
ВрштЕо С указ на президента вй 
СФРЮ йосип Броз Титв от 
14 февруари 
издателство 
удостоено с Орден братст
во и единство със сребърен 
венец за особени заслуги в 
областта на информатив
ната и графическа дейност 
и за принос вразвитието на 
братството и 
между нашите 
народности.

1975 година 
„Братство" е

% ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ
единството 
народи и
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ИЗ РЕЧТА НА ВЕСЕЛИН ДЖУРАНОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
ПО ПОВОД 40-ГОДИШНИНАТА ОТ ПОБЕДА ТА И ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СФРЮ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО СЪБРАНИЕ

НАШАТА СВОБОДА Е НАШЕ ДЕЛО
• Народоосвободителната борбаПреди 40 години, на 9 

май 1945 — Маршалът на 
Югославия йосип Броз Ти- 
то оповести трудещите се 
и гражданите на нашата 
страна, че нацистка Гер
мания е подписала безус
ловна капитулация и че е 
дошъл великият и дълго
очакван ден на мира и 
свободата. Съши* ден, Ти- 
то изказа признателност 
на всички бойци и отдаде 
почит на падналите в бор
бата за опазване на чове
шкото достойнство и сво
бодата. Изтъквайки значе
нието на съвместната бор
ба на съюзниците за побе
дата над обшия враг, Ти- 
то пожела този историчес
ки л/ш да бъде ден за 
вдъхновяване на всички 
обединени наооди за оси
гуряване на траен мир, ме- 
ждунаоодно равенство и 
оазбиоателство. Тито едно- 
впеменно призва югославя- 
нит$ оешително, упорито, 
пожертвователно със себе
отрицание и както по вре
ме ца войната, да тръгнат 
в нови битки за обнова и 
изгпаждане на страната, 
за укрепване .завоеванията 
от Народоосвободителна
та борба,, за изграждане 
на по-добър живот в Нова 
Югославия— каза на тъо-

показа и потврди, че народните маси 
са непобедими, когато са дълбоко уверели, че плодовете на борбата ще бъдат 
техни, че те Ще бъдат господари в соб >твения си дом. • Така както свободата 
не ни е донесена на байонетите на чужди армии, така и решението за обще
ствено-политическото устройство па Ноза Югославия не беше предоставено на 
външни фактори. • Акцията за разрешаване на парливите проблеми от об
ществено-икономическото развитие е ед >а от ония велики битки, които пред
ставляват придвижване на историята напред. • Оставаме верни на Титовия 
завет: „Чуждото не искаме, своето не даааме!"

боко е вкоренено съзна
нието, че това е единстве
ният път на нашето обще
ствено развитие, вцд^що 
към Освобождаване на тру
да и трудещия' се човек.

Както и във войната, ни 
в мира не спечелвахме вси
чки битки. С успехите има 
хм е и поражения, с възхо- 
лчте имаше и застои, с 
постиженията имаше и не
сполуки. Много препятст
вия с успех преодоляхме, 
но има и такива, които 
още не сме 
Осъществихме 
пели. но до някои ще_ сти 
гнем след упорит и дълъг - 
път. Имахме сериозни за- 
тт^ггнения. които премахна 
хме навреме, но има и та
кива. които още не сме 
^пемахнали, а и такива ко
тето сами създадохме. Не 
бива обаче да забравим, 
че отначало тръгнахме по

жественото събрание по 
повод 40-годпшнината от 
победата и освобождение
то на 8 май Веселин Джу- 
ранович, председател на 
Председателството 
СФРЮ.

беше предоставено на вън
шни фактори.
ДЕСЕТИЛЕТИЯ КАТО 
ВЕКОВЕ

Четиридесетгодишнината 
от победата над фашизма 
чествуваме след най-дълъг 
пеоиод на свобода и мир 
в историята на нашите на- 

пери- 
резул- 

усилия
на трудещите се на наша-

на
преодолели.

множествоНаоодоосвободителната 
борба показа, и потвърди, 
че народните маси са не
победими, когато дълбоко 
са уверени, че плодовете 
от бообата ще станат тях
но достояние че ще бъдат 
господаои на своето, че 
ще управляват сами в сво
ята къща и затова нищо и 
никой не може да ги от
клони от този и такъв път.

Народоосвободителната 
борба по своите размери 
и характер беше единстве
на в поробена Европа. Сво 
ите най^-големи военни и 
политически победи про
тив фашизма и за освобо
ждението, югославските на 
поди и народности извою
ваха със собствени сили.

роди и народности, 
од •който 
тат от огромните

като

та страна, огромното по- 
жеотоваиие, творчество и 
себертрицание на повече 
поколенияВеселйн Джуранович по-плодотво-

Това нещо беше от дълго
срочно значение за съдба
та. на стпаната и след по
бедата. Защото, тъй като 
свободата не ни е донесе
на - ма върховете на байо
нетите на чуждите армии, 
така и решението за обще
ствено-политическото 
тройство на Югославия не

ЗДРАВА НИШКА

Отделно искам да изтъкна големите успехи 
в изграждането, укрепването и развитието на 
всенародната отбрана, въоръжените сили на на
шата страна — Югославската народна армия и 
териториалната отбрана. Нашите въоръжени си
ли укрепват боевите традиции от богатия опит 
от всенародната освободителна борба и социа
листическата революция.

Те са единни и сплотени в отбраната на 
придобивките от Народоосвободителната борба 
и революцията, нашата свобода и независимост, 
свъозани с неразкъсваеми нишки с народите иг 
народностите, на чиито интереси служат.

ус-

Парад в чест 

на мира неутъпкани пътеки на соци 
алистическо самоуправле
ние.

рно от развитието, което 
по-рамо се измерваше с 
искове.

Успешно издържахме на
тиска и изкушенията и от 
тях винаги излизахме по- 
силни, по-подготвени и по- 
способни, въоръжени с нов 
опит. Обезпечихме

Точно в 9 часа на 9 май в Белград започ
на 40-годишпииата

Особено и дългосрочно 
значение имат резултати
те в развитието на соци
алистическото самоуправ
ление и непосредствен^ 
социалистическа демокра
ция, в осъществяването на 
свободата. и демократични
те права на трудещите се

на военния парад, посветен
от освобождението на страната и Деня на побе
дата над фашизма.

В парадната колона, дълга двет километра, 
се намериха числящи се към всички видове въо
ръжени войски, числяши сс към Службата но си
гурност, териториална отбрана, гражданска за- 
щита, работници, младежи и девойки, спортист, 
културно-художсствсни дейци и пионери.

Парадът сс кома-ндуваше от генерал-под
полковник Здравко Димич.

На парада присъствуваха представители ма 
най-висши органи и организации във Федераци
ята републиките и покрайнините, както и видни 
революционери. На централната трибуна пред 
Скупщината на Югославия се намираха и члено-

през

конти-
нуитет на революционното 
обществено развитие на ос 
нови ите стратегически на
правления.

Припомнянето за вели
ките и славни дни на на
шата история, за поуките 
и поръките от предишни» 
етап на социалистическо 
развитие, още повече под
чертават значението на на
шата акция в разрешаване
то на наболелите пробле
ми в обществено-икономи
ческото развитие. Толкова 
повече, защото днес водим 
една от битките, които 
представляват придвижва 
не на историята напред.

(На 3-та стр,)

и гражданите в нашата 
страна. Въпреки явленията 
на непоследователност и 
застои, които придружават
развитието на ■социалисти
ческите самоуправителнн 
отношения, изтеклият пе
риод е отбележен с борба 
за претворяване в живота 
стратегията на развитието 
нч социалистическото са
моуправление като основ
но производствено отноше
ние. В топа отношение е 
направена крупна крачка 
напр.ед. В работническата 
класа и трудещите сс дъл-

ве на. делегации на съюзнически страни 
Втората световна война.

