машините

• И ДОМАШНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
НА СУРОВИНИ ТЪРСЯТ ВАЛУТА, А В „ЛУЖ 
НИЦА" СЪЩАТА НЯМАТ

■ ■ Я3

настоящата делова година бензиностан- 
баланс, докато рс-

фЗа деветте месена
ц>1ята н товарният транспорт отчетоха положителен 
ментата работилница и пътният транспорт изказаха загуба. фОрганиза- 

състояние само до номери изход от незавидното положение.

на

ли които поради липса 
иа’ специален стан тази ор 

не може да 
За износ на

Химическата промишле- 
„Лужница“ в Бабуцвята не е в пост

шпица, в чийто състав ра 
ботлт пет основни органи 
лаци на сдружения труд 
и в които са заети 350 

течение

ганизация
произвежда, 
чувалите се правят опити 
иа пазара във Франция и 
Италия.

През деветмесечието, 
въпреки и застоите пора
ди недостиг на суровини, 
организацията е успяла да 
запази производството. 

През последните пък ме 
седи машините все по-чес 
то не работят. В основната 
на организация на сдру
жения труд „Полиестер"
работниците повече от 
два месена не работят- 
Подобно е положението и

— Посочените обектив 
ни трудности и все още 
съществуващите субектни 
пи слабости, които посте
пенно разрешаваме пряко 
пъздействуаат върху осъ
ществяването па дохода и 
имат голямо влияние за

над 56 355 хиляди динара, 
шш с 47 на сто повече по 
отношение на миналого
дишния период. И тук 
най-много разходи е нап
равил пътническият транс
порт 49 на сто, бепзнност 
анцнята .30 на сто, товар
ният транспорт 19 на сто, 
а ремонтната работилни
ца 2 на сто.

Автотранспортната ор
ганизация в Босилеград, 
от година в година се сре
ща с все повече труднос
ти н проблеми, които обре
меняват стопанисването й- 
Имайки предвид обстанов 
ката в транспорта по-ши
роко и специфичните обе
ктивни трудности, занап
ред проблемите трябва 
правилно да се съблюда
ват. Необходимо е пълно 
ангажиране не само на 
трудещите се в организа
цията, но и общността. 
Наистина и досега са пред 
приемани най-различни 
мерки за подобряване на 
положението, но само в 
рамките на самата орга
низация и в общината. Ре 
тенията за. погасване на 
загубите от един до друг 
финансов период (чрез 
санационни програми и 
различна финансова по
мощ) са частични и вре 
менни и не обещават за 
по-дълъг период сигурно
ст на организацията.

работници, през
дветте ■ месеца на нас

тоящата година с осъщес 
свила положителни делови 
резултати. Осъществен е 

към 219 ми

па

увеличение на пзразход- 
Наистн- 

месс-
общ доход от 
лиоиа динара, доход 
пад 62 милиона, а за раз
ширение на материални
те основи и за резерви са 

12 500 хиля

ваните средства. от
на сега, за деветте 
ца от настоящата година, 
ме отчитаме загуба, по 
имайки предвид, че нас
тъпва зимен период, кога-

Прн такова стопанисва
не трудещите се в орга
низацията са осъществи-

отделени към 
ди динара. Средният ли
чен доход по зает възлиза 
па 6273 динара.

Положителните2 ШШй ■•3 . ■ през настоящия месец. 
Смолата, която тази орга
низация обезпечава от 
домашни производители 
все по-трудно се намира. 
Домашните производите
ли търсят валута, а „Луж 
ница" със същата не раз 
полага. Поради липса на 
суровини и ООСТ „Плас
тика” работи с намалени 
мощности. Това пък вли
яе и върху работата на 
ООСТ „Сирчетана”.

Работниците от „Лужни 
ца" търсят изход в сдру
жаването на средства с 
производителите на суро 
вини в страната. Резулта- 
тите обаче могат да се 
очакват отсега нататък. 
Но, докато трудното по
ложение все още продъл 
жава всред трудещите се 
се чувствува пълна соли
дарност. Заетите в ООСТ. 
конто добре стопанисват * 
една част от средствата 
си отделят за лични до 
ходи на другарите си, ко 
иго поради липса на су
ровини не работят.

В. Божилов

делови 
резултати, в твърде труд
ни условия иа стопанисва 
нс и затруднено обезпеча 
ване на суровини, е резул 
тат на по-големите усилия
и готвността на трудещи 
те се и обществено-полити 
ческите сили в организа- 

по-добре и дома- 
стопанисват.

цията 
кински да 
Обаче тези усилия и го
товността до известна сте 
пен възпрепятствува лип
сата на суровини. Именно, 
химическата 
ност в Бабушница почти 
половината от необходими

ВЛОШЕНИ УСЛОВИЯ НА 
СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ промишле

на автогарата в Босилеград
Честото покачване цена

ли доход от 16 320 хиля
ди динара, който бележи 
ръст от 23 на сто. Чис
тият доход за първите де
вет месеца от годината бе 
лежи ръст само с 15,3 на 
сто и възлиза на 11 893 хи 
ляди динара. За лични до-

те суровини внася от чу 
жбина, а същевременно 
няма, така да се каже, сто 
ки които да изнася. Как 
то подчертава директо
рът на „Л уж ница" Мирос 
лав Спасич досега в ГФР 
са изнасяли ПП— чували. 
Заплануваният износ от 5 
милиона динара не е ре
ализиран. Изнесени са 
чували на стойност от 3 
милиона динара понеже 
потребителят от ГФР тър
си кръжно тъкани чува-

та на горивото и маслото, 
гумите и резервните час
ти, високите цени на ав- 
тогарните услуги, търсят 
всестранно съблюдаване и 
изнамиране на трайни ре
шения чрез сдружаване с 
други организации от та
зи дейност в региона, па 
дори и в Републиката. В 
случая организацията са- 11 460 хиляди динара, а

в жилищния фонд са от
делени 100 хиляди динара, 
и в деловия фонд 332 хи-

то повечето от товарният 
транспорт не може да ра
боти и затрудненията кои
то ще настъпят през зима
та, до края на годината 
очакваме нови загуби. Из
ход трябва да търсим в 
сдружаването с други ор
ганизации в тази област 
в региона. Но тук трябва 
да окаже пълна помощ об
щността — заяви Митов.

ходи са изразходвани към

ма, по мнението на дирек
тора на организацията Лю 
бен Митов, не е в състоя-* 
ние да разреши проблема.
Тук трябва да окажат го- ляди динара. Средният ли- 
ляма помощ общината, чен доход в тази стопан- 
обществено - политически 
те организации в община
та и региона.

М. Я.

22 УСПЕШНИ ГОДИНИ НА КАУЧУКОВАТА 
РОВГРАД" ПРОМИШЛЕНОСТ „ДИМИТска организация, в която 

са заети 182 трудещи се, 
за деветмесечието. възли
за на 5087 динара и е по- 
голям с 12 на сто. И тържеството в дух на стабилизациятаВ такива сложни усло

вия на стопанисване тру
довите хора в тази най- 
стара стопанска организа
ция в общината, за девет
те месеца от настоящата 
делова година са осъщест 
вили общ доход от 72 675 
хиляди динара, който е по- 
голям от миналогодишния 
през същия период с , 40 
на сто. В осъществяване
то на тоя доход най-голя- 
мо участие с 48 на сто има 
пътническият транспорт, 
след това бензиностанция
та с 25 на сто, товарният 
транспорт с 21 на сто и с 
останалите 6 на сто участ 
вува ремонтната работил
ница. За осъществяването 
на тоя доход в тази орга
низация са изразходвани та конкуренция и пр.

На 20 декември труде
щите се от ООСТ „Димит
ровград'.’ в Димитровград 
ознаменуваха 22 годишни 
ната на каучуковата про
мишленост 

град" и 46 годишнината от 
основаването на „Тигър". 
Тази година ознаменувате 
то на юбилея мина в ду
ха на стабилизацията — 
делово, скромно и дома
кински.

Във всички трудови еди 
ници бяха четени докла
ли, в

възлизали общо на 162 
милиона и 658 хиляди ди
нара, от които 81 милио 
на 197 хиляди динара са 
били основни и 81 милион 
455'хиляди динара оборо 
тни средства.

Днес организацията на 
сдружения труд „Димит
ровград", покрай гумените 
нишки, произвежда и най- 
различни видове гумени 
стоки и други видове обу 
вки (гуменки, цървули, бо 
туши), гуменно-техничес- 
ки стоки и други видове 
произведения, които се 
изнасят в почти Целия 
свят.

Общият доход през то
ку-що изтеклото деветме

сечие възлиза на 493 ми 
лиона динара и е по-гол- 
ям в сравнение със същия 
Период на миналата годи 
на с 86,25 йа сто. Това пък 
от своя страна говори, че 
ако не се вземе предвид 
увеличението на цените, 
феално общият доход е 
увеличен с 60 на сто. До
ходът е нараснал с 5 на 
сто по-бързо от общия до 
ход. Чистият пък доход па 
отношение на същия пе
риод на миналата година 
бележи увеличение от 
120 на сто, а по отноше
ние на плана е преизпъл 
нен с 21 на сто

НЕОБХОДИМА Е ИНТЕ 
ГРАЦИЯ

„Димитров-Тези резултати потвър
ждават,. че трудещите се 
наистина полагат 
усилия. Известно

големи 
е, че

транспортните 
ции са изправени

организа-
пред

много трудности: лоши пъ
тища, поскъпване на въз-
производствените материа
ли, недостатъчно

които, покрай Дру
гото се изтъкваше, че пър 
вите капиталовложения, 
вложени за изграждането 
на фабриката за производ 
ство на гумени нишки, са

резерв
ни части, застарелите пре
возни средства, нелоялна-

Т. П.
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Комунист
НАШИЯТ ПРАЗНИК

Брой И95 
Година ХХХУШ 

25 декември 1961 
Белград

то на придобивките на революди 
ята, изграждането на самоуправи 
телното социалистическо общест 
во. укрепването на братството и 
единството, равноправието и еди
нението на народите и народно
стите на Югославия- Само върху 
тези основи и с всекидневна ак
ция може да укрепваме способно 
стта на обществото върху най-ши 
рока самоуправителна основа да 
решава всички свои вътрешни про 
блеми и противоречия и самоупра 
вителната и материална позиция 
на трудовите хора и гражданите- 
Защото, това същевременно е и 
борба, в която все по-малко мя
сто ще има за действуването на 
антисамоуправителните и анитсо 
циалистическите сили отвътре и 
която ще обезхрабри всеки потен 
циален външен агресор.

Грижата за по-нататъшното ук 
репване на отбранителната спо 
собност на социалистическа 

самоуправителна и необвързана 
| Югославия, в която ЮНА е чел

ната част и за въоръжена борба 
най-способният отряд, все повече 
става грижа на всички обществе 
ни субекти, от местната общност 
и трудовата организация, до най- 
висшите представителни органи 
на нашата страна. На този план 
в най-голяма степен са ангажира 
ни и всички обществено-полити 
чески, обществени, трудови, спор 
тни и други организации, начело 
със Съюза на югославските кому 
писти.

. ‘ г

|)

И точно това най-масово уча 
стие на трудовите хора и гражда 
ните в укрепването на всенарод 
ната отбрана и самозащита е га 
ранция, че нашата отбранителна 
система ще бъде и по-силна и по- 
ефикасна. А Югославската народ 
на армия, като основа на тази си 
стема, ше остане нейната най-здра 
ва опорна точка.

Ъ V.' ; В ТОЗИ брой: 

Тито- творец 

на нашата 

армия

шшшшш V..:

Снимка: Жика Янкович

Пиазникът на нашата Армия— последователно изразяваше иитере ват, нашите народи и народности.
22 пекрмвои _ и този път бе по- сите па работническата класа, на отделно тяхната Армия, непрекъс
ноп както и много пъти по-рано, трудовите хора и гражданите и нато 6дят над независимостта, су 
засвоеобразен преглед на отбра- на всички наши народи и народ веренитега и териториалната ця- 
нителната готовност на нашата йости. лост, постоянно задълбочавайки
ХХРтВнаТавнопра^иС"народи Свободно можем да твърдим, споите връзки и сътрудничество. 
„Хжности Тази година, една че като общество пие разполага- От там твърдението, че народът 
ппичина повече — навършиха че ме с такава сисетма на отбрана н Армията са едно, това е нашата 
итридесет годинио,^ декември ^^тЛ „ЙКЕ. Действителност и материална си- 
1941 година, когат ДРУ Р лост и обществено-политическата Ла' На К0яТ0 всеки потенциален
скаУбригада!Ипървата 3 регуларна ■ система, която гарантира не само агРесор срещу Югославия трябва 
част на иародоосвободителната сигурност на нашите граници, но да зпае- 
войска в поробена Европа.