След като рапортува на председателя на 
Председателството на СФРЮ Веселин Джурано- 

разрешоние, че парадът може давич и получи 
започне .комендантът иа парада гсц.-подполков
ник Здравко Димич се първа на началната но-

(На З-та стр.)



Н А С Iи аI ПО С В Е ТА
ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА АВ----------------—------------------ \ ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ

„ (■'['!>м йсКI!Я ДЪРЖАВЕН ДОГОВОР
ЮГОСЛАВИЯ - ЕИО и|ии1'ли

гВ БОРБАТА ПРОТИВ ГЛАДА

Сериозни задачи за 
необвързаните страни Без повод за 

задоволство
Още
крачкаПризнания на Югославия за успешно сътрудниче

ство с ФАО и за оказаната помощ на пай-застраше- 
ннте от глад страни

В рамките на Тринадесе
тата изложба „Развиващи
те се страни в борбата про 
тив глада", която бе от
крита на • Международния 
селскостопански панаир в 
Нови Сад, се проведе че
тиридневна научна среща 
под название „Размяна на 
опити на развиващите се 
страни в производството 
на храна”. На срещрта уча 
ствуваха голям бром науч
ни работници от няколко 
десетки развиващи се стра-

Д-д Дитер Бомер, помо- 
щник-генерален директор 
на ФАО. (специализирана 
институция на ООН за

до
селско
храма) заяви, че> необвър
заните страни имат големи 
задължения в борбата про.- 
тнв глада в 
задължения произтичат от 
критическия 
хг^на в отделни 
на нашата планета, а осо
бено в Африка.

стопанство и пре- договора
# Съществуват ре

ални изгледи Югосла 
вия да получи но-го- 
леми кредити

13 от общо 35Словенският език се признава само в 
обшили, в които живеят корушките словенци

света. Тези

недостиг■ на 
области ктеризира с црлитика на 

застои,
'юдюции, която не дава ни 
какви резултати. От 1970 
до 1978 година корушките 
словенци правят опити да 
засилят 
на националните си права 
съгласно член 7 на Дого
вора. Тази акция обаче сре 
ща силен от пор на леснихе 
сили под водачеството на 
корушкия
Под натиска на тези сили 
през 1976 година се прие
ма закон за народни гру
пи. С този закон се „отне 
мат" две трети от опреде 
лоната с Договора двуезич 
на територия на Корушка 
и в значителна степен се 
ограничават правата на 
кг-мишките словенци. Така 
например, словенският ез-

Ирсди три десетилетия, 
на 15 май 1955 година, е 
подписан австрийският Дър 
жален договор. С член 7 
па Договора чийто подпи 
епик е и нашата страна, сс 
уреждат националните пра 
на на словенското малцинст 
ио и Австрия. В тридесета 
та година на документа

преговаряне' и рс-
Разговоритс, които 

сс водят между висо
копоставени дипло
матически предста
вители па Югославия 

и Изпълнител мата
комисия на Европей
ската икономическа 
общност,, продължа
ват в коректна атмо
сфера. Въпреки труд
ностите, предизвика
ни от нссъгласяваис- 
го на някои членки 
па ЕИО с големина
та на новите кредити 
на Югославия, с голя 

ма сигурност може 
ма сс твърди, че в 
посдстояиди* период 
шс се увеличи финал 
^вата помощ, която 
ЕИО оказва на раз
войните планове на 
нашето стопанство, 
предимна. на модер
низацията на най-ва
жните югославски пъ 
тища.

Поез изтеклите две 
години Европейската 
инвестиционна банка 
отпусна на нашата 
страна кредити на об 
та стойнодх 200 еки" 
(обша западноевпопей 
ска валутна единица). 
Преценява сс. че през 
следващите лве годи
ни югославските кце- 
лити от ЕИО ще до
стигнат сточно^ 400 
милиона „еки".

Високопоставеният фун
кционер на ФАО отдаде 
признание на Югославия 
за досегашното 11 СЪТРУД- 
ничество с тази институ
ция на Обединените нации 
и за оказаната помощ на 
най-застрашенитс от глад 
страни в света.

осъществяването

ни.

корушките словенци 
•маг съществен повод за за
доволство, 
па член 7 овее още са сло 
во на хартия, а правата на 
словенското

ня-

Разпорсдбитс Хайматдинст.

ПОДГОТОВКА ЗА_ УЧАСТИЕ НА ЮГОСЛАВСКА 
ТА МЛАДЕЖ НА ФЕСТИВАЛА НА МЛАДИТЕ В 
МОСКВА

национално 
малцинство са далече от 
произтичащите о;г догово 
па задължения. Краснорсчи 
во доказателство за това 
са статистическите данни. 
Според извършеното през 
1951 голина преброяване 
ча населението в Корушка 
е имало 42 000 словенци. 
Броят на корушките сло
венци според преброяване 
то от 1981 година, е много 

само 16 000.

Съобразяване със специфичните условия
Фестивалът ще се проведе от 27 юли до 3 август т.г.

Секцията, за външно-по
литически въпроси на Съю 

. зната конференция на СС- 
ТНЮ тези дни обсъди под 
готовката на югославската 
младеж за участие на ХИ 
световен фестивал на мла-

редничавите и демократи
чески младежки* и студент 
ски организации в света.
Рова е предпоставка- за 
равноправен демократичес
ки диалог, в който ще бъ
дат разменени мненця по 

/ дежта, и отрудените, който въпроси за мира, свобода- 
ще се проведе от 27 юли 
до 3 август т.г. в Москва.
Секцията оказа пълна

ик се признава за служе
бен език само в 13 от об- 
шо 35 общини, в които жи 
веят корушките словенци, 
а само в 9 общини същес
твуват двуезични топограф 
ски обозначения. Благода
рение на усилията на сло- 
р.енците в Корушка да за
познаят австрийската об 
щественост с положението 
си поез последните годи- 

се забелязват положите 
лнп промени в отношение
то към словенското 
цинство. Сред корушкото 
население от 
произход се увеличава

по-малък —
Доцентът на Университе
та в Салцбург д-р Ханс 
Хсс окачествява този про
цес като „структурно на
силие" и 
че асимилацията на словен 
ците в Корушка се насър 
”ава от всички слоеве..

та. напредъка и независи
мото развитие, както и за 
укрепване-" напод.

крепа на проектоплатфор- 
мата за участие на югосла 
вската младежка делега
ция на тази среща.

доверието, 
приятелството и сътрудни
чеството на младежта от 
цял свят.

Макар че не са достатъч 
но широки, политическото 
съдържание и програмата 
:га фестивала дават възмо
жност за участие на югос
лавската младеж в най-ва
жните манифестации, ■ на 
фестивала.

предупреждава.

ни

СумирайкиЧленовете на секцията из 
разиха надежда, че на фес 
тивала ще бъдат уважава
ни различните становища 
и специфичните условия, 
при които действуват нап-

резултатите 
на словенското национално 
малцинство поез

мал-

послед- германскините три
коетаоят на Съюза на сло 
венските 

У Корушка

десетилетия, се- ин-
теоесът за записване на де 
па в двуезичните училища. 
Разгневени от

V. организации 
д-р Маряц Щурм 

развитието на

в
това,

манскс-национал логичес
ките сили организират 
сЬеоенду.м. 
който тъ.осят

гер-казва, че 
малцинството е 
през три периода. Перио
дът от подписването на До 
говора до началото на се
демдесетте години се хара-

НА ПОКРАЙНИНСКИТЕ ИЗБОРИ В СЕВЕРЕН ре;щ — ВЕСТФАЛИЯ (ГФР)

Неочакван триумф на спп
„стН,1иСЪСТ0ЯЛИТе -се внеде- дите на управляващите кръ иите изр^пм ■ -

«а:Г''Гр2 "Т““ “ " “
ратели или една трета от избирателите. Воцмс бил
ГФрГсопХп? Ра-ТеЛИ В 'Прав": сРамяот° „истори- 1ФГ) Социалдемократичес- ческо помирение"

•- ката партия (СПД) на Ви-- победа, 
ли Брандт отбеляза 
ма победа, като

минало ре-
въз основа на

германските 
и словенските деца да се 
ухтат в отделни училища.

въпроса за 
„звездните войни", „исто
рическото помирение" 
локупната 
,,иай-сплотенитс

СГЕЩД НА ВОЕННИ ВЕ 'БРАНИ в МОСКВА

Преданост към мираи це
политика надонрее 

но не на неговата 
опозиционната ци" в НАТО. Резултатите 

'•■а изборите убедително ио 
казаха какво мислят по те
зи въпроси мнозинството 
западни германци.

голя- ЦДУ, а на 
спечели- Ветераните

инициативи
оказватСПД. ,

Изборите преминали 
атмосфера

подкрепа на всички мирнила гласовете на 52 на сто 
избиратели (абсолютно вмно
зинство). Управляващата 
партия ЦДу „а канцле
ра Хелмут Кол получила 
само 36,5 на сто гласове и 

- този резултат. се оценява 
като тежко поражение.

В Москва
проведена

на жестоки 
конфронтации ч между Ко 

ЦДУ и силите, ко
ито се съгласяват

тези дни е 
среща на вете 

световна 
кодто е- оказана 

единодушна подкрепа на 
всички мирни 

з ви, без
ват. заидото

ност и за укрепване 
мира в света.

Приветствувайки 
ниците на соещата от 
то на Съюза на

на
ловата рани от Втората 

война, на
Избооното поражение участ- 

име
с участи

сто на ГФР и Рейгъновите 
„звездни войни" 
гълта надпревара 
оръжаване от една, и

се СПД, която се противопос
тавя на тези

с време друга страна. х
ьернхард Вормс, кандидат нинс*ите избори
на ЦДУ. и близък

вероятно ще 
орддоо в редовете 
п.а вля ва,щата

предизвика
на уп- югославс- 

ките бойци, Богдан Църно 
бъоня

и погната 
във въ инициати- 

°глед откъде ,ид- 
-1 ,-новата 

товна война ще бъде 
убийство

коалиция, - 
високата победа на СПД 
сцзля.дс голям шанс на по 
кпзмнинекмя министър-ппе- 
дседател Йоханес Рау да 
оъле кандидат на СПД йа гг„„
изборите 'за канцлео ня Делегациите
Германската. федерална ре ли °н 56 страни 
публика, които ще се прове п - бмен на. мнения 
дат през 1987 година. ‘ тя™^аТа На бооба за °суе

тяване на военната опас-

м подчертал, че всич
ки бойци на антихитлерис 
тката

- •••■>,Изборната победа
решава в Битбург" — зая
вил преди известно

све
само 

на човечеството". коалиция,
всички останали борци за 
свобода и независимост, 
имат морално и политичес 
ко право и задължение да 
се , борят да
за опазване 
мир.

планове, от 
На покрай-

както и

по тради
ция доминират покрайнин 
ските тегни, но обстоятелс
твата наложиха

на ветера
направи-

сътруд-
. пик на К°л. Разбира се, 

. с това той изразил надеж- запроведе- последователно 
на световния
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НАШАТА СВОБОДА ( 

НАШЕ ДЕЛО
останали задачи. Само с 
Успешното изпълнение на 
тези задачи реално могат 
Да се разрешават и други 
изключително важни въпро 

сред к°ито са заема-
ва^т"а Раб0ТЗ И "РеоДоля- 
ването на социалните раз
лики. което е от най-голя- 
мо значение за

възпроизводство из- попечение и нейното

Парад в чест 

на мира (От 1-ва стр.)(От 1-ва стр.)
• ЗАДАЧА НА ДЕНЯ 
— И ЕПОХАТА

Преодоляването на сто
панската криза и застоя в 
развитието на социалисти
ческото самоуправление — 
чрез приемствено и творче 
ско осъществяване на Дъл
госрочната програма

овладеят с резултатите от 
своя доход и с обществе
ното
цяло. Тази задача е задача 
на епохата,' но и непог/^ед 
ствена задача на деня.

Боязънът от промени, за
мъглява перспективите и 
отслабва силата на револю 
ционната борба. Затуй ак-

за циите за осъществяване на те Услови* има сили
собности

зиция, откъдето потече стройната колона. В 
се намираха 600 возила и 7000 числящи 
вт.оръжените сили на Югославия, териториални
те сили, гражданската защита... За пръв път в 
Деня на победата на централната трибуна пред 
Скупщината на Югославия не се намираше дру
гарят Тито, но той беше в мислите и сърцата не 
само на участниците в парада, но и на всички, 
които наблюдаваха 
тържествената трибуна, украсена с държавни, 
партийни и военни знамена се намираше голям 
военен портрет на Маршал Йосип Броз Тито.

младото нея 
се към

трайно включване в бооба- 
тз за социализъм и обез- 

на континуитет 
ка революционното 
ти е.

печаване
разви-

Съюзът 
комунисти и

на югославските 
в съвремени- едночеовото дефиле. На

и спо- 
да изпълни своя

та историческа задача. То
ва потвърдиЗАЛОГ НА БЪДЕЩЕТО и неотдавна

| започната акция на Оью- 
; за на югославските кому- 

писти в цялата 
укрепването на неговото 
единство и революционна 
ефикасност, като

■"•Т~,*ЗДЙН
народи и народности 
голям

Войната за нашите 
беше голямо изкушение, 
пит. Свободно изразената

|страна наисторически из- 
воля да живеят заед

но и заедно да споделят съдбата беше израз и 
дълбоко убеждение че никой не може да про
съществува сам, голямо потвърждение, че брат
ството и единството 
те победи и 
нашето бъдеще.

по такъв 
начин е укрепено доверие
то на трудещите се 
даните.в Съюза 
пистите.

Вса гранитен залог на наши- 
ината, и в мира, залог на

и граж 
на кому-

Интензитетът и 
ефикас

ност на тази акция трябва 
да се запазят и обогатяват 
с по-нататъшна идейно-по
литическа
сюк.

във во ч,
революционната ЩШйОпитът от 

революцията и
Народоосвободителната борба и 

социалистическото изграждане 
са историческа поука и пътепоказател, 
динява в борбата за единните 
А това са

че съе- 
цели и 1штереси. 

големи придобивки от нашата Наро- 
доосвободителна борба и социалистическата ре
волюция — свободата, независимостта, братство
то и единството, политическото, икономическото 
и културно равноправие на нашите народи 
родности и международното положение 
шата страна върху основите на независима, 
обвързана и миролюбива външна

офанзива в От дефилето па танкове — родно производство

© МИРЪТ Е ПОСТОЯННО 
В ОПАСНОСТ

■X' АЧетири десетилетия след 
победата над мрачните 
ли на фашизма, за

Щи на- 
на на- си-

не- съжа-
ление. не можем да бъдем 
спокойни, защото 
при условия на 
опасност за мира.

Мирът е насъщна потре
ба за човечеството. В бор
бата за мир в света, за 
равноправие на народите 
и демократизация на ме
ждународните отношения, 
много важна роля има дви 
жението на необвързаните 
страни, един от създате
лите на което е Йосип 
Броз Тито.

Народите и народности
те на Югославия пешител-

политика. . .живеем
постоянна

; ;
-.V ■ -И-':-- ‘ 1

икономическа 
ция

стабилиза- Дългосрочната
за икономическа

програма 
стабили

зация трябва да бъдат еди- 
Борбата нна, решителна и ефикас- 

за претворяване в живота 
на стабилизационната про-

е главната задача 
и централен въпрос в на
стоящия момент.

на. при пълно облягане вър 
ху творческата сила на 

грама може и ще се спе- работническата класа, 
чели. Условие за това 
неотложно да се установи 
идейно-политическо и ак- 
ционно единство на Съюза

тГт*
мла-

е дежта и обществото като V--
цяло.