в 2и сигурност на всяка част от на
шата национална територия. У нас 

Откакто бе родена, преди е отдрана и фактически стана уни 
тири десетилетия, в най теж верслен инетрес, а казали бихме
ките съдбовни дни в историята и осиора на истинската свобода на осъШествява в сложната между- 
на нашите народи и народности на ТруДОвите хора и гражданите ка- наР0ДНа политическа, икономиче 
шата Армия непрестано растеше то свободни носители на общест ока и военна обстановка е оонов 
и се развиваше като реална сила веното възпроизводство. Във вси по1° пРедУсловие за ефикасната 
и твърда опора на нашата свобо чко това юЦА има огромна исто отбРаиа и сигурност от всеки вид 
да и независимост през всички рИЧеСка задача и роля- застрашаване на нашето самостоя
етапи на социалистическата рево _ телно обществено развитие
лвдция и преобразованието иа на- Виждайки своята сила в един нашата свобода и независимост.

върху основите на ството, в съдбовната свързаност Основното в тази борба е, че рабо 
С целокупно и твърдата решимост с всички тиическа класа и всички организи

Досегашният наш опит потвъ-р 
ди, че борбата за постоянно соци 
алистическо развитие, което се

Износът 

в МИН
на

3шата страна 
самоуправлението.

битие, във всички фази на средствата да защищават онова, рани социалистически сили да бъ 
социалистическата революция, тя което създадоха и нататък създа дат основните актьори в опазване
то си

У
I



2 Комунист
ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОТ СьЗ 
ДАВАНЕТО НА ЮНА

тно за чевърстииата на харацет- 
па му. И но време на най-голяма 
опасност и под иай-големи натис 
ни Тито разборите взимаше ре
шения, дори и след раняването в 
Петата офанзива. Тито бе единстве 
ният върхове» комендант, ранен 
на бойното поле но в_рсме на Вто 

война. Това свиде

*
■

Тито рата световна 
тслствуяа за неговото изключите// 

* по човешко и комендантско ге
ройство.творец на

нашата
армия

Нашият принос към победата 
над фашизма бе многостранен и 
голям. С борбата си трайно при 
конаиахме за себе си 30 до 35 г 
мапски, италиански, български и 
унгарски фашистки дивизии и оп 
ределени куи.члингоои формации 
—- средно сл 400 000 до 800 000 вра 
жсски войници, подофицери и о- 
Фицсри, Окупаторите и куизлин- 
зитс имаха в нашата страна 
447 000 загинали и 549 000 пленени 
войници. Загубиха на десетки хил 
яди топове, картечници и мило 
хвъргачи над половин милион пу 
шии. пад 300
танкове, 20 000 моторни возила.

В нашите творчески усилия 
през повече от три десетилетия и 
половина на нашето следвоенно 
развитие, ние винаги се съобраз 
явахме с Факта, че мирът и си 
гурността в света и на нашите 
граници е съществена предпостав 
ка за успешното изграждане и на 
лредъка на социализма. Затова 
другарят Тито постоянно полага
ше грижи за укрепването на от- 

Другарят Тито винаги работе оранителната способност на на
ше за укрепването на общата на шата социалистическа самоупра- 
родна въоръжена борба и ма на вителна общност, нашите въоръ 
шито въоръжени сили на цялата жени сили, за да се опазят и по- 
територия на Югославия, понеже нататък развиват всички придоби
без това не можеше да се осъще в Наголоосновопит^ят»ствят целите на Народоосвободи “ . от иародоосвооодителната
телцата война и революция. Но °ина и революция, 
при това като опитен революци 
онер н военачалник, 
известните диалектични закономе 
рности на марксистката филосо- пости и създаването на ЮНА пре 
фия, той водеше сметка за орга живяваме като велик юбилей на 
низиране на борбата така, че по- цело 
малките акции и операции поете у с
пенно водеха към по-големи.

самолети, около 900Тнтовата мисъл и дело са 
вградени в нашето отбранително 
съзнание н практика и това е наи- 
голямата гаранция, че сигурно 
щр запазим придобивките от На 
родоосвободителнатата война 11 
социалистическата революция

ДАНЕ ПЕТКОВСКН

Макар че през 1941 година
?™СТ^а?аОРточкаанаСИсваоята ДР^аРят Тито върши ДГтГ Зч™.РСК“ “

съюзническите сили бяха 1
далече, Югославската комунисти визИОНЕРСКО ПРОНИКВАНЕ В 
ческа парти, начело с другаря СЪЩИНДТА НА СЪБИТИЯТА 
Тито повдигна въоръжено въста
ние срещу чуждестранните заво 

и техните домашни по

мощ, а

Другарят Тито беше не само 
политически водач на революн” 
ята, но и военачалник, който не
посредствено определяше целите 
и характера на войната и револю 
дията, създаваше, насочаваше, ра 
зпооеждаще и организираше ос 
вободителните сили. Най-често ли 
чно взимайки най-важни реше 
ния, той-най-добре проникваше 
във възможностите на воденето 
на войната, създаваше нейната 
доктрината на освободителна вой 
на, изграждаше оригинално вое 
нно изкуство и го развиваше в 
съгласие с обективната ситуация.

еватели и 
мощници за цялостно национал 
но и социално освобождение на 
народите й народностите на Юго
славия.

Затова 40-годишнината от въстаползвайкиЮгославия не .можеше успеш 
но да организира въстание сре 
щу окупатора и да поведе въоръ 
жена борба и революция ако 
ЮКП, започвайки от 1937 година., 
когато другарят Тито дойде наче
лото й, непрекъснато не провеж 
даха широка политическа линия 
за съединяване на всички патри 
оти и прогресивни хора в Наро 
ден фронт. Този фронт стана она 
зи масова база на народоосвобо 
дителното движение, без която не

нието на нашите народи и народ

постижения в НОБ
и следвоенното 
строителство.

социалистическо

Въз основа на опитите от На 
родоосвободителната война 
стнженията в общественото раз
витие

НАШИЯТ ПРИНОС КЪМ ПОБЕ
ДАТА НАД ФАШИЗМА и поКато творец на народоосвобо 

дителната войска и строител на 
нейната стратегия и тактика, ка
то неен върховен комендант, Ти 
то ^непосредствено ръководеше с 
операциите там, където бяха ней 
ните основни оперативни сили и 
където бе тежището на борбата. 
Но, оставайки в центъра на борби 
те, той следи и влияе върху съби

И при формирането на въоръ 
жените сили съшо така се тръ
гваше от по-малки териториални ствувана е концепцията на орга 
единици (партизански групи, ро низиране на цялото общество за
ти, батальони и отряди) към фор отбрана. Отбраната стана дейност миране на пролетарски и ударни - а дейност
бригади. по-късно дивизии, кор 
пуси и армии с необходими видо ческо общество, неотчуждимо, не 
ве, родове и служби. Следовател прикосновено 
но, другарят Тито е творец и г 
ганиздтор иа пашата армия и ней 
мата стратегия, оператива и так 
тика, на доктрината и концепция 
та па всенародната отбрана, 
ени, опит като цяло, който триу 
фира и остана недостъпен 
луваните вражески генералща
бни офицери, догматиците, които
никога не успяха успешно да, му организационен замах, 
се противопоставят, въпреки 
притежаваха многократно преиму Заради всичко това заедно с 
шество по броя па лица под оръ чувството на тържественост- кое- 
жие и по материал. Затова всич
ки победи по време на Народоо 
свободителната борба, включвай
ки и онези на Неретва, Сутиеска за великана на нашата революция 
Дървар, след тощу освобождение- ДР^аРя Тито — за човека, който
телното освобождение1, на стегна! ВСИЧКИ СВ<Ж уиСТВени и Физиче 
та. завоювани с известното масо 
бойките*”80 ” ПОЖертвование на

Н2 Югославия, усъвършенможеше успешно да се стигне до 
победа. Защото Партията по вре 
ме на войната непрекъснато ра 
ботеше да обедини всички сили 
за борба. Разбира се, без ясни 
цели на борба и революцията та
кова нещо не би било възможно.
Затова другарят Тито, като гене 
рален секретар на ЮКП и Върхо тията и в останалите краища настраната: приема отчети, изпра

ща директиви, напътствия и запо 
веди. насочва делегати инструкто

на самоуправитедното социалисти

право на трудовия 
ор човек и гражданина, на трудови 

те организации, обществено-поли 
тическите общности и организа- 

во Ичи, на държавните органи ц вси

вен командант на Народоосво 
бодителната войска винаги се гри 

. жеше на бойците и на народа да 
се обясни народоосвободителният 
и революционен характер и цел 
на борбата и революцията.

ри и т.н.
чки останали обществени инсти 
туцииС проницаемост на марксист 

революционер, той визиоиерски 
За това другарят Тито, меж прониква в бита на събитията и с 

ду другото каза: Да се призове творчеството на същински воена 
народът само на борба срещу о- чалник открива нови и съответни

форми на военната организация 
и начини на водене на войната, 
чрез които най-добре събира на 
родните маси и осъществява це
лите на борбата и Революцията. 
Във всички етапи на революция 
та, без оглед на целокупните съо 
тношения на силите, Тито ясно 

роди в тази борба, нито така ши съблюдаваше дадената ситуация 
роките народни маси да се заин изнамираше най-добри решения 
тересуват за нея, нито в нея би и чре3 конкретни акции открива

ше перспективите зя бъдеще. Той 
не позволяваше да_ге водят съби 
тията, но сам предвиждаше

ствената политическа платформа сочваше събитията — 
на борбата за национално и соци ше ..бъдещето, 
ално освобождение , бе онази ос

за шко и фактори. На всичко то 
па другарят Тито даде развоен и

.
купатора, а суцевременно да не 
му се даде да разбере, че с тази 
борба ще постигне нещо 
много по-добро, че няма да се вър 
не старото — така не би било въз 
можно да се повдигнат всички на

то е неразделима част на всеки 
празник, ние и сега си спомняме

ново

ски способности вгради в нашето 
близко минало и настояще, про 

„ и старшините, благода- КаРа пътя към сигурното ни бъ
вГрховн^^010 РЪКОВ°Де,не на Дете. Тито създаде армия 
Тито °ВНИЯ ^ОМенДант другаря ството и

могло да се отстои >до край т.е. 
да се победи". Следователно, един на брат

единството, неговата ми 
съл и дело са въплътени в нашата

и на 
подготвя

В това бе онази магнетна
нова, върху която се изгражда- ч!шТ адци^и”“раждани^Г^без 
ше националното, морално-полити оглед огромните човешки и мате 
ческото и боево единство на на- Риални жертви и други големи 

и войската и вършеше мо ХпромиснГ д™3^? И бе3 
билизация за борба на всички ра Лите на Освободителната

и революцията.

Операциите в така наречена- отбр.анителна практика и съзна-

жение, свидетелствувТТз0 Тито ВОЙНа “ социалистическото стро 
ви<г войш-гтгот аТ За ^ито ителство,,. за свободата и незав.и
то лично и ** Иегово сим°стта на югославските народнто лично и комендантско геройст и народности.

си

рода за це 
борбазполагаеми сили.