С тази цел, изпълнение
то на плана по промишле
но производство и износа, 
обуздаването на. инфлаци
ята и заставяне спадането 
на реалните лични доходи 
— са най-належащи зада
чи в настоящи^ 
това са задачи на 
успешно разрешаване тряб 
ва да сс подчинят всички

Участниците в парада прмзетствуваха хиляди 
белградчанина югославските комунис

ти, всестранна мобилиза
ция на всички обществени 
фактори и по-ефикасна и 
по-добра 
на акциите за обезпечава
не на обществено-икономи 
чески условия та работни
ците в сдружения труд да

Всички ешелони които продефилираха 
пред централната трибуна предизвикаха възтор
жени овации от многоброините посетители — 
няколко стотин хиляди белградчани и хора на
дошли от вътрешността на страната, дошли да 
видят родната Армия. За пръв път във военния 
парад участвува и ешелон от девойки—войници, 
които с бодрата си и твърда войнишка крачка 
въодушеви наблюдателите.

Тазгодишния парад по случай Деня на ос
вобождението от фашизма се следеше с изклю
чително внимание и от чуждестранната общес
твеност.

но ще защитават всяка 
педя на югославска земя, 
ако някой посегне върху 
нея. Непоколебимо ще се 
противопоставим на всеки 
опит за намеса в наши въ
трешни работи, от която 
и да било страна да идва; 
решително ще отблъснем 
всеки опит за нарушаване 
на суверенитета, територи
алната цялост и свободата 
иа нашата страна. И досе
га на натиск отвън сс про- 
тивопетавяхме решително. 
И винаги «така решително 
ще правим, с чувство на 
достйнство, защото народи 
те и народностите на 
Югославия са господари в 
своята родина. Това е цай- 
голямото завоевание от ре
волюцията, което има не
преходна стойност и ней
ната отбранд е нещо свято 
за всички народи и народ
ности ца Югославия. По
грешни са сметките на 
всекиго, който мисли, че с 
натиск може да ни деста
билизира и при това да 

та досега помощ г/редста- извлече някаква полза, и 
вители на Червения кръст- па всскиго, който призова
на Югославия оценяват, че- па духовете от миналото и 
Нишки регион се нареди има претенции спрямо от
сред най-добрите в това от- делии части на югославска 
ношенис краища на стра- земя. Оставаме верни на 
ната. Титовия завет: „Чуждето не

искаме, своето не даваме!"

организираност
момент,

чието

В АКЦИЯТА ПО СЪБИРАНЕ НА ПОМОЩ ЗА 
ГЛАДНОТО НАСЕЛЕНИЕ В АФРИКА

Нншки регион е 

сред най-добрите
На 10 и И май в Ушче край Белград се 

състоя и преглед на оръдия, оръжия и техника
та, показана иа парада.

СРЕШИ ИА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО 
КРАЙ ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО

Очаква се масово участиеА акцията по събиране 
на помощ за гладното на
селение в Африка населе
нието от Нишки регион се 
изяви с висока солидар
ност. Акцията вече прикл
ючва, а досегашните резул 
тати са внушителни. За ку
пуване на храна за народа 
на Етиопия и други застра 
шени от глад страни досе
га са събрани 1,455 мили
она динара в Ниш, 580 000 
динара в 
190 000 в Куршумлия, 160 
000 в Блаце, 150 000 в Пи
рот, 140 000 динара в Про- 
куиие... И в останалите 
общини в региона срню са

постигнати завидни резул
тати в тази хуманна акция.

Резултатите на Н ищки 
регион а акцията на соли
дарност с гладното населе
ние в Африка ще бъдат 
още по-високи, пореже все 
още пристигат доброволни 
дарения от отделни лица 
и трудови колективи.

Въз основа иа събрана-

Четиринайсетите традиционни Срещи ца. 
братството и единството край Власинско езеро 

командири
бойци от НОВ, младежи, пионери и гражда
ни от тази година ще се състоят на 49 май от 
11 часа сутринта. Организатори на Срещите са 
обществено-политическите организации, па СР 
Македония, САП Косово и СР Сърбия, а. тазго
дишните срещи са в чест на Деня на младостта 
и 40-годишиииата от победата на фашизма.

Домакин на тазгодишните срещи е САП 
Косово. Ше сс състои голям народен митинг, на 
който ще бъде произнесена поздравителна реч. 
След това културно-художественото дружество 
„Боро и Рамиз" от Титова Митровица ще изпъл 
ни богата културно-художествена програма,

Ст.Н.

на военните от запаса на

Димитровград,
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9-ТИ МАЙ Т. Г.в ДИМИТРОВГРАД НАДеня на сигурносттаОт наствуванвто на 13 май Радост"“"Т ГОДИШ» ИД ЮБИЛЕЯ в
НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ инота среща между .секрета- 

па вътрешните раТазгодишния свой праз- трябва да бъде готоваметра
сигурността' чйслйс се Кич‘Х.к Ллужби на

ДИМ- ностТзТпръв Г ся^ос 
оовград отбелязаха трудо- вобождеиисто те да »олу 
во. 13 май мина в срещи чат помещения, идито е 
на тук заетите е пионери- циално за тях са строени, 
те и младежите, а също та По повод празник, 
ка и е войниците—гранича- най-добрите милиционери 
ри. Прием за милиционери са връчени награди н при 
устрои и председателят на знания. По този повод >Н-
Общинската скупщина в че е проведена традицио! - 
Димитровград Петър Та- 

Секре-

рнатитс 
боти па Дела Паланка, Ра 
жаиь и Димитровград по 
шахмат, тенис па маса и 
футбол па малки 
1 [обедителят е Димитров
град. Проведем е и тради- 

кондициопнен

врата. въодуше
вление

ЦИОНИИЯ
марш за всички 
пи Секретариата в Лимит

на
членове (

ров град.
А. Т.

сев. Делегации на 
тариата на вътрешните ра- ц, 
боти положиха • венци на 
гробовете на загинали и по 
чинали другари, а сетне по 
сетиха и болните си коле-

«ъедно. незабравимо значе- 
.Шяиис: от Винковци заминах 
г|мс за Земун. И тук ни съ 

гражда- ; обшиха, че сме определе
ни да вземем участие въз 
военния парад. Можете да 
си замислите въодушевле
нието ми когато това уз
нах! За мене това беше осо 
бена част и признание. 
Дадоха ни нови униформи, 
нови обувки. И така в па
радната походка аз имах 
възможност за пръв път да 
видя нашия Върховен ко
мендант
Този момент никога в жи 
вота си няма да забравя. 
И днес когато гледах па
рада аз си спомнях за он 
зи май през 1945 година, 
когато аз марширувах пред 
Върховния комендант.

Димитровград на девети 
май 1985 година, 10 часа 
Празни улици. Тук—тамс 
някой закъснял 
нин, който бърза да зае
ме мястото си край телеви 
зионпия екран. Едва ли мо 
гат да се намерят подобни 
примери, когато улиците 
стават така пусти. И старо 
и младо, всички са край 
телевизорите да гледат па 
рада в Белград. Повечето 
трудови организации и уч
реждения на девети май не 
работеха. На трудещите се 
бе дадена възможност да 
следят, посредством телеви 
знойните екрани чествуване 
то на Деня на победата и 
централното тържество — 
военния парад в Белград. 
Един час по-късно улици
те оживяха. Въодушевени 
коментари навсякъде.

ги.
Тринадесети май болшин 

ството от заетите в тези 
органи прекараха в заси- 

всичкилена дейн°ст на 
служби. В годината на юби 
лея, т.е. 40-годишнпната от 
победата,' числящите се 
към тази служба получа
ват много по-добри усло
вия за работа. От всекидневните задачиНаскоро

другаря Тито.БОСИЛЕГРАД
Рс-ВРЪЧЕНИ ПРИЗНАНИЯ знание, присъдено от 

иубликанския свет за безо 
. пасност в движението.