Комунист 3
износът в мин

Завой в правия час
ност от година МИН ще осъществи износ на стой- ния труд. в конструкторските бю е точно потвърждава и сведение
вои илиарда нови динара, а в 1982 тази цифра ще се уд- ра и на партийните събрания. Ь то: в 1982 година две урети от из

\ ■ > - {. последните няколко години в ко носа ще имат характер на съвме
ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ ва се прибавят Данните, че точно ^

през средата на седемдесетите го КОе да е равнище, а на същото Как изглежда това в практи 
година в Маши дини започна надпреварата наде да не се разговаряло за износа. ката-ни посочи Чедомир Радонич 

нната индустрия в Ниш на изно ните на енергетиката и суровини на примера на износа на 850 ва
^ се обръщаше изключително те — ето ги най-важните причини Тази година на конвертибил гони за Ирак. Договор сключиха 

мят!КлНИе' Наистина, изнасяше се Работниците в МИН „благовремен НИя пазар от съвкупния износ на една основна организация на сдру 
й к°лкото-да се осигурят не нно" да се обърнат към износа МИН, осъществили 40 процента жения труд, но вагони ще изра 

пнпг«МИТе ВаЛУтни средства за и че днес нямат никакви пробле- 0т стойността, а следващата годи ботват дванадесет организации.
с на суровини или за купува ми с валутни средства. на износът на този пазар ще на Когато бъде завършена тази рабо

не на нарг-необходими съоръже- растне с^още 20 процента. Ако та всяка от‘ тях ще получи (валу
ния, но всичко това бе далече от * Но, резултатите, които днес КъМ ТОва се добави сведението, че тни) динари съответно на вложе 
действителните възможности за постигат нишките металици нито МИН главно работи с домашни ния труд в изработването им. 
износа в тази голяма трудова орга бързо нито лесно са дошли. Това суровини, че вносните където би 
низация. е била упорита работа, пълна с ло възможно заместил с нашите

с изготвянето на ппрп- Рискове и неизвестности, с голям тогава може да се оцени цялата на единението вътре в ООСТ под 
ходния средносрочен план а тс^а ТРУА И много пРомени. стойност на ориентацията му тикнали колектива единение да
се рязко повтори и при тормянр и - - към износа. Резултатът, спортски търси на по-широк югославски
то на настоящия текутп Наи-напред в чужбина били ка3ано 4:1, на износа към вноса. план. На всички наши организа
ките металоработници1 започнаха п°търсени партньори, които жела най-добре потвърждава какъв и ции, които имат дългосрочни до 
по-систематически и лългогптонп еЛИ Да с,ьтрудничат с МИН _въ.р колко голям е приносът на този говори за изграждане на по-голе 
да планират износа пятхпрт4!!0 ху Дългосрочни основи. И били колектив за икономическата ста ми обекти в развиващите се стра 
бота ^Ркъдето ^о-рД^о Рникога паи1РеНИ ВЪВ ФРАНЦИЯ' ШВЕ' билизация. ни те предложили сътрудничест
-по-сериозно не са я^осили ЙИЯ и още НяКОИ стРани- в°- Нишките металици ..препоръ

„ р * Това ново сътрудничество с Тази година силната ориента чили' на „Юмел", „Унион-инжи
какво е това, което се е пре нуждите партньори значило не- ция към световния пазар донесла нериг", „Иван Милутинович" „Хи 

чупило в МИН? Защо е направен само купуване на докуменатция да МИН много промени. Една от дротехника", „Хидроградня„Ра 
така крупен завой в деловата ори за едно произведение, как е пра най-значителните е тази, че в ос- дко Митрович", и „Конграп" сво- 
ентация?. Този въпрос отправих вено до тогава, но съвместни ка новните организации на сдруже ите хидромеханически съроъже- 
ме тези дни до Чедомир Радонич, ниталовложения и помощ при за- ния труд започнали да имат по- ния. кранове, средства за интереН

воювание на най-съвоеменните! инакво отношение към задълже- транспорт, помпни станции и дру 
произведения, тяхното по-нататъ‘ нията и работите относно износа, го, така че вече в следващата го 

Спооеп негпвитр таш шно ';оьвършенствуване и съвмес Че износът ги „накарал" на сдру дина около 30 процента от МИН-
е направен поряли тно лласиоане «а другите пазари, жаване- Твърде бързо тук се про овия износ ше се осъществи чрез
трябвало ла' сеР^оги™ СлеД КаТОж^?тЛт° завъРшено то менило схващането, че за износа съвместния югославски износ,
обществени ва' В сам-и* МИН започнала бит е отговорна онази ООСТ, която е Така в Ирак, Либия, Алжир и И-
чение на итнпАоя 3 увели Ка за промяна на мотивите в ори подписала договр с ччждестранния раи ще извършат мелиоративни
се потърсят 3 Д ентацията към износа. Това била партньор, пък започнали всички работи, ще се изграждат бентове
чужбииГ „I купувачи в и битка дотогавашните резервни заедно да се грижат за това. Та- и язовири, пътиш? и мостове, но
™ 1,Д,^““ЯТ "а‘ и второстепенни работи да се по кова определение е дефинирано ви фабрики и жилищни комплек

р 1авал по-малък за амби ставят като главни а водена е във и в отделно споразумение меж- 
тп„н разв°ини програми на всички ръководства, във всяка ду основните организации, което югославските организации и с
ЮЛИ нишки колектив. Ако към то основна организация на сдруже- последователно се зачита. Че това комплектни наши съоръжения

Все до 1976

Тези примери за развитието
Едвам

директор на сектора износ-внос в 
тази трудова организация.

си при комплектното участие нациозните

НА НАБЛЮДАТЕЛНИЯ ПУНКТ

Ясни признаци, неясни значения
ЖИВКО милич Да се победят шолитически и зат-разование, позицията му изглеж 

дала не смо здрава, но и перспек 
тивна.

Цялата истина. Така и разпуска
нето на Комунистическата партия 
на Камбоджа е оценено като раз 
пускане на фантомна организация. 
Все пак, няма съмнение, че в 
Пном Пен и .Ханой това най-ново 
събитие ще трябва по-реално да 
се оцени като крачка, която об 
лекчава на червените кмери осъ 
ществяването на идеята за коали 
ция с останалите сили на отпора, 
конто предвождат Сон Сол и 
пр!инц Снанук.

Фактът, че постепенно се о- 
формява все по-широк фронт на 
отпора срещу виетнамското вое
нно присъствие в Кампучия, 
срещу Режима, който се опира 
върху него, дава определено зна 
ченне на смяната на Пен Сован 
от Хрнг Самрин. Това може да 
бъде предявяване на бъдещата 
готовност на Пном Пей и Ханой 
за еластичност, за възможността ■ 
в Разрешаването на кампучийс- 
кия възел да не се пристъпва ве
че с меч, но с миролюбиви и ци- 
вилизиранн средства. За това не 
що съдбовно са заинтересовани 
кампучийците великите сили, съ
седите на Кампучия, всички оне- 

чиито интереси се преплитат 
в нея и около нея, без оглед дали 

теглят и своите пи 
они на кампучицската сцена. То 
па би копндициоало с интересите 

междуцаоодната общност, ко 
ято е заинтересована всеки народ 
Да осъществи" правото си сам да 
определя съдбата си.

За съжаление, ясните сигна
ли от Камбоджа не носят също 
така ясни поръки, за да би мо- 
жало в тях безрезервно да се 
повярва.

рият носителите на компромитнра 
ния и омразен режим на Пол Пот 
не са докрай използувани тъкмо 
затова, че силата на онези.които, 
го събаряха е в чуждата военна 
инвазия, в присъствието на чуж 
дата армия на кампучийска земя. 
В очите на кампучийския народ 
едни нехумаиен и суров режим 
е заместен от чужда 
която дори когато и дондсд по
добри дни, това не е престанала 
да бъде зло, с което се примтгря-

На кампучийската сцена през 
декември бяха забелязани знаци 
на определени процеси, чиито зна 
чения не е лесно да се отгатнат- 
Най-напред в Пном Пен бе съоб 
щено, че Пен Сован, поради здра 
вословни причини, е освободен от 
функцията генерален секретар на 
ЦК на Народната революционна 
партия на Кампучия, а след това 
от Пекин бе съобщено, че е раз 

КП на Кампучия.

Следователно, постави се въ
просът. защо е паднал Пен Сован? 
Хенг Самрин, който го замести 
на поста генерален секретар на 
партията, според всички информа 
ции, достъпни на света, а такива 
има много малко, съвсем не е 
по-малко сигурен партньор за ви 
етнамските съюзници, от своя 
предшественик. В биографията 
му пише, че в 1978, една година 
пред виетнамската инвазия, иапу 
спал редовете на Пол Пот и из
бягал при бунтовниците против 
неговия суров и нечовешки ре
жим.

окупация,

пусната ва.
Касае се за две съперничес- 

ки комунистически партии, от ко 
сцената

От друга страна, носителите 
и защитниците на легитимитета' 
на Демократична Кампучия усп
яха не само да запазят армията 
от 30-50 000 бойци, ио и до. извър 
шат коренна метаморфоза* па сво 
ята политическа национална про 
грама и в сериозна степен да въз 
върнат определена степен на до
верието на кампучийския народ. 
Макар че още под бремето 
чуждестранна хипотека, 
извършените злосторства и сторе 
пия и самоубийствеиия курс 
Пол Пот

първата стъпи наито
преди три години с помощта на 
виетнамската армия, която с по
чти 200 000 войници нахлу в Кам 
пучия и там остана до длес. Вто 
рата е изтласкана от позицията 
на властта, но продължи да орга 
низира въоръжен отпор и брани 
легитимитета на Демакратичиа 
Кампучия.

а и

Дали се касае за спекули, за 
желание или за действителни при 
знаци, които предявяват макар и 
далечни възможности за разреша 
ваие на кампучийския възел, 
факт е че.смяната на върха в 
Пном Пей се тълкува като акт, 
който открива перспектива. Спо 
ред тази интерпретация Пном 
Пен, въпреки привидната безком 
промисност иа становищата си, 
чувствува пялата тежест на ре
жима, установен от чуждата им 
тервеиция, който все още не е 
признат от международната об
щност, който и след три години 
на прилагане на сила, не успя да 
надделее въоръжения отпор не са 
мо срещу червените кмери но и 
другите въсганически отряди, ко 
ито се формирали в този пери-

па
поради

Пен Сован, 46-годишен генсек 
на НРП на Кампучия; челната ли 

Пном Пен, ус-
на

те постепенно отстрани 
ха неговите носители, осъдиха гре 
шките и злодеянията и започнаха 
да оаботят върху създването на 
шронта на партиотичните сили 
за освобождение на страната • от 
чуждия окупатор, за установява
не на свободна и, демократична 
Кампучия, която би била 
на тежненията иа народа-

чност в режима в 
тановен след инвазията в януари 
1979, счита се, бе най-сигурният 
носител на партньорството с ръ 
ководството на Виетнам. Преди 
завръщането си в Кампучия, пре 
дишните 25 години прекарал във 
Виетнам и там спечелил, в теж
ките условия на войната, пълно 
доверие.

зн.

и в коя степен

иа
израз

Пном Пен, Ханой и техните 
съюзници тези промени оценяват 
като маска и мимикрия, с които 
безнадеждно се опитват да изма 
м„ат кампучийските маси и свето 
вната общественост, в което във 
всеки случай има дял, но ле е

Не е имало никакви признаци, 
че това доверие не е оправдал 
или че под неговото ръководство 
е имало каквото и да е несъгла 
сие между Ханой и Пном Пей. 
С оглед на неговата младост и об

од.