По повод празника 
гробовете на 
починали
Служба бяха положени цве

напредставители от общест
вено-политическите орга
низации, председателят на 
ОС изтъкна мерките и ак
тивностите, които предпри тЯ- 
ема широката общност за 
обществено-стопанското ра-

И тази година както и 
досега и в • Босилеградека 
община, 13 май — Деня на 
сигурността заетите в Сек
ретариата на вътрешните 
работи съвместно с насе
лението отбелязаха тържес
твено и с редица манифес
тации. Именно, чествува- 
нето започна още на 11 
май. когато група пионе
ри от босилеградското ос
новно училище, посетиха 
трудещите се в тази Служ 
ба. В краткият, но приятен 
разговор, командиоът Ми 
одраг Стойкович 
зна с живота, активността 
и задачите на тази Служ
ба. В краткия, но приятен 
ха помещенията и съоръже 
нията с които изпълняват

загинали и 
заети от тази

М. Я.

Това. ни даде повод 
попитам двама преживели 
бойци къде и как 
рещнали победата—9 май 
•915 година.

да
звитие на общината, при СУРДУЛИЦА 
това и насоките за разви
тието и усъвършенствуване 
то на Службата по сигур
ността.

са пое-

Признания за 

най-добритеВ рамките на чествува- 
нето бе направено и посе 
щение на гранично-пропус 
квателния пункт в с. Ри- 
барци. В тържествена ат- 
мосфера за 25-годишна ус
пешна дейност в Служба гтойно. На тържествено за 
та, на Никола Гашевич бе 
връчена възпоменателна ем 
блема, присъдена от Съюз
ния изпълнителен съвет, а 
за Извънредни оезултати 
на Радомир Йойич грамо
та, присъдена от Републи-

Денят на сигурността — 
13 май- в Сурдулишкд об
щина

ги запо

бе отпразнуван до-

• ИОВАН ЕЛЕНКОВсе дани е на трудещите се 
от Секретар>гта на вътре
шните работи (СВР) бяха 
връчени награди и призна
ния на най-добрите служа
щи се. Градимир Мйленко- 
вич, милиционер по съоб
щенията, получи Емблем 
на сигурността, а Светозар 
Стаменкович и Милан Ми-

Желюша, подполковник в 
пенсия:доверената им задача.

На 12 се проведоха реди 
па спортни състезания, а 
ил 13 май, председателят 
пз Общинската скупщина 
Любен Рангелов . устрои 
прием за работници от Се- 

Ня приема.

Непосредствено 
дп капитулацията ца 
шистка Германия, след ос 
вооождението на Димитров 
град, като член на Цари- 
ооодския партизански 
ял и след като бя^ 
шил офицерски 
пот, бях

пре-
фа

канския секретариат на въ
трешните работи. На Пе
тър Насев бе връчено при лосавлевич за двадесетго-
------------------------------------------ дишна предана работа по

луниха ръчни часовници. 
Работниците Верка Трайко 
ва и Милан Стацкович са 
похвалени от Републикан
ския секретариат на вътре- 
гг-щте работи.

• НЕТКО ГЕОРГИЕВ от 
Димитровград, участник 

Сремския 
фронт, боец на Първа ца 
рибродска бригада, който 

в състава на Осма спъб 
ска ударна бригада е 
нал целия боеви път на 
бригадата;

кретаоиата.
който присъствуваха и

в отр-пробива на
завър- 

курс в Пи 
назначен за коми 

сар на първа чета при ме 
ми стното комендантство 

да. Като

БАБУШНИЦА:

Ормем при председателя ва 01! в гра
такъв и като пре 

дседател на първия наро 
дноосвободителен одбоо'в 
тогавашна Желюшка общи 
на посрещнах 

Ьосут и пробихме Този 
фронта, посрещнах въ,в Вин 
ковци. Въодушевението от 
победата беше 
Това

Денят на сигурността — 
13 май беше чествуван до
стойно в Бабушнишка об
щина. На първенците в 
различни спортни дисци
плини бяха връчени скром
ни награди и признания.

По този повод председа
телят на Общинската скуп
щина Станко Велкович ус
трои прием за работници
те от Службата' по сигур
ността, като беше запо

знат за успехите и трудно-' 
стите с които се, среща та
зи служба въ.в всекиднев
ната си работа. Председа
телят на Общинската ску
пщина С. Велкович изрази 
признателност на Служба
та по сигурността зарад 
успешната й работа като
беше набелязано и какво гиналите и починалите 
тоябва да се направи за болници — служащи в СВР 
още по-успешна дейност 
занапред. м. А.

— Девети май 1945 
дина, след като минахме 
река

В чест на Празника пред 
седателят на Общинската 
скупщина в Сурдулица Ви 
лосав Димитриевич 
прием за работниците на 
Секретариата иа вътрешни 
те работи.

го-
девети май.

.Ден отново се наме 
пих сред войниците 
ята чета. Радостта 

неописимо. неизмерна на всички 
означаваше край на защото този де„ п1и»а 

нашите успешни напреже- ' ше победа над мрачните 
пия да победим фашисти- Фашистки сили, край

въоръжената борб 
Доуга страна 
и отиване на 
V домовете

даде ОТ МО
беше

ни,

Положени са 
цветя на гробовете

и венци и
на за- на

те. То.ва означаваше, 
бодата

а, а от 
означаваше 

войниците

ра че сво 
осъ- 
мен 

има още 1

е извоювана и 
ществена. Обаче за 
Деня на победатаСт. Н. си.

А. Т.
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\РАЗГОВОРИ с УЧАСТНИЦИ НА ВОЕННИЯ ПА 
РАД В БЕЛГРАД 3 ЮБИЛЕЙ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА КП НА СЪРБИЯ

Символ на миналото, 

залог за бъдещето
С вяра в работническата класа

На 11 май т.г. Централният комитет 
на Съюза на комунистите в Сърбия с 
тържествено заседание отбеляза юбилей 

| ната 40-годишнина от Учредителния кон 
\ гРес на КП на Сърбия, който

ЮКП в Сърбия вече съществуваше 
•пешно действуваше четвърт 
т.е. от Буковарския конгрес. Организи
рането на ЮКП в рамките на всяка от 
югославските нации, по-точно казано в 
днешните републики, не значеше, че е 
превърната в механически сбор на така 
формираните републикански, национал
ни комунистически партии. Това бе ней
но съобразяване с организацията на на
ционален и държавен суверенитет на 
народите, които още в яйце взеха ре
шение да създадат. нова федеративна 
Югославия, обща държава на равнопра
вни народи и народности. Стамболич' го 
вори и за действуването на ЮКП сред 
народа, изтъквайки сегашните задачи 

СЮК в борбата за икономическа ста
билизация и за по-нататъшното рзвй- 
тие на самоуправлението, подчертавай 
ки, че до целта ще стигнем ако действу- 

решения • ваме, опирайки се на собствените си 
сили, с ясно и силно идейно-политичес-

и ус
столетие.

Четири десетгодишнадна- 
та от победата над фашиз 
ма и освобождението на 
нашата страна босилеград 

■ ските трудещи се и граж
дани посрещнаха с огром
но въодушевление. На 9 
май когато участниците на 
военния парад в Белград 
символично представиха 
нашия революционен - път 
— с братство и единст
во до победата, с братст
во и единство в бъде
ще/ босилеградчани с гор 
дост, посредством телеви 
зионните и радио апарати 
следеха постиженията, и 
готовността ни да се про
тивопоставим на какъвто 
и да е враг. Няколко души 
от Босилеградска община 
бяха участници и на пара
да. Един всред тях бе Па
вле Иванов, от Горна Лиси 
на понастоящем машинен 
техник в „Чорапарата" в 
Босилеград. Посрещнахме 
го на автогарата в Боеиле 
град.

— Все още ми е невероя
тно, но всъщност действи
телно, затова с каква кар
тина се преставихме на об 
ществеността и света. А 
картината беше наистина 
величествена, горда. Тя от 
рази онова, което сме са 
мите ние—винаги горди и 
готови за нови постиже
ния. Това, което напра
вихме на парада, това с 
което се представихме е 
още едно потвърждение за 
придобивките от социалис 
тическата ни революция. И 
без каквато и да е скром- 
I ост, както и всички оста 
нали участници, щастлив 
съм че взех участие в ма
нифестацията на тези 
придобивки, които се кова 
ха в борбата и които се 
тачат в мира.

Особено на дело и сега 
се потвърди — казва Ива
нов — нашата огромна си 
ла в нашето братство и 
единство. Това се потвър
ждаваше както на подгото 
вките така и на парада.

■ се е със-
| тоял от 8 до 12 май 1945 година. Гово- 
| рейки на заседанието, председателят на 
г ЦК на СКС Иван ,Стамболич особено 

подчерта значението на националния въ
прос, на когото ЮКП винаги придаваше 
огромно значение. Правилното пък раз
биране т.е. тълкуване на националния 
въпрос и Задълбочаването и изграждане 
то на братството и единството в много 
национална Югославия особено дойде 
до изява по време на Народоосвободи- 
телната война.

Спазвайки нужността Войводина и 
Косово и Метохия в рамките на демо
кратическа република Сърбия да имат 

§ статус на автономни единици, делегати 
те потвърдиха, че с приетите 
за присъединение към „федерална Сър-

на*
Павле Иванов

Иванов маршируваше 
третия ешелон, съставен от 
териториални поделения на 
всички републики и покра 
йнини, по-точно

в

| бия" се създаде широка основа за изгра- 
1 ждане на нейната държавност и се по- ко съзнание, въоръжени с идеите на со

циализма и комунизма, с вяра в исто
рическата мисия на работническата кла-

в шестия
подешелон, подешелона на 
териториалните поделения 
в СР Сърбия. — Нашият 
ешелон манифестира сила 
та на териториалните

твърдяха историческите решения на 
Второто заседание на АВНОЮ

Учредяването на КП на Сърбия не са. 
донесе промени в политиката, защото Б.К.

по- Л.ИМИТРОВГРАД ЗА АКЦИЯделения, които са неразри 
вно свързани с Югославска 
та народна армия. _Оръжи 
ята, оръдията и съоръже
нията, с които разполагат 
нашите „териториалци" по 
нищо не изостават зад те 
зи с които разполага наша 
та армия. Особено се гор
дея, както и цялата ниоб 
щност че тези

ние на ЦК на СКС, която 
досега е била в рамките 
на работните тела и групи, 
трябва да бъде „пренесе
на" в базата, сред членове 
те на Съюза на комунисти 
тс в първичните организа- 

Макър че, съвкуп-

С онова, което преди из 
вестно време констатира 
Общинският комитет на СК 
в Димитровград в миналия 
петък (10) май) бяха запоз 
нати всички секретари на 
първичните организации 
на Съюза на комунистите 
в Димитровградска общи
на. На събранието със сек
ретарите, бе повторена ко 
нстатацията, че активнос
тта в реализацията на зак
люченията от 16-то заседа. 
ние на ЦК па СЮК, и ста 
новищата от 18-то заседа-

и в органите на управле
нието.

Освен това, на дневен 
ред се намери и мястото и 
ролята на комитетите по 
всенародна отбрана и об 
шествена самозащита- в 
трудовите организации, мес 
тните и трудови общнос
ти, като при това бе кон
статирано, че споменатите 
комитети са намерили сво
ето място в нашата систе
ма, нр тяхната роля тряб
ва и занапред да се засил
ва и усъвършенствува.

цип.
ната активност е задоволи-оръжия. телна, бяха посочени и ня 
кои слабости в провежда
нето на заключенията, ко
ито се отнасят преди всич 
ко до недостатъчната ак
тивност в самоуправител- 
ните и трудови общности

оръдия и съоръжения 
домашни, направени, от^ръ 
цете на наши изобретате
ли. А те по нищо не изос
тават зад тези с които раз 
полагат и най-развитите 
страни в света.

Така казва Иванов, кой
то посочвайки всестранни-

са

А.Т.

БАБУШНИЦАПосещение от „Борово*
Нови партийни и 
синдикални кадри

те и сериозни подготовки 
за парада, подчертава, 
участието му във величест 
веното манифестиране на 
постиженията ни ше оста
не дълбоко в 
му. Казва, че ще ги прена 
ся на другарите в колекти 
ва, на всички в средата... 
Спомените пък не са мал
ки. както и самият парад— 
символ на миналото, залог 
за бъдещето.

ботничките на димитровгра 
дската Гумара.

Срещата премина в твър 
де сърдечна, дружеска и 
делова атмосфера, понеже 
работниците на двете,го
леми гумарски промишле 
ми организации имат мно 
го общи неща, а в предиш 
ните посетения са свърза 
ки много искрени и трай
ни приятелства. В делова
та част бе обменен опит 
между трудовите органи
зации от двата града, за
познаха се с производстве 
ггитс планове и пр. За от-

На традиционно посеще 
ние в трудовата организа- 

„Тигър—Димитров
град" на 11 и 12 май тази 
година в Димитровград бе 
група работнички и работ 
ници

че
ция

Тези дни приключиха с 
работа политическите шко 
ли при Общинския коми
тет на СКС и Съюза на 
синдикатите в Бабушница. 
По тридесетина курсисти 
към двете школи някол
ко месеца с успех изкара
ха курса.

Шестият випуск на поли 
тическата школа към Об
щинския комитет на СКС 
обработи 27 теми, които 
бяха разработени на 54 
часа, а вторият випуск на 
политичоската школа при 
Общинския синдикален съ 
вст обработи 44 теми в ра
мките на 84. часа. Курсисти 
те бяха различни по със 
тав от хора с основно об
разование

Лектори бяха предимно 
обществено-политически де 
йци и активисти в община
та. Някои лекции бяха из 
носени от лектори при Ме 
ждуобщинската политичес
ка школа в Ниш.

спомените
представители на

Югославския промишлен ги 
гант „Борово" от едиоимен 
пия град в Славония, (СР 
Хърватско). Г1о този начин 
продължава сътрудничест
вото, започнало преди три 
години по почин на Секцц 
ята за обществена актив
ност на жените в ТО „Ти
гър—Димитровград".

По време на пребиваване бслязване е, че всяка 
то си в Димитровград и 
Пирот гостите посетиха 
Погановски манастир, гра-

М. Я.

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА В ПИРОТ
го-Излвжба на съвременно оръжие дина тези гостувалия се 

обогатяват с нови съдържа
колко годили са напусна
ли казармите, понеже ста
на дума за оръжия и оръ
дия, които в състава ла 
ЮНА са вдезнали в най- 
скоро време. За посещение

По повод Деня на побе
дата както в 
градове, 
поделението 
Димитриевич, бе организи 
ран таканаречения техни 
чески преглед, на който бе 
показано съвременно оръ
жие, което се намира в съ 
става на нашата армия.

Към две хиляди души от 
Пирот, Бела Паланка, Ди
митровград и съседните се 
ла, имаха възможност да 
се запознаят е най-съвреме 
нни оръжия и снаряжения, 
огромно болшинство от ко 
ито са дело на 
ката промишленост. Оръ
жията предизвикаха голям 
интерес не само сред де
пата и възрастните, но и 
сред тези, които преди ня

иия допринасящи за задъл 
нично-пропусквателния пун бочаване па сътрудничсст- 
кт „Градини" и граричната вото между двата колек- 
застава „Иван Карамва- - тива, които имат много- 
нов", както и цеховете на странни възможности да 
„Тигър—Димитровград" и издигнат сътрудничеството 
радиални автогуми на „Ти на още по-високо равни- 
гър" в Пирот. За гостите ще. 
от „Борово" в помещения 
та на ТО „Димитровград" Димитровград" в началото 
е уредена и изложба на ръ на есента ще върнат посе

щението на своите прияте
ли от Борово.