В анализа иа кампучийската 
обстановка и в Пном Пен и в Ла 
ной не може да се изостави за
ключението, че големите шансове



4 Комунист
ПИСМАТА ДО „КОМУНИСТ"ИЗПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДАОБРАЗОВАНИЕТО И НЕМОРАЛЪТ НА 

ЕДИН МОРАЛИСТЦената на неефикасното 

школуване силата на движението и 
и домия занеговото единство, кос* -> е

величината на неговото
Като съвременник, а в голяма 

СТеП0И ,\о'/аори,Штдимир ДсдисР
за биогра

вело до 
делоотделя около 5,3 на сто от пациоиал- 

образопителна система вт,ща ни обще-
за конто
в ..Новите приложения 
фията па и осни Броз Гито очак 
иа.к в този ТРУД ДД померя сведе 
пия и факти, които но-рапо пе ми 
бяха известни, с помощта на сь 
щпте и па себе си да поясня мио 
жество събития от нашето 601а 
то революционно минало. Чстси 
ки първо частите в „Иолити- 
книия" фейлетон, а след това кни
гата стигнах до поразително поз
нание за множество примери па 
Дедиеровото скапдалозно изкрив 
яване на фактите, за неговото ма 
пипулираие е фактите, от които 
много, поради смъртта на съуча 
стипците им, никога пс може да 
се проверят. Стигнах, поправо, до 

заключение, че Аедиср 
конструкции и комбина 

ция па полустини, несъществени 
факти, с една дума с 
заместил същността в описването 
на живота и делото на вожда иа 
нашата революция йосип Броз Ти 
то и с това нанесъл голямо лошо 
нетно иа революцията и нейните

За образованието се 
ння доход; колко нашата 
ството, онова което се влага в нея

Като комунист от 1932 година 
НОВ от първите ии участник в 

дни и днес размислям за това как 
в суровите условия на 

войната да отстоим, с шепа ком.у 
писти и скоюлци, които непреста 
шю гинеха, 
войсковите части но и постоянно 

разширяваме. И винаги на-

Макар чс броят па специалн етиката гоуорн, -.е 26 на сто' от

“а,” п^олямото образовштс уплътняването° на°ггремего В иро 

«К на "ГГрГз
чата всяка икономика. Ако на 19 оправдано или неоправдано е ис 
наши университети следват поло използувана и т.н.
вин милион млади хора, ако са .............
досега дипломирали 300 хиляди В един научен анализ се й*ьР 
души, ако две трети от заетите ди, че „равнището на образовани 
са квалифицирани и висококвали еТо се повишава, производително 
фицйрани работници тогава лош стта по човек се увеличава, а на 
чно може да се очаква, че такава ооществен план производително. 
квалификационна структура и об сгга стагнпра или намалява . Въз 
разователно равнище нд нашите можнцят отговор иак се намира 
хора Да мени съвкупните резул в образованието и настаняването 
тати към по-високо равнище- Оба 
че, че в правило има изключения, 
потвърждават и някои примери 
Именно, в нашата най-напредна 
ла република Словения има най- 
малко кадри с виеше професно 
нално образование (3,8 на сто в 
някои други по-малко развити то 
зи процент е 5,3 на сто, но това

можахме

ие само да запазим

да ги
мирах отговор, че ги е запазила 

па морала на пашата ре- 
Дедиер иска да нога

силата 
полюция. А 
зи тази наша стойност с тенден 
циозното си изтъкване на няколко 
нелепи случаи, нанасяйки нспра 
вда на всички жени-бойци, кои 

дадоха неоценимо голям при 
нос за победата на нашата револ 

ДедиеР нарочно забравил, 
другарките партизан

то
жал ко го

юДИя. 
че между 
ки не е имало дезертьорство за- 
забравил е на другарството и до 
верието, на всичко онова, което 
крдсеше нашите отношения кое 
то ци даваше сила да изтраем. За 
бравил е, че е неморално с неи 
стини да се ударя върху морала

с умели
интриги сна работа, в школуването на не

потребни кадри, хиперпродукцпя- 
та на „непроизводствените .елеци 
алисти". Дори твърде изпъква яв 
лешгето, че участието на инжине 
рийните знания намалява, което 
е „помалко" неразбираемо с ог
лед на технологическото равнище 
на нашето стопанство (92 па сто 
от оборудването не е по-старо от 
10 години).

актьори.
на Революцията.

Дедиер се служи с конструк 
ция и използува комбинаториката 
на несъществените явления, полу 
истините и лъжите и в моменти

Не съм историк и нямам на
мерение да давам професионална 
оценка на Дедиеровото произведе 
ние, обаче като участник в съби 
тията, за конто той говори чув 
ствувам отговорност и сам нещо 

тях.

не се отразява и върху тяхната 
производителност. Причините за 
тези противоречия са многостра
нни, обаче този момент не може 
да се занемари, когато се правят 
анализи за производителността на 
нашето стопанство.

Следователно, образователна 
та и квалификационната схрукту 
ра е все по-добра, обаче в рамки 
те на същата постоянно се увели 
чава онази непроизводствена част, 
административната, която е отде 
Лена от производството. Ето защо 
трябва по-критически да се пруиз 
пита канстатацията, че няма до 
статьчно кадри. Съществен е въ
просът, кои и какви кадри няма 
дъстатъчно, с какви знаяия, на 
кои работни места и т.н. Защото, 
онова което е вложено в образо 
ванието (а не е малко) би тряб 
вало да се върне и чрез производи 
телността на труда, увеличението 
на националния доход, нараства 
нето на обществения продукт, осъ 
ществения доход. Защото образо 
вание, което е само на себе си 
цел не може да издържат нито 
националните икономики, далече 
по-богати от нашата. С апелиране 
да се зачитат обществените пот 
реби не може да се постигне мио 
го. Необходими ср съответни, о- 
баче коренни промени и в образо 
ванието и в сдружения труд.

те, когато непосредствено говори 
За другаря Тито. И тогава когато 
похвално се изразява за делото 
на другаря Тито. той с различни 
вмешателства и странични „дре 
болни", се стреми да, омаловажи 
Тито. Мене, като непосредствен 
участник в Четвъртата и Петата 
вражеска офанзива и като 
който постоянно е бил във непо 
средстваната близост до Върхов 
ния шаб, трудно може някой да 
ме убеди в инсинуашгге за така 
нареченото сътрудничество и спо 
разумение на Върховния щаб с 
германците при Неретва и Сутйе 
ска 1943 година, защото се каса 
еше за размяна на военнопленн 
ици. А това са две съвсем раз
лични неща. По-голя.ма клевета 
срешу нашата революция не сме 
могли да доживеем, и тази Дедие 
рова лъжа трябва ясно да посо 
чим на младите поколения. Пие 
мото на генерал Терзич до „По 
литика" във връзка с това, с чие 
то съдържание съм съгласен, дава 
съвсем друга картина за това съби 
тне.

да кажа за

От появяването на книгата 
и нейните части в „Политикиния" 
фейлетон, аз — както и всички 
войници на нашата революция-не 
прекъснато съм в положение пред 
младите хора да защищавам исти 
пата за величието на стойностите 
!3а нашата революция, които Де 
днер се опита да накърни, служей 
ки се с нестини и волни дисквали 
фикации. Четейки Дедиеровата 
книга на младия човек ше остане 
неясна трагедията в Керестинец, 
ролята и отговорността на Сребре 
няк. Копинич, а след това и на 
Местния комитет на КП в Загреб 
и на Централния комитет на КП 
на Хърватско. Вместо да води към 
истината. Дедиер им е предло 
жил суматоха и провокативнд н? 
доумения, рушейки пътьом и ав 
•горитета на такива велики марк 
систи и революцинери, какъвто е 
Владимир Попович и мнозина дру 
ги. Най-големите несполуки и 
ти от .тази книга са и в това, че 
влияе върху младите хора да 
създават изкривена картина за 
стойностите на нашата

Причините за диехармоннята 
между образователното равнище 
и производителността на труда ка 
то че ли тепърва се открояват 
в образователната система- Но, 
понеже няма качетвени аргумен
ти да се докаже как образовател 
ните програми не съответствуват 
на процеса на труда_. че качество 
то им не е адекватно на налична 
та технология, може единствено да 
се употреби вече изветното твър
дение, че нашите факултети са 
отделени от сдружения ТРУД- Кол 
ко е трудно да се утвърди с как 
во знание поколенията излизат от 
училищата, поне генерално, тол
кова е безспорна, че факултетите 
са затворени в своите „автоно
мии”’ и че образователният про 
цес тече извън трудовия, произ
водствения процес. Защото стати

човек

ще
Симтоматично е и това, че Де 

диер след смъртта на другаря Ти 
то говори за неговите другарю; 
по начин от който все повече се 
отклоняват и журналистите на за 
падните булевардни вестници, от 
които излизат зли намерения, ди 
сквалификация и оценки без ни 
какви доказателства.

С- Паулич револю-

Комунист
Всички наши хора, а особено 

бойците и свидетелите на събития 
та, за които Дедиер пише, с право 
се питат как е можало да се сти 
гне до печатане на такова съчи
нение по време когато се стремим 
към тачене на революционните 
традиции, когато настояваме на 
младите поколения да доближим 
ценностите на нашата революция. 
Отговорните легални институции 
за печатане на това произведение, 

демократи- 
обществен контрол, очиглед

Пндсции » Иадатаясшц сават иа НИРО „Ко
мунист": Дебреслеа Чулафмч.

На Иадаталския цш (родаициоин, отбор) иа 
вемчкм падащия иа востиии „Комунист”: д-р Антон 
бротуом.

Директор и гласен и отговорен редактор но осич- 
ии надомна но „Комунист”: Велчо Миладхиоанч.

Радокцно ио иадоииото по „Комунист” м Сърбия: 
Ссео Кържоаец [гиооои и отгооорои редактор), д-р 
Жиоорад Диюрдапаич [адместнив глааои и отговорен 
редактор), боаиа Аатунееич, Велимир Филипооич, Рос- 

Араатич, Сдободои Юшиич, Михайло Ковач, Об
ред Кеаич, Дево Маркоаич, Зерица Стаинмнроаич и

Адрас иа редакцията: БЕЛГРАД, Площад Маркс н 
™*"' чантрала 335-06», сократарнат
«7-7*3 НО<И *ЕЛГГАД’ Ланииа 6, Телефон

Издава: Надатаяска трудова органмаацкя „Кому-иист".

__ „Пвч,т* с® н» сърбохърватски, относно хъраатско- 
донс^Ин албЦЛ,<Ча Н ла1ни“ц*ь «» словенски, маке- 
«и тигапс^ г“" “ ‘ Съ,,р,1*ни издания иа български, унгарски, словашки, румънски и русински азик.

Излиза ■ петък. които представляват 
чен
ио са паднали на изпита по отго 
ворност. Скъпа е цената на тях 
ната безотговорност за да можем 
Да бъдем равнодушни.

„„ “ "Р«>идонта иа Републиката
ври 1*64 година. „Комунист" 
родно освобождонно, а 
с орден бретстоо и

от 22 даком- 
• отличен с Орден на 

с указ от 22 доиамарн 1*74

Продсадатея иа Иадотмсиия смет иа Изданията 
иа „Комунист" аа СР Сърби, Мария Тодороаич.

единство със алатал аолец.
Блажо Янкович, Белград



СРЕЩА СЪС СТОИЛ КАРАДЖОВ- СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ 
ОТ СЕЛО ЯРЕШНИКстопанство 

не ще молитва, а 

мотика!
Със земята изучих децата

По-нататък Караджов ни 
запозна, 
около 15 ха земя- От това 
около 11 ха обработваема 
площ — ниви, ливади 
градини, а 
сища и гори. Той отглеж 
да 36 овце, 5 говеда, един 
кон, няколко свине,

По-нататък в разговора 
притежава узнахме,, че той със съп

ругата си произвежда поч 
ти всичко. Тази година са 

и намерили около 800 оно- 
остаиалото па пи: ръж, овес, ечмик...

около 15 тона сено, над 
3600 кг. картофи, зеле, фа 

ко- сул...
— Според мен, селско

стопанският производител 
трябва да произвежда и 
да изнася на пазара от сво 

> ите изделия, а не да се. 
явява като потребител и

Стоил Караджов от се 
ло Ярешник е на 54-годиш 
на възраст и е всред най- 
добрите селскостопански 
производиели в селото. 
Въпреки, че е в шестото 
десетилетие все още зе
меделието и животновъд
ството са му при сърце.

Тези дни при срещата 
ни в Босилеград, поведох 
ме разговор за живота на 
село, за проблемите и. 
перспективите, както и 
за печалбата от селското 
стоапнство. В разговора 
този крепък планинец, ни 
запозна, че от земята мо 
гат да се получат добри 
приходи и че селското сто 
панство предлага добър 
живот, особено сега кога 
то все повече се чувству 
ва нужда за производство 
на повече храна. Но раз
бира се, че селският живот 
е труден, особено в сезо
на на кърските работи 
които търсят големи уси 
лия, от сутрин до вечер.

— Ако земята добре се 
обработи, навреме се изо
ре и натори и ако доби 
тъка се отглежда така ка 
кто трябва, тогава и пе
чалбата неможе да изос
тане- Благодарение на зе
мята и добитъка двама от

че

КЪМ СРЕДАТА"■» ■ и™.«™ „тд^ГщЕ
нодуобщинската конуереи пропуски. Преди всичко, 
Ц я «а СКС и Междуоб- някои от частните ком- 
“™“ата конференция на байнери не са се придър 

във връзка с .по-на жали към договорения 
татъшното развитие на план, като по такъв на- 
селското стопанство. Из 
тъкнато беше, че същест
вуват налични възможно 
сти за значително повише 
ние на селскостопанското

1 я*
чин са нарушавали ритъ
ма на жътвата. Те услож 
нили прибирането на ре
колтата в Гоиндол, Гуле- 
новци, Бребевница и ня
кои други села. В органи 

ООСТ „Коопе-

консуматор на селскосто- 
пански произведения. На 
истина тук има и трудно 
сти, че няма кому да про 
давам излишъците от про
изведенията. Аз бих сега 
продал над 2000 кг. кар
тофи, ракия, зеле... В та
зи насока трябва да се ор 
ганизира и селскостопан
ската организация зани
маваща се с тази дейност, 
която за сега не проявява 
интерес за откупване на 
излишъците. Добави Сто-

Ш-ДО
* •производство в региона, 

както и в цялата страна, 
с което би се премахнал 
вносът на храна.

Както беше подчертано 
на заседанието, в селското 
стопанство все още много 
се приказва, а не достигат

зация на 
рант” са пожънати 725 и 
91 хектара с частни ком
байни.

И някои местни общно 
сти не са се придържали 
към договорения план и 

своитеконкретни акции за прет 
воряване в дела на прие- ' задължения.

не са изпълнили

Поради нарушение 
договора срещу Никола 
Тасев от Смиловци е би
ло възбудено дело за при 
лагане на наказание.

Общо взето, отчетено е, 
че прибирането на рекол

тите решения и -заключе 
ния. Най-големи ресурси 
съществуват в първичното 
селскостопанско производ

на С. Караджов
ил.

кошки. — Обаче за пове
че добитък трябва и по
вече работа, казва той,

Накрая на въпроса ни 
защо не иска да бъде ми- 

а ние със съпругата ми ни—фермер и да ползува 
Цветанка вече сме в го средствата от проекта 
дини и неможем да рабо- „Морава II", понеже и до 
тим като досега. Наисти- сега отглежда достатъчно

ство, което през настояща 
та година трябваше да 
нарастне с 3,8 процента.
Въпрос е обаче дали ще тата е привършено с ус- 
бъде осъществен поради пех, но са били налице и 
на физическия обем на про редица слабости, от което

ще бъде взета поука за добитък той каза, че още 
невижда сигурност в носи 
теля на акцията, а вече 
е в напреднала възраст.

М. Я.

на и децата ни помагаттримата ми синове завър
шиха виеше образование, 
а третият, най-малкият се 
га е студент в Скопие,— 
*сазва Караджов.

производство на пшеница, 
* ябълки сливи и др., а в 
животновъдството и по-на 
татък се забелязва намале 
ние на 
фонд.

през лятото, но и те вече 
имат свои задължения в 
организациите където са 
па работа — каза Стоил.

още по-успешно организи 
ране на пролетната сеит
ба.

М. А.ЖИВОТНОВЪДНИЯ

ХОРА И ВЛЕЧЕНИЯИ през настоящата есен 
на сеитба в много общини 
в региона е имало сериоз 
ни опущения- Покрай обе 
ктивните затруднения, на 
лице са и субекитвни сла
бости. Земеделските коо 
перации в региона, в мно 
го случаи не са се погри 
жили да набавят атестира 

семе за сеитбата и ако 
при това се има предвид 
недоимъкът на изкустве 
ни торове, това нещо 
же да се одрази зле вър 
ху реколтата през идната 
година. Кооперациите 
напред ще трябва да на
правят всичко 
за да се приспособят 
Действуване в конкретни
те условия във всяка сре 
да, като съдействуват да 
се използва всяка 
необработваема площ. На 
организациите на Съюза 
на комунистите и Социали 
етическия съюз е вмене
но в дълъг занапред да се 
ангажират много повече 
отколкото досега в реали 
зирането на запланувани
те задачи в селското сто
панство,
ЕНЕРГИЧНО ПРОТИВ 

СЛАБОСТИТЕ

Шест десетилетия с гъдулката
кална форма. Това пот
върди и в манифестация
та „Срещи на селата".

От богатия му реперто
ар записахме песента:

на които за настроениетоЕФТИМ СПАСОВ, 73-го- 
дишен пенсионер от село 
Долна Любата е един от 
най-добрите и най-извест
ните гъдулари в Босиле
град ска община. Роден е 
през 1908 година, а през 
живота си е бил селско
стопански производител и

чил е много стари народ
ни песни, 
то помни и до днес. „Ке- 
манджийството и 
пойството в

повече от кои- ” на гостите се грижеха гъ- 
дуларите- И котато ги 
има предимство ’ получа
ват акордеонът и остана-

песно-
времено

ЗАСПАЛА ЙЕ МАРА
мо Заспала йе Мара, . 

бре леле Маро, 
пред амбар на одар.
С кърпа се прекрила, 
па се изпотила.
Майка Мару буди, 
бре леле Маро.
Стани, стани Маро, 
бре леле Маро.
Твойте другарки рано са станали 
рамо са станали и двори измели, 
Двори измели и вода допели. 
Стана, стани Маро, 
бре леле Маро.
Слана йе паднала 
бре леле Маро, 
гамън девет педи, 
та е покрила големата нива 
големата нива с бела пшеница.

лите съвременни инстру
менти. Затова кеманджии- 
те рядко получават въз- 

Да изявят май
сторството си. Но Спасов 
все още е в добра музи-

продавач.
— По кемапето, казва 

Спасов, започнах да „тър- 
лям" още от малък. На 

за дванадесег-тринадесет го 
дини вече добре го нагла
сях и пригласях на песно
пойците. И майсторите на 
народните хора тогава бя
ха доволни от моите из
пълнения На „селското", 
„ръченицата"...

От това време седенки- 
те, повойниците и оста
налите селски тържества 
не могат да се замислят 
без „кеменджията Тимо 
Постолов”, както и днес

за-

възможно

педя

Шест десетилетия е 
гъдулката: Евтим Спасов
вървяха заедно" 
нява старият майстор на 
гъдулката.

Сега има все по-малко 
седейки, побойници и по
добни селски тържества,

обяс-го викат съселяните му.
Славата на добър гъду- 

лар, Спасов е спечелил с 
извънредни изпълнения на 

Анализирайки неотдав- народните хора, но и с 
на изпълнението на плана песнопойството си. Нау-

Хубава е тази народна
песен, казва ни един съ
сед на Евтим Спасов. Но 
Тимо да ти я запее, та да 
ти омилее.

можност
К. Георгиев

Братство * 25 декември 1981 СТРАНИЦА 7



— чи.!——ттIл

чЧ

%$
СУРД УЛИЦА

ОБРАЗОВАНИЕ НДВЬЗРДСТНИН
ЛИЦА ОТКРИТИ КЛАСОВЕ ЗА ДООБРАЗОВА В А НЕ ПА

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА НАРОДИШ! УНИВЕРСИ 
ТЕТ В СУРДУЛНЦА

ОБОГАТЯВАНЕ НА КУЛТУ
РНИЯ ЖИВОТ В БОЖИ- 

ЦА И КЛИСУРА

посочен елрсДИА1стьа:
иъгят на предишните слу
хове, че сди-кои си кнн- 

за сдии-диа дена е 
по няколко класа на- 

Ор/анизираното

е каюш зла' теда сс у еталони 
пия разполагат калдидати-Поемайки оСразонапис- 

пъзрастиитс и Сур- 
община, оспов- 

учнлище .,Вук Кара- 
както пи оспедо- 

Драгап 
Рнстнч- е решило да из
мени начина па полагане, 
относно подготовката 
кандидатите. В предишни
те години кандидатите са
мостоятелно са се подгот
вяли, а сетне за един до 
два дни са полагали нзгш- 

класа. И 
взима

те па те.дул шика дидат
взел

на въ.з-ООразоваписю
но е безплатно, от-раетнитс 

носно Общинската самоун 
равителпа общност на

основно обра-

цедтгьЖ. 
обучение е тарапция и за 

кандидати, които 
възможност в тече-

ДЖ11Ч
директорътмп и н-

самитеже да се каже, че подвиж 
иото кино поддържа ка-

тересите по
зовапие заплаща по 42 ди- 

за кандидат и две

В рамките на програма- 
та за културно развитие
е обогатяване на култур- чествена репертоарна 
ння жгаот в райошгге, На лнтнка. С особен интерес 
родният университет в се посрещат филмите от 
Сурдулица редовно орга- нашето близко революцио
низира различни видове нно минало, относно На- 
културни представления и. родоосвободителната бор

ба 1941-1945 година, кон
то преобладават в репер
тоарната програма.

Трябва да прибавим към

иматние на обучението да про- 
зпанията си, как-

нлпо- нара
хиляди за материални раз- веряват 

то и 
вилно учат.

Инициативата на основ
ното училище и самоуп- 
равителлата общност на 
интересите по основно об
разование следва да наме
ри подкрепа и в органи
зациите 
труд, където има немалък 
брой заети без пълно ос- 

училище- За Да вър 
вят под крак със съвре
менното производство и 

самоуправ-

методите дали пра-ходи за един клас.
Първият вш |уск 

дни ще завърши школу
ването си, а вторият ще 
започне с работа през про
летта. За съжаление, за 
организираме на обучение 
от I до IV курс кандида
ти няма достатъчно, но 
както" заяви директорът 
Ристич, училището е в 
състояние доколкого се 
яви нужда и за тях да се 
организира подобно обу
чение.

Новият начин на дооб- 
разовапе на 
■те вече сега показа свои-

тези

тнте за няколко 
почти редовно са 
лн класовете наведнъж.

Божнца и Клисура.в
Тези дни в рамките на 

чествуването на 40-годнш- 
нината от въстанието и 
социалистическата реве- това, че в 
люция чрез Сдружението Сура дейно работят библн 
на драматичните артисти 
на СРС, Секцията на На 
родния театър от Ниш в 
Божица и Клисура изпъл
ни пиесата „Дарннка от 
Райковац" от Стеван Па- 
шич. В тази пиеса взеха 

на Ниш

Скупщината на самоуп- 
равителната общност

основно об-
на на сдружения

интересите за 
разование е приела реше
ние да сс проведе органи
зирано обучение. Рсализа-. 
цията па това решение е

Божнца и Клн-

отечннте пунктове, в кон- 
хилядн

новно
то има няколко 
тома от югославската, бъл 
гарската и световната ли
тература. До края 
дината със средствата на 
Общинската културна об
щност Народният универ
ситет и Републиканската 
културна общност ще бъ
дат набавени нови книги 
на стойност от два милио 
на динара, което значител 
на ще 
фонд не само в града, но 
и в библиотечните пунк
тове.

доверена па основно учи 
лнще „Вук Караджич".

Понастоящем са орга
низирани четири класа с 
над 100 кандидати. Обуче
нието се провежда пет сед 
миди с общо над 100 учеб
ни часове. И то за трети 
курс по пет предмета, а 
за четвърти курс по шест 
предмета. За трети курс 
обучението е по сърбохър
ватски, математика, исто
рия, география и биоло
гия, а за четвърти курс 
по сърбохърватски, мате
матика, обществено устро 
йство на СФРЮ, биология, 
химия и физика.

Интересно е да се от
бележи, че оценките за

разклоненото 
ление те рябва да получат 

основно обра-
Ст. Н.

на го-
най-малко
зование.

възрастнн-
участие артистите 
кия театър: Зорица Стева- 
нович, Брана Войнович, 
Стеван Петрович и Пера 
Златкович.

БЕЛЕЖКА

ПИШ МАНЯТ (ЛИ) СЕ...?
И след „бурната смяна на кормилото" някол

ко самоуправителни общности на интересите в Бо
сите град ска община предизвикват различни реак
ции. Най-нов повод за известно & ©задоволство и него 
дувание са проекциите на финансовите планове на 
самоуправителните общности на интересите по пря~ 
ка детска защита, социална защита и физическа 
култура за 1982 година.