останалите 
така и в Пирот в 

на Младен

до вишисти. .на техническия преглед от 
. Димитровград бе органи
зиран превоз със специал 
ни автобуси. По този на
чин около триста души от 

- Димитровград имаха въз
можност освен е оръжията 
и снаряженията, да се запо 
знаят е войнишкия жи
вот и да приет,.ствуват иа 
културно-забавна програ
ма нщггртвеиа от войници 

куТггурио-художсствени 
дружества, между които 
бяха и самодейците от Ди 
митровград.

Работниците от „Тигър—

коделни работи — плетени 
гарнитури, покривки и чар 
шафи — изработени от ра М. А.П. Димитров

Днес в Димитровград сесия на Общинската скупщина
югослаяс

Днес, 17 май, в Димит- иостта на Скупщината и делегатите ще обсъдят и
ровград ще се проведе се съветите й през 1984 годи- отчетите иа органите на
си,я иа Общинската скуп- 1 на. Скупщината и редица дру
щипа. На дневен род ще На днешната сесия ос- ги решения, 
се намери отчета за актив- вен отчета на Скупщината

и

А. Т.А. Т.
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ТРИМЕСЕЧНИ РЕЗУЛТАТИОРГАНИЗА ЦИИИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ

„Свобода": Повече грши за 

работническия стандарт Чистият поход 

двойно увеличенТакаваС едно решение, прието -'ят доход с 35 на сто. Лич- 
„Свобода" в {нихе доходи са увеличени 

’ с 23 на сто, но не са на- 
пъпно реализирани, относ 
но планът не е изпълнен.

фондът работно

ме и качествено, 
една подкрепа на всичку 
с продиктувана от обстоя
телството, че бродт на от 
съсрвуващитс по болест 
цоез пъовото тримесечие; 
е изключително голям, та

в конфекция
Димитровград- се цели зна 
чително да се подобри ма 
тсриалното положение на 
работниците. Именно, от понеже 
април т.г. е запланувано за време също не е осъщест 
сметка на акумулацията вен, и то с 15 на сто. 
повече средства да се от- От друга страна средства 
делят за личните доходи, та за разширяване на ма- 
като по тоя начин се за- термалните основи на тру 
щити работническия стан да са реализирани с 90 на 
дарт. С ребаланс е запла- сто, и то според годишния 
нувано личните доходи, на план. С приетия ребаланс 
заетите да се увеличат с трябва да се установи до 
37,36, на сто, така че пла- коя степен тези средства 
новият среден личен до- ще раснат през годината, 
ход да възлезе на 23 411 тъй като за предстоящите 
динара. Счита се, че по тон тримесечия (според 
тоя начин работниците Ще плана, приет в началото на 
бъдат значително повече годината), трябва да се ре 
заинтересовани за увели- ^ализират само още 10 на 
чаване на производството ■ сто.
и подобрение качеството 1 Очаква обаче начи
на изделията.

Това решение е възмож 
но да се реализира и пор< нат — да срещне подкре- 
ди обстоятелството, че пата на всички трудещи, се 
,лрез първото тримесечие и останали -структури в 
на текущата година са самата трудова организа 
постигнати сравнително до ция както и от страна на 
бри резултати. Общият до службите извън трудова- 
ход в тази стопанска ор- та организация, преди вси 
ганизация е реализиран с чко от здравната служба, 
24 на сто за първото три- СОИ за здравна защита и 
месечие, доходът е увели- други, за да се изпълняват 
чен с 30 на сто, а чистни- трудовите задачи навре-

През първите три месеца на годината десетина 
бяха редовно снабдявани със стоки, което 

снабдяването, но и на финансовите
магазини не 
повлия не само на
резултати

ка чс всекидневно о;гсъст- 
вуват от рафота. по две 
бригади от 25 до 30 души. 
С рглед на верижния на
чин па производство отсъс 
тпието па толкова голям 
брой работници затрудня
ва твърде много произвол 
ство, а и пряко влияние 
оказва и върху качеството 
иа готовата продукция.

Пълноценното използва 
ис иа работното време и 
средствата иа труда, как
то и по-отговорно отноше 
ние към трудовите задъл
жения от страна на всич
ки работници, с нсобходи 
мо и поради факта, че це 
локупното сегашно произ
водство е за износ, и то 
50:50 за конвертируемия и 
клиринговия пазар. А из
вестно е, чс само срочното 
и качествено производство 
може да намери добър 
прием на чуждестранните 
пазари.

снабдяване изобщо. През 
сегашните месеци са израз 
ходввни 103/ а през мина
логодишните 74 милиона 
динара и имайки предвид 
съотношението между ми
налогодишния общ 
и изразходваните средства 
със сегашните, тези показа 
тели не е трудно да се за
бележат успехите в намал 
яването на изразходваните 
средства. За разлика от мй 
налата година, когато дохо 
лт.т възлизаше на 10,7 се
га осъщественият доход е 
над 16.5 милиона динара.

организация 
за търговия и гостилничар 
ство Слога" в Босилеград, 
за разлика от миналогоди- 

тримесечие,

Основната

шното първо 
когато отчете загуба от 1,7

доходмилиона динара, първите 
три месеци 
поиключи с 
делови резултати 
фондовете си отдели око
ло 1,2 милиона динара.

на годината
положителни 

и във

През първите три месе
ци иа настоялата годим е) 
тази организация осъщес
тви обш доход от 120 ми
лиона динара, с което над 
хвърли плана с 20 на сто. 
През същия миналогоди
шен период този доход въз 
лизаше на 83 милиона ди
нара и сигурно е, че уве
личението му се дължи на 
увеличените цени. Принос 
за увеличението му обаче 
даде и извъошената реор
ганизация в работата на 

Ст. Н. магазините и подобреното

нанието — личните дохо 
дп чувствително да нарас- Сега га увеличени и сред 

ствата, кои/о се отделят за 
обществените потреби. За 
тези задължителни разнос
ки миналата година 
отделени 3, а сега 3,5 ми
лиона динара.

бяха

Положителните финан
сови резултати най-добре 
се потвърждават в осъщест 
вения чист доход. Минала 
та година съшият възлиза
ше на около 6 милиона, а 
сега е увеличен повече от 
два пъти и възлиза на 
—около 13 милиона дина
ра. Увеличен е и средният 
личен доход на 136-те за
ети, колкото понастоящем 
тук работят, и за разлика 
от миналогодишните три 
месеца когато 
на 12 хиляди сегашният е 
18,5 хиляди динара.

СТОПАНИСВАНЕТО ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА В ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

Високи доходни резултати
Общият доход е увеличен с 81 на сто, доходът с 

98, а чистият доход с 92 на сто. Средният личен доход 
увеличен с 48 на сто. Тримесечният план е реализиран 
с 90 на сто. Започпаха подготовките за предстоящата 
съюзна младежка трудова акция.

площи, от които по-голяма 
част в местните общности 
Брестница и Назърица. Ос 
вен това, запланувано е и 
на около 122 ха. окопава- 
не и почистване на вече 
залесени площи. Характер 
но е и това, че целокупна 
ят посадъчен материал от 
около 250 000 млади фи
данки са произведени 
собствения разсадник в Би 
стър. По този начин Горс
ката секция в Босилеград 
пряко дава свой принос в 
провеждането на икономи 
ческата стабилизация.

това доходът е увеличен с 
98 на сто и възлиза на 17 
071 439 динара, а чистият 
доход възлиза на 14 192 204 
динара с увеличение от 92 
на сто.

■ От чистия доход за лич 
ни доходи са изразходвали 
10 970 401 динара и същи
те по отношение на мина
логодишните отчитат уве
личение с 51 на сто, а сред 
ният личен доход по отно
шение на този период през 
изтеклата година е увели
чен с 48 на сто и възлиза 
на 17 399 динара.