Разбира се, когато става дума за салюуправи
телни общности на интересите, задоволство може 

крачка към действителна размяна 
влияние на трудещите се 

и гражданите върху програлшрането и финансира
нето на дейността в тези важни обществени облас
ти. В Босилеградска община е направена една 
кава крачка. До местните общности и трудовите 
организации, заедно със самоуправителните споразу 
мения за отделяне и сдружаване на средства 
доволяване на съвместните потреби в посочените об 
ласти, са доставени и извадки от проектопрограми 
те за дейността през идущата година. Все пак задо 
волството не може да бъде пълно, защото трудещи
те се и гражданите се намериха в положение да 
преценяват дали са реални предложените размери 
като шютрумент за обезпечаване на средствата, но 
не и да решават за цената на заплануваните актив
ности.

В рамките на програма
та „Югославските класи
ци на театралната сцена" 
в Божица бе изпълнена 
пиесата „Язовец пред съ
да" от Петър Кочич. Про 
лог към произведението 
на П. Кочич е произнесъл 
д-р Сава Пенчич, профе
сор по литература. Роли
те в тази пиеса са изпъл
нили Стеван Петрович, 
Брана Войнович, Миливое 
Даскалович.

Драматичното изкуство 
е само една област, в коя
то Народният универси
тет полага усилия да доб
лижи културните завоева
ния и до зрителите в от
далечените райони. Също 
то обаче се предприема и 
по отношение на музика
та, киното и прочие.

обогати книжния

От казаното дотук личи, 
че Народният универси
тет, благодарение на про
грамираната си дейност, 
постига завидни резулта
ти на културното поле в 
града и в районите, а осо
бено в Божица и Клисура.

да предизвика 
на труда, към истинскокандидатите се дават в те

чение на обучението, а не 
на изпит както преди. Сле
дователно, 
обучението може по-добре

в процеса на та-Ст. Н.

ПОГРАНИЧНО СЪТРУД НИЧЕСТВО
за за-

Гоиндоячани гостувах* в 

Гвлямо Маково
в рамките на погранич страна. Инак, да кажем, 

сътрудничество ме че това е първа среща, в 
жду Димитровградска об 
щина (СФРЮ)

нота
В края на този месец е . рамките на пограничното 

и съседни- сътрудничество, на равни 
те общини в НРБ — Дра ще на местните общности, 
гоман и Годеч, през изте В течение на годината, 
клата седмица в село Гол както и повече от 20 годи 
ямо Малово край Драго- ни преди това, провежда 
ман, гостува КХД „Борис ни са бройни срещи на 

анов от крайградското равнището на културно-ху 
селище Гоиндол. дожествените дружества.

Самодейците от Гоиндол меЖДУ Димитровград от 
се представиха пред бъл една и Драгоман и Годеч 
гарската публика твърде от дРУга страна. Така нап 
успешно. Голямомаловча Ример тази година КХД 
ни имаха -

запланувано гостуване на 
„Елдорадо” 

Ниш с концерт латиноаме 
рикански и югославски ме 
лодии. Този известен със
тав

състава. от Причина за негодуване безспорно е един раз 
рез между договореното и стореното. Именно, прн 
уреждането на положението в тези и други самоуп 
равителни общности бе извършена пълна депро- 
фесионализация - на длъжността секретар в самоуп 
равителните общности по пряка детска защита, 
социална защита и физическа култура. Досега но 
воизбраните секретари изпълняваха длъжността 
без парично надоместване. В решенията на скущци- 
ните дори е подчертано, че това е трайно опреде
ление.

на югославската ест
рада ще даде концерт и 
за войниците и военнослу 
жещите в Сурдулица. Кон 
церти ще бъдат изпълне
ни в Божица и Клисура.

Подвижното кино, което 
има редовни кинопредста 
вления на сцената в Божи 
ца и Клисура, тези дни 
прожектира американския 
кавбойски филм „Сребър
но седло". Погрешно би 
било да се разбере, че под 
вижното кино главно про
жектира филми с леко съ
държание”, Напротив, мо-

Обаче в посочените самоуправителни спора
зумения, които тези дни се подписват или трябва 
Да бъдат подписани се предвиждат и средства за 
работа на оекретара! Официалната формулация 
си; Средства за работа на скупщината, нейните ор
гани н секретара". Сумите които се предвиждат за 
Целта се движат между 74 000 и 135 000 динара.

Трудно може да се повярва, че става дума за 
техническа грешка. По-вероятно е, че секретарите 
на тези общности стават пишман...

възможността от Димитровград гостува 
да видят китка от народ- в споменатите места а 
на музика, танци и хора, КХД от Драгоман и Годеч 
с която гоиндолчани

гла
пред гостуваха в Димитровград.ставиха културното твор 

чество на народа от 
шия

Да добавим на края и 
голямомаловчани, 

през януари, ще гостуват 
в Гоиндол.

ма това, чекрай, но и част от 
творчеството на народите 
и народностите от цялата Т. П. К. Георгиев

СТРАНИЦА »
Братство * 25 декември 1981



Младежка трибуна * Младежка трибуна
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДИТЕ 
ОБЩИНА д Е В СУРДУЛИШКА ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖТА В СЕЛО ДОЛНО ТЛЪМИНО

Плодовито сътрудничество с 

граничарите
Трудови акции и през

зимата
•лГ„ДГ,Ш11ГЯТ СНеГовале* и задръстването 

ратни метра тротоари.

Другарството между младежта и граничарите тук се изковава със 
съзнателното изпълняване на задачите в системата на всенародната отбра 
на и обществената самозащита, със сътрудичеството в културно-забав
ния живот и на спортното поле.

В първичната организа
ция на Съюза на социали 
етическата младеж в се
ло Долно Тлъмино дейст
вуват около 30 младежи и ' е>л;,Д^ ; 
девойки, няколко от кои- мм

другарството и спортния 
дух. Високо единодейст
вие имахме в акцията „Ни 
що не бива да ни изнена
да".

тел на организацията, не 
може да не се спомене 
сътрудничеството ни с

Трудовите акции на мла. „ ПО-ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА
Дите от Сурдулишка общи АКЦИЯТА „МЛАДИЯТ РА 
на са традиция и младите БОТНИК 
могат да се похвалят със ВИТЕЛ" 
завидни успехи в предиш
ните и настоящата година.
Постоянната младежка бри 
гада „Пера Мачкатовац" 
тази година на съюзната 
младежка трудова акция 
„Партизански път" във 
Фрушка гора спечели Лен 
тата на акцията.

САМОУПРА-

В настъпващия зимен 
сезон, както казва Хрис
тов, младежката организа 
ция в Д. Тлъмино ще пос
вети голямо внимание на 
идейно-политическото из
дигане и марксическото 
образование на членовете. 
За целта ще бъдат изнесе
ни няколко сказки. Неот
давна е направен договор 
за обогатяване на култур
но-забавния живот. Нали
це са и първите резулта
ти: по повод 22 декември 
— Деня на ЮНА младе
жите, граничарите и сред
ношколците изпълниха по 
дбрана програма. Тези дни 
се подготвя програма за 
тържествено 
на Нова година.

то са членове на Съюза 
на комунистите. Тази мла 
дежка организация е една 
от по-дейните първични 
организации на ССМ в Бо 
силеградска община, а дей 
ността й с най-успешна 
през зимния период> кога 
то в селото се завърнат 
младежите от временна 
строителна работа и сред
ношколците и студенти
те на зимна ваканция. То
гава в Долно Тлъмино за
почва младежки живот, из 
пълнен с организирана за
бава и другарство.

Но това не значи, че 
дейността на младежта от 
това село не отбелязва

Понастоящем се пола
гат усилия във всич- :!Ш

; ■

ки организации на сдру
жения труд да се раздви- 

акцията „Младият ра
ботник — самоуправител", 
която от 1968 година се 
провежда в общината с. 
променлив успех.

Подготвени са материа
ли и в най-големите. орга-

•Г №*жи

ш
I :■■■

Освен тази бригада ве
че пет години се провеж
да локална трудова акция низации 
лагерен тип „Сурдулица".

на сдружения 
труд „Мачкапща", „5 сеп- 

Тазгодишната бригада, съ тембар", „Кощана”, „Бело 
ставена от 47 младежи и 
девойки, работи за разху
бавяване на града: изгра

поле", дървообработващ а- 
промишленост „Сурдули
ца" налице са и първите 
резултата. В някои от тях 
младите наброяват и до 
70 на сто от общия брой 
на работниците (,,5 сеп-

В. Христов

войниците-граничари от 
съседната гранична заста
ва. Многобройни са ак
циите, . йоито сме прове
ли и ще проведем съвмес
тно с граничарите. Преди 
няколко дни проведохме 
двудневна акция, в която 
почистихме махленски цът 
в дължина от 3 км. Под-

ждане на тротоари, водо
провод и канализация.

посрещане
Прдседателят на ОК на 

ССМ в Сурдулица Ненад тембар").
Янев изтъкна, че програ
мата по трудовата дей
ност на младите е прие
та и че младите от Сурду ще се положат за внедря

ване на другарски дух, 
взаимопомощ и солидарно 
тс. Все пак основната 
цел: подобряване качество

резултати и в останала
та част на годината. Чле- 

които постоянно
Младежта в това село 

счита, че дейността й мо
же да бъде още по-резул
татна. За това е необходи 
ма по-голяма ангажирано
ст на всеки член, но и.по- 
съществена помощ от Об
щинската конференция на 
ССМ в Босилеград и пър
вичната организация на 
Съюза на комунистите в 
селото.

новете, 
живеят и работят в село
то, а Също така и остана-

Освен състезателен, та
зи година особени грижи

лите, когато са тук, се 
включват в акциите по 
благоустрояване на село
то и други актвности в 
местната общност.

— Когато се говори за 
дейността на нашата мла
дежка организация, казва 
Винко Христов, председа-

лица и през идната годи
на ще участвуват на една 
съюзна акция, ще органи
зират местната акция 
„Сурдулица" и ще устано 
вят сътрудничество със 
съюзната младежка трудо
ва акция „Власина".

готвяме съвместни кул
турно-забавни протрами
по повод държавните праз 
ници и армейските тър
жества. Често се

то и увеличаването на про 
дукцията си остава и за
напред.

среща
ме на спортното поле, къ- 
дето на преден план саСт. Н. М. Янев

ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА 
МЛАДЕЖКИТЕ ШКОЛИ ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА В СР 

ЧЕРНА ГОРАЗа по-активно отношение
Младежките политичес

ки школи се потвърдиха 
като твърде подходящ об
лик за идейното издига* 

В момен-

Да се включат всички младиНа приемането на мла
ди хора в редовете на Съ
юза на комунистите в Ба- 
бушнишка община през 
изтеклите две годиш, е 
посветено голямо внима
ние. Партийните органи
зации в местните общиос 
ти, а особено в основните 
организации на сдруже
ния труд, са приели зна- 

брой

намаляват активността си. 
Преди всичко, престават 
да бъдат активни в своя
та младежка организация, 
където би трябвало да бъ
дат най-дейии, да служат 
за пример.

Този пропуск бе посо
чен и ма неотдавна прово 
депото заседание на Об
щинската конференция на 
Съюза па младежта.

Тогава беше подчертано, 
че младите членове на 
Съюза па комунистите щс 
трябва да полагат много . 
усилия на своето издигане. 
Чрез разни видове на ма- * 
рксическото образование, 
пък и чрез самообразова
ние, те трябва да се под
готвят за още по-дейна и 
по-предама работа.

В това отношение също 
ще бъде необходимо по- 
активно отношение и ан
гажиране на младежката 
организация в общината.

М. А.

ф Многобройшгге активности на Съюза на 
социалистическата младеж в СР Черна гора в до
сегашния период дадоха добри резултати. Но успе
хите щяха да бъдат много по-големи, ако в ССМ бя
ха включени всички, които според възрастта си 
принадлежат на младежката организация- Именно, 
в тази република, както бе изтъкнато на заседа
ние на Републиканската конференция на ССМ, към 
20 000 млади ме членуват в ССМ, което представля 
иа сериозен проблем.

• През изтеклия период Съюзът на младеж 
та в Черна гора е посвещавал непрекъснато и гол
ямо внимание на постъпването на младите в сдруже 
ния труд, което също е крупен проблем. От 23 000 
лица, търсещи работа, 80 на сто са младежи и де
войки.

не на младите, 
та от всички трудови ор
ганизации определен брой 
(общо 50 младежи и де
войки) са включени в Об
щинската 
школа. Това е трети ви
пуск. Същевременно в 
литическата школа на в-к 
„Борба" в най-новия ци
къл са включни още над 
50 млади от общината.

политическа

по-
нови члеио-чителен 

ве, предимно млади хора. 
Понастоящем от 1721 чле
нове на СК в общината — 
младежи и девойки до 27- 
годишна възрастЕстествено, за идейно- 

политическото издигане на 
младите, особено на уча 
щата се младеж, значител 
но допринасят и маркси- 
ческите кръжоци и раз
личните секции, В тях мла 

по най-ак- 
на са-

са 663
души.

Голям е и броят на мла
ди хора, членове на Съю
за на комунистите, нами
ращи се в различни орга
ни на ОК на СКС, както 
и самоуправителиите 
др. органи. Обаче налице 

като об- е едно лошо явление: мно 
зина млади хора, след ка-

# .На „Омладински покрет", вестник иа Съю- 
социалистическата младеж в СР Черна гора 

е връчен Орден братство и единство със сребърен 
венец, който му присъди Председателството на 
СФРЮ във връзка с 40-годишнината от излизането 
му. I 1

дите разискват 
туалните въпроси

за иаи

моуправлението, 
ществена система, нашата 
самоуправителна практи- , то влезнат в редовете на

Съюза на комунистите —ка ипр.
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ГРАДСКАТА ХУБАВИЦА (В)
— Обичам живота, но истин-щом пристигнаха в грани И- 

отиде V дома, а Драган се 
си. Дежур-

живот. В Белград се движаскиявай си високи компании, отивам навъвприеми. Тук няма такива неща, 
ли ще бъде ако дойдат 

русите. Ще избягам иа Запада. 
Едип мой приятел, италианец ми 
предлага да продължа да следвам 
в Италия Не искам да бъда пле
нена в тази колиба.

Драган устоя на нейния про
ницателен поглед и в себе си по
мисли, че повече й отива да бъде 
модел, отколкото художник.

— Що се касае до русите, то 
са си там където са. Ако тръг
нат насам ще се борим. Твоят при 
нос в тази борба също би могъл 
да бъде голям.

— Как? —

отби в канцеларията 
ннят го осведоми, че го е търсил 
Стеван, служещ в съда. Поръчал 
е на Драган да отиде при него в 
къщи. ако се върне по-рано.

Беше се свечрнло, но все още 
беше време за посещния. Драган 
тръгна. Знаеше къщата му. Видя 
Мира, която влезе там.

Защо ли пък сега Стеван го 
търси, защо ли именнр него.го из 
внка, дали е удобно да се отбива 
в неговата къща?

Минаваше из града. Движе
нието вече се създаваше. Край не
го мина корпулентната фигура на 
студентката Марче. Натруфена и 
напарфюмирана, с хубава строй
на, тя беше главно преднзвикател 
ство за мъжете в града. Поддър
жаше приятелски връзки и с ня
колко негови колега, но Драган 
не я поднасяше- Беше много не
естествена. Следваше изкуство, но 
очевадно много слабо, така че по
вече време прекарваше в града, 
отколкото в учене. Често беше в 
компания на художника Петров, 
преподавател по рисуване в ту
кашното . училище. Веднъж дойде 
в канцеларията на Драган. С дъл 
боко деколте, седеше с прекръс
тени нозе, с къса пола, като в ня
какъв бар. Попита го:

— Дали е вярно, че тези дни 
се очаква да пристигнат русите? 
Казват, че техните войски са на 
границата, само още що не са 
влезли. Бих искала на време да се

а какво
Във фотоапарата иа един от :ш 

агенти е намерена снимка 
и бункервените 

на наше укрепление
знаеш за 

на тона, което
— Не зная каквонаказание. След 

Стеван се видяха 
а сега за

той издържаше
излизането |,аняколко пъти в съда, 
пръв път си подадоха 
друг ръка. Съпругата иа Стеван, 
сухичка жена. с изпити бузи, има 
шс вид па болнава жена. Но чер
тите на лицето й напомняха за 
Мира. Драган незабележимо се 
обърна в стаята; по Мира я ня
маше.

Като седна, съпругата на Сте 
вай ги почерпи със сладко и во
да и след това мина в друга стая. 

Стеван тогава се объ

но с огледмене,
стана с мене 
ми вярваш.

беше влияние отстрани, но на
истина видях заблуждението и ре- 

нещо да не ми се 
повторно. Затуй твърдо рс-

сигурно много не 
Веднъж сгреших, тонаедин

ва

ших такова
случи
ших да не се меся в никакви ра
боти, но това не мога да скрия- 
Наистина към това ме принудиха 
съпругата ми и Мира.

Наново
размисляше дали 
за това на Драган, 
именно човекът, който ще го раз
бере, който не ще го натиква в 
нова пропаст и някаква беда, за- 
щото онова, което имаше да ка
же, беше очевидно ог значение- 
Драган почуетвува всичко това и 
като използва паузата в изповед
та на Стеван, каза:

— ГГоканил си ме в къщи и 
това ценя много. С нищо няма да 
допринеса да ти се влоши поло-

любозиа-попита
телно тя.

— Ами знаеш как, ти ще ги 
„замайваш", как то мене сега, до- 
като стигне подкрепление от вът
решността на страната.

Тя се сепна поради това, че не 
й посветих достатъчно внимание, 
стана да си отива и каза:

— Момче, закостенял си в га
зи среда. Ако ти бъде необходи
мо развлечение, обади ми се- 
Впрочем, аз сега дойдох само слу 
жебно, трябваше да ми посветиш 
малко повече внимание.

Обърна се и като се люлееше 
при ходенето, излезе от канцела
рията.
БИВШИЯТ ИНФОРМБЮРОВЕЦ

Когато доближи до къщата 
на Стеван, Драган видя, че свети 
крушката на входната врата. Оче
видно, Стеван го очакваше. Почу 
ка на вратата и влезе.

Драган малко познаваше Сте
ван. Драган дойде в града, когато

позастана. като че 
трябва да каже 

дали той ерна към
Драган:

— Всичко, което ще ти кажа 
си остане между нас. Не ис- 
повече, след опита

нека 
кам
имам, да се занимавам с полити
ка, пито повече да бъда замесен 
в каквото и да било. Все пак, длъ 
жен съм да ви обадя за това, а 
Мира ми разказа, че се познавате 
и че най-добре да поговоря с 
теб. Моята жена е леля на Мира 
и след смъртта на бащата на Ми
ра й беше като втора майка. Ми
ра пък не иска на майка й да се 
случи нещо макар че я ненавиж
да от дъп душа, особено след 
връзката на майка й с Димитър, 
техния съсед. Стеван позастана, 
погледна в Драган, а след това 
продължи:

който

жението, нито пък ще те наведа 
в някакви неприятности. Всичко, 
което кажеш тук 
„между нас" — разбира се, в гра
ници, конто не се стълкновяват с 
общия интерес.

ще си остане

скрия, ако това е вярно.
Гледаше го право в очите. Тъй 

като Драган мълчеше тя продъл
жи:

(В следващия брой: ИЗПОВЕДТА 
НА СТЕВАН

РЕПОРТАЖ ОТ ГРАНИЧНАТА ЗАСТАВА „ДЖЕВО” Покрай всичко това, те
зи млади хора не са сами. 
Те винаги имат подкрепа 

население.
ВИНАГИ ГОТОВИ ДА ПАЗИМ 

ПРИДОБИВКИТЕ ОТ НОБ от местното
взаимно се помагат и ува 
жават.

— Винаги смеБеше ранна сутрин. Сту те не отдават, че всеки 
ден ситен дъжд непрекъс момент са нащрек, 
нато ръми и рони послед Труден, но хубав е живота 
ните жълти листя на ого на границата 
лелите вече дървета, ко — Не е лесно човек да 
ито стърчат край пътя, бъде граничар — заяви 
когато по случай 22 де- Хозиян Андрия, десетник, 
кември — Деня на ЮНА, роден в „Хърватско — но 
бяхме тръгнали на посеще за всекиго това е чест. Зи 
ние в граничната застава ме, лете, Дъжд, сняг, пре 
,Джево" в село Ресен. Го спи, силен вятър, ко- 
ре високо по местността гато всички са в топлите 
„Рудин", която протяга 
един гребен до село Рибар 
ци, през тоя декемврий
ски ден се виеше гъста 
мъгла.

тъкнаха, че най-важната готови, 
ако нещо не е в ред, вед
нага да обадим на друга 
рите от заставата. А това 
значи, че всички ние край 
границата по едшг

им задача е да пазят гра
ницата и сувернитета на 
нашата страна. Мнозина 
от тези момчета за пръв 
път са на граница.

— За мен първата ми 
среща с границата беше 
нещо ново. Щастлив съм, 
че имам възможност да 
бъда пазач на нашата стра 
на — изтъкна Йосип Кро- 
йко от Хърватско. — В 
началото

или
друг начин сме гранича
ри — заяви Борис Спасов, 
дългогодишен комунист от 
селото.

Незабравимо е техното 
другарство и другарството

Сътрудничеството с грани 
чарнте е неразривно:
Б. Спасовстаи, когато сладко спят 

и работят, граничарят се 
грижи за техното спокой
ствие.

— Братството и единство 
то на дело — това е основ
ното, което характеризира 
живота на нашия 
тив. Всички се

' - V {! уимаш© и страх, 
опитни

. ;>Г:■Чуно старите, 
ничари бяха с нас, 
че лесно свикнахме. Сега 
за мен

гра
така 11 ,..адь • Ч

%*■

. ■ -най-голямо задо 
обикалямИ тук, както и на всич

ки други гранични заста
ви из страната ни, всеки 
посетител любезно се по 
среща от тези младежи в 
граничарски униформи. 
Това са граничарите — 
от всички краища на стра 
ната ни. На граничната 
б разда са денонощно — 
жив бент, през който ни 
кой не може да мине. 
Всяка педя ог граничния 
район е, под непрекъснат 
контрол на зоркото око 
на граничаря, невидим за 
нарушителя на граница
та... Приятни в разговора

...волство е да 
границата, каза граничар 
ят Алексия Петкович.

И дейи о-пол итическото, 
и военно обучение и обра 
зование на

колек- I ' V 'чувствува
ме гордо, че сме заедно, 
от всички

«У ;

краища, 
всички народи и, че ни е 
доверена

от
граничаритенай-възвишена- 

та задача — да пазим гра 
ницата на нашата

винаги е на високо равни
ще. С всички важни съби 
тия от страната и чужби- 

петнадесетдневни ин 
формации, готвени от 
мите

-А>/•самоуп 
равителна, необвързана
Титова Югославия — __
Беришай Дода, албанец 
роден в околността на Ти 
тоград. — Живеем 
дом, чувствуваме се като 
един човек и задачите из 
пълняваме сговорно като 
един — се намеси Цветко 
Жнидорич от Словения.

В разговора всички

«Да
Патрул
с командирите им. За все 
киго гордост и чест 
са тук да пазят 
та — задача трудна и от 
говорна. Винаги готови да 
изпълнят войнишката 
тва, която започва: „Аз во 
йник тържествено 
левам...’", винаги способ

Iна с
каза са всекидневна задача

граничари редовно 
се запознават. Тук е и 
радиото, телевизията, вест 
ниците, и пр. Тук действу 
ват организациите на СК 
и ССМ. В свободните ча 
сове спортуват футбол 
шах-мат, волейбол, 
на маса и др.

ни да защищават и отбра 
нят това което им е дове 
рено, готови да жертвуват 
всичко и животите си. зна

е, че 
граница-

в един

ейки че пазят свободата, 
придобивките от револю
цията и самоуправителна- 
та ни социалистическа ро

М. Я.

кле
тенисиз- се зак

дина.
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ПРЕД НАСТЪПВАЩИЯ ЗИМЕН 
СЕЗОН ТУРИСТИЧЕСКИ

ШСШ Е ГОТОВА 31 

ПОСРЕЩАНЕ М ГОСТИ В
Туристическо - гостил ни 

чарските обекти на ООСТ 
„Власина" в Сурдулица са 
готови за посрещане на 
гостите в настъпващия зи
мен туристически 
край Власинско езеро. С 
адаптация на хотел ,,Вла- 
сина" и мотел „Езеро" 
на Промая до голяма сте
пен са подобрени условия 
та за гостуващите. Имен
но, сега мотелът на Про
мая може да приеме 45 
гости, докато залата-рес
торант на хотел * „Власи- 
на" е разширена за 60* 
места. Инак капацитетите 
в хотела и депаданса са 
110 легла, а в хотел „Ви
дин луг" има още 32 кре
вата.

Както ни осведомиха в 
ООСТ ,,Власина", цените 
на пансиона в тези обек
ти са покачени само с 10 
на сто в сравнение с ми
налогодишните и възлизат 
от 300 до 350 динара за 
еднодневен пансион. Ос
вен нощуване и прехра

на, гостите ще могат да 
ползуват ски-лифтове, ски, 
а всяка вечер ще бъде ус
тройвана и богата култур
но-забавна програма.

За пребиваването на Вла 
сина съществува голям ин
терес във всички краища 
на страната. Особен инте
рес проявяват спортни от
бори, които тук редовно 
провеждат качествени тре 
нировки в спокойната и 
прекрасна власинска при
рода и полегатите и снеж 
ни склонове. За тях е обез 
печена и зала за малките 
спортове в образовател
ния Център „Милентие По- 
пович" в Църна трава.

Снежните склонове на 
Власинското плато са все 
по-привлекателни и за уче 
ниците. Те тук учат пър
вите часове по ски. За тях 
са отпуснати и намаления 
за зимуване и за това 
Власина става все по-при
влекателен зимен курорт 
в Сурдулишка община.

С. Микич
. . .

брак
сезон

Стана и I 
Кръстеви

сох парите, които трябваше да 
дем. Не зная още колко ще живе
ем да съберем пари и телевизор да 
си купим.

Наистйна не може човек, а да 
не се възхищава на тази брачна дво 
йка, родена през изминалия век. Не 
може, а човек да не ги попита за жи 
вота, за всичко...

да-Неотдавна в село Паскашия по 
жителите бетържествен начин на 

предаден на ползуване трафопост, 
което означаваше, че електрически 
ят ток най-сетне е стигнал и в това 

Тук се бяха насъбрали всич-село.
ки паскашияни — все хора на въз
раст. Навярно ние и неочаквахме да 
срещнем младежи и девойки, защо- 
то те отдавна са отишли в града, но 
не очаквахме ни това, че ще срещ- 

един старец и една баба, които 
65 години!

— Няма рецепта за дълъг живот. 
Ето аз имам 86 години — разправя 
баба Стана — но лекар твърде ряд
ко съм посещавала. Кой знае може 
би и това е важно, че с Крум почти 
никога не сме се карали, все така си 
живеем — сговорно и спокойно.

И така дядо Крум и баба Стана 
дочакаха, след 65 години съвместен 

в тяхната къща да светйе 
Както самите

нем
живеят заедно равно

— Да, да синко, точно 65 годи
ни аз и баба Стана живеем заедно и 
не помня по-щастлив ден от днешни 
ят. Ето дочакахме и ние, и в наша- 

електрическита къща да светне 
ток говори старият,започна да
но все още крепък 82-годишен дядо 
Крум Кръстев.

Аз и баба Стана, си осветлявах
ме къщата с борина, па с виделче, 
с лампичка... Аз между първите вне-

живот, и
електрическа крушка, 
казаха, надяват се да поживеят още 
10—20 години — гледайки телевизия

1Ш у дома си...■гя и: Т. Петровш: *щшт ШШ М -х Л \

рйЯР^
т*'

? ■!щА* -
7/.-е» VI

лотот ХОТЕЛ „ВЛАСИНА"

критикаБАБУШНИЦА

ех на СНСЗиеданна на
При това те ще направ 

ят и анализ на приключи 
лата
„Нищо не бива да ни из 
ненада", в която 
трудещите се и граждани
те и
самоуправителни 
общината са 
твърде успешни резулта-

ЗА ДНЕС в Бабушница 
заседание 
комитет

чле

е насрочено 
на Общинския 
на СКС. На същото 
новете на Комитета пок- 

обсъд

тазгодишна акция

акция
СЪОБЩЕНИЕрай останалото ще 

ят и осъществяването 
на конституционните - и 
законни права на труд е 
щите се и гражданите
органите яа управлението 
в общината.

социалиста ческите
сили в 

показали
В следващияв

ти.
брой

ДУКАТ Този детайл е заснет тези дни в Димит
ровград, на улица „Христо Ботев" — срещу 
Културния център. Както се вижда от фотог
рафията, водосточната тръба само трябва да 
бъде помръдната десетина сантиметра -и сложе
на иа старото място за да върши функцията 
си. Но изглежда, че това е много „трудно", за-

вече 5-6 месеца,

поместваме
цветен

календар

Приключи курса по 
кроене и шиене

„Даница Вуксанович"СЛЕД 23-дневна работа 
в с. Дукат приключи с 
работа курса по модерно 
кроене и шиене- Същият 
организира Конференци-

обществена деи
към ОК

ство 
от ЛесковаД-

УспешнЬ проведения 
над 20

щото това никой не го прави 
въпреки че водата, която се стича низ стена
та, безмилостно унищожава сградата.закурс посещаваха 

курсисти, предимно 
мичета- Те получиха удо
стоверения и като по-при 
учени работници повече 
от т«х ще потърсят рабо 
та в областта яа текстил 
пата промишленост и дре 
бното стопанство.

мо-

1982 г. в чийКой знае може би квартируващИят 
то прозорец е „надникнала” водосточната тръ 
ба, расъждава така: — Щом сградата е общест

ята по
ност на жената 
на ССТН в Босилеград, а 
теоретичните и практичес 
ки обучения провеД°ха 
специалисти от Центъра 
по икономика на домакин

нека пропада...вена т. п.

СТРАНИЦА и
Братство * 25 декември 1981



ЗЛСШОДНБВКЛ

Злополуна
ШШп,»-'- Голяма злополука ме сполетя те

На утре ден пак конференция! 
Трябваше да се гласува хонорарна 
работа па моя шеф. След разисквани 
ята по този въпрос трябваше да се 
гласува. Председателят каза.

1 Кой е „за" нека вдигне ръка! 
Всички повдигнаха дясната си

а ви разкажа за една моя тъж
на историйка.
Вчера късно вечерта се връ

щах от кафенето „Вечерни приказ
ки"' и когато минавах из съседна I з

Бързо

д ЗИ дни1

Имаю си прияте1Ьб улица, хлъзнах се и паднах, 
се изтрезнях, по когато отидох в къ 
ши и се опитах да отворя вратите 
но можах: дясната ми ръка бе счу
пена. Злополука!

Домашните се разтичаха, 
киха бърза помощ, линейката дой
де за няколко минути й откараха ме 
в амбулаторията. Там ми сложиха 
гипс. И сто сега няколко дни пося 

гине вързана за раменете.

д3 се опитах, но не успях. Стяга 
шс м"с гипса.

— Има ли някои против ? —
и погледна пак към

Тля дънове реши да се порасодим низ
учнтел>ете у Горгьу извиЛюбатску реку, поначу 

Любату Би небивало, па кпко стар човек да 
продумам некою паметну думу.
Дойдо у Долну Любату н гледам до лу

тат два старца, кико мене, уватпла се за ру- 
Бе и плачу кико деца. Помозн бог, обади се я. 
Не помага нщцо, отшвараю онн. Защо плаче
те, питуйем я. Прашай социалното, отговаря 
.йедъннят...,, и снаите, ннз слъзе ме упу™ ДРУ- 
гнят. Бре човеци, защо да идем у соцнялиото. 
А при снайете... да су арне и впие би сн седе
ли прн н>и.

ка
ниш за председателят 

мсм. другарите 
но моят шеф,

Дадох обяснение и 
извинението,'ръката в

На работа ходя. Такава ми е ра 
ботата мога да работя и без дясната 
ръка, по нещастието е в друго нещо. 

Още първият ден синдикалната 
конференция.

приеха
зная си го аз, той иска да се вдиг
не, всички да видят това, кой знае 
какво си той мисли. Сигурно си 
сли че нарочно тази вечер съм пил, 

съм се хълзнал из стърмна

ми-

организация имаше 
Трябваше да гласувам някакви пре
мии на другаря директор. Всички 
гласуваха с дясната ръка, а аз ня
мах това щастие. С лявата да гласу
вам беше неприлично.

че нарочно 
та улица, за да ие гласувам за хоно- 

моя шеф.
кнТамън да сп пойдем старците рипише 

ко да су седли на жар. Уватише ме йедън отуд 
онай одонуд и не пущаю. Бре кво стану? Дали 
Би надума’ некой оди ония що съм Би нагазил 
на опашку, та са овня старци че ме пребию 

куче у воденицу. Че те водиме при сна- 
нте да им обещаш да че ни водиш у социялно 
то. А бре човеци малко ли ви йе бой било та 
са идете за йош, па и мене водите да изедем 
некою тоягу? Ама нщцо не помогну.

Сал що надзърнумо на артинуту под ма 
алуту, узкрекаше снайете. Да не си ми дошъл 
без пензия, сили се йедната. А ти без триста 
иляди за' чуванье, ока на другатога старца ска
та. Вндоше старци твърдо, а и на мене узкле- 

почемо да тупчамо у место.
заплакамо

рара на
Такво нещастие никога не

службата си. Как да се слу- 
тъкмо дясната ръка да си счупя, 

най-мощното оръжие в моята карие 
ра Да съм счупил, да речем езика. 
Защо ми е език' в службата. Аз и 

никога не разисквам на заседа
нията. За това си има други. Аз си 
мълча и само гласувам. Да съм счу 

гърбачния сн стълб! Защо ми е

I, СЪМ

имал в
чиКогато председателят попита има 

лн някой против и погледа към мен, 
аз пропаднах в дън земя. Какво ли 
ще каже другарят директор? Може 
би той ще си помисли, че нарочно 
съм счупил дясната си ръка, за Да не 
гласувам за премиите на другаря Ди 
ректор. И тогава събрах сили и се 
обадих: „Аз, другари съм съгласен, 
но ето дясната ръка ми е счупена и 
не мога да я вдигна! А напълно съм 
съгласен"! Другарите приеха 
мое извинение, ио кой знае какво си 
мисли другарят директор.

кико

така

пил
той. Без него по-лесно ще мога да се 
преклоня на директора, на моя шеф 
и останалото началство. А то дяснацаше-колена, и

Седомо на йедън труляв чунгар и 
сви тройица. Оплакамо старостту и лошуту 
еудбину. После ми распрайише мукуту. Зака- 
сал сам, каже йедъннят. Снаата нече да ме чу 
ва без пензия, а я не съм работил на дръжав- 
ну работу. Я имам пензия, каже друБият, ама 
сам закасал. Некой мойи колеБи примаят и по

та ми ръка да се счупи в момента 
когато най-много ми е нужна".това

Б. ВОЛОКИН

АНЕКДОТИ
Атинският политик Алхнбняд запитал не

говия приятел:
— Поддържаш някакви връзки с Ленс? 

Тя въобще не те обича!
А той отговорил:
— Не обича виното и рибите, а все пак 

са ми приятни.

триста иляди шпос уж немало кой да Би чува 
а си седат при синове и снаи. И са снаата за- 
пела за тия триста иляди. Каде да се денем 
кита тия човеци си имат приятелю „а нема кой 
да Би чува".,.

Пошъл сам си дома и си стравуйем 
туя згоду да не чуйу мойете снайе...

— Не разбирам. Цвета на 
автомобила от една стра
на е син, а от другата чер 
вен, и казваш, че това би
ло полезно при сблъсква
не?
— Ела в милицията и да 
видим как свидетелите да 
ват противоположни изказ 
валия!

за
Тнно Роси бил на посещение прн своя 

приятел Клей, апетрактен художник.
— Това е портрет на една жена — казасЛМ-ЦГШ/ Роси.
— Браво! Как позна?
— Съвсем леко. Жена — това е винаги 

нещо неразбираемо.— Драги, искаш ли да ме 
отведеш на вечеря?

— Да, ела в осем часа 
в хотел „Империал".

— О, това е твърде лук
созно място!

— Да, и при това е бли
зо до експрес-ресторанта 
където ще вечерям.

На един прием една госпожа постоянно 
питала френския маршал Де Моник за война
та и стратегията, за пораженията и победите. 

Обезпокоеният маршал най-после й отго
ворил:

— Във войната е както в любовта, драга 
моя: добри резултати се постигат само гърди 
срещу гърди!
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