За разлика от миналата 
година, когато фондовете 
им бяха празни, тази годи 
на до значителна степен 
и фондовете са нараснали.
Така например жилищният 
фонд по отношение на ми 
налогодишния през 
период е увеличен с 147 
на сто и възлиза 263 298 
динара, във фонда за об
що потребление са отделе 
ни 1 800 000 динара, в де
ловия — 475 654, а в резер 
внид — 682 857 динара.

Да кажем и това.
Горската секция в Босилег- кто нм Уведомиха 
рад отделно внимание по 
свещават и . върху създава
нето на нови гори. В ход 
е залесяването, а според 
тазгодишния план, трябва' 
да бъдат залесени около 
125 ха голи и ерозивни

възлизаше
Ако се съди според дохо 

дните финансови резулта
ти, осъществени през пър-. 
вите три месеца на насто
ящата делова година, съв
сем е естествено, че и кра
ят на годината. Горската 
секция в Босилеград ще 

- приключи с положителни 
стопански резултати. Каза 
ното потвърждава и фактът, 
че стопанисването през из 
теклите три месеца се про 
веде при извънредно зат
руднени условия, преди 
всичко лоши климатични 
условия през януари и фев
руари, поради което и три 
месечният производствен 
план е реализиран с 90 на 
сто. Именно на петте сечи 
ща, колкото понастоящем 
използува Горската секция 
през първите три месеца 
от настоящата година са 
произведени 340 кубичес
ки метра трупи, 364 дърво, 
189 техническо д/ьрво и 
168 куб. метра различен 
строителен материал.

Въпреки че производст
веният план през първото 
тримесечие не е цялостно 
реализиран, в дървообра- 
ботвателния цех на Горс

ката секция не е имало не 
достиг на суровини, така, 
че до застой в производст 
вото не се е стигало.

— Пропуснатото през 
първите три месеца ще 
компенсираме през следва
щите три месеца с по-уси- 
лена дейност. Тези дци ще 
формираме още една ^ру
на.секачи в „Мрътвица". 
До значителна степен вър) 
ху реализацията на шест
месечното пооизводство Ще 
повлияе и неотдавна обез
печения нов товарен ками
он. Разбира се, ще изост
рим и трудовата дисцип
лина — заяви референтът 
по горско стопанство Мит 
ко Петров.

Инак. в Горската сек
ция в Босилеград- според 
тримесечния финаноов ба
ланс е осъществен общ до 
ход 25 634 846 динара и по 
отношение на миналогоди
шния през този период е 
увеличен с 81 на сто. За 
осъществяването на този до 
хоп са изразходвани 8 563 
406 динара, които • също 
така по отношение на ми
налогодишните отчитат уве 
личение с 81 на сто. При

Колко възлиза маржата.
т.е. разликата между наба 
вната и продажната цена и 
колко тя повлия на фннан 
совите

в

резултати? В орга
низацията изтъкват, че тя 
не е много повлияла за
сегашните 
бъдат по-добрп

резултати даНакрая да кажем 
че в Горската секция в 
Босилеград вече започнаха 
усилени подготовки за таз 
годишната съюзна младеж
ка трудова 
сина -— 85". Според плана 
па територията на Босилег- 
радска община трябва да 
бъдат залесени 
400 ха, от

и това.
от минало

годишните и че в сравне
ние с миналата 
увеличена

година е 
само с _},4 

сто, по-точно през
наакция — „Вла

първи-този те той миналогодишни ме
сеци тя е била 14, 
сегашните 15,4 на сто. Тук 
подчертават, че Финансови 
те резултати са 
бъдат по-добри, 
ките 44 магазини

а през
около 

които по-голяма 
Лисинския район, 

отношение Горска 
та секция вече започна с 
подготовка на терена

1таст в 
В това могли -да 

ако всич- 
редовнои ка 

до запо
че в

са зареждани със 
Всъщност

стоки.
чваневд на СМТА, 
покровител е Горската 
кция от Босилеград, по-го 
ляма част от терена ще бъ 
де подготвен за залесяване.

чийто поради снегова 
лежи в десетина села в об 
шината стоки до преди из 
вестно време

се

че са закар
вани.

М. Я. В. Б.
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Комунист
Орган на Съюза на югославските номунисти 
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1467, година ХЬУШ 

Белград, 17 май 1985

Лдълг КЪМ ПОБЕДАТА
В Търсехме много повече от победата над мра

ка! Победата бе само една от първите крач
ки. Но, онази без която не може да се пра
вят следващите крачки по пътя към далечно
то, никога и никъде още не доживяно. Защо- 
то, ако не бе май 1945, АВНОЮ,' Оутйеска, 
юли 1941, как през 1948 бихме знаели да 
кажем ,,Не"? Това дето освобождението на 
Югославия е наше дело, гарантира че наше
то бъдеще не може да бъде кроено от ни
кого, но само от самите ни.

Ако бяхме спрели в май 1945, 
бихме логиката на нашата 
бихме движение което е изпъдило 
вършило юнашка антитеза и спряла пред не- 
гацията на негацията. Обаче, като по някъкъв 
си закон на индукцията и скачените съдове, 
физическата свобода търсеше и изява на дру
гите свободи. Отаосно въодушевлението от 
постигната свобода на страната разпали теж
ненията към още непостигнатото щастие на 
човека като Човек.

От победата изминаха точно 40 години. 
Създадохме държава, в която работниците са 
прокламиран социален хегемон, самоуправле
нието като постекспроприарен облик на дик- 
•птурата на пролетериата и още много друго. 
Можем да бъдем много доволни — сега е 
много по-хубаво отколкото през 1945, а отде
лно от положението преди революцията. Раз
бира се, могли бихме да посочим множество 
псоблеми, които търсят разрешаване, своята 
1945. Но да се запитаме дали в много неща 
ни липсва въодушевлението подобно на оно
ва от 1945. Може би не би било излишно 
да се повтори някоя от лекциите, може би 
позабравихме, което никога не бива да сс 
забрави?

Оправдание със силата на врага не може 
да има — пред предизвикателствата на соб-

септември 1942 Първа далматинска и 
нейните баталиони получават знамена, кои
то на едната страна имат хърватски, а на 
другата сръбски трикольр. В средата на две
те страни същата — червена петолъчка. Под 
тези и подобни знамена паднаха хиляди мла
дежи и девойки — без разлика на коя стра
на бе „техния" трикольр. Тогава за братст
вото и единството трябваше (и) да се гине. 
^_ога в него трябва да . живеем. Ако не за
ради друго, а то, че и днешната младост на 
Югославия не би трябвало да прави това, 
което правеха и нейните бащи и деди. И за 
да не дочака някоя нова своя 1945. някой 
свой последен ден на кървопролитие и съ
щински час на мира.

Касае се за континуитета на една рево
люция, за това колко нейната същност, ней
ното ядро, - се изявява в новото време в съот
ветните форми. Защо да гинем за братство
то-единството? Нека живеем в него! Това е 
най-добрият начин да се разплатим на всички 
паднали от възванието на партията за въста
ние до «май 1945. Ако тогавашното младо по
коление по заповед на осъзнатата историчес 
ка нужност, бе принудено- да отива в смърт, 
съвременната младеж е длъжна да продължи 

‘ онова, което стотиците хиляди паднали за
почнаха. Относно, тя е длъжна да живее за 
т«х, да (на) прави и онова, което не дожи
вяха или не могат да доживеят нейните бащи 
и майки.

В май 1945, когато всички окупатори бя
ха извън или под земята, ние не се задово
лихме с победата над фашизма и неговите 
домашни издънки. Просто казано, бяхме тол
кова много за да станем само в една победл.

ствените цели повече не може да се отстъпва. 
Наистина, за разлика от май на 1945, много 
често реално възможните актове за промяна
та на света отлагаме за „някое по-добро 
време". Много лесно се отказваме, оставяме 
времето обикновено и спокойно, не го правим 
загъсиато. Като че ли, може би в очакването 
проблемите от някоя висша сила или сами от 
себе да изчезнат, заети с ползуване на пости
гнатото досега. Дори е недостатъчна снажна
та идеологическа борба против 
и практиците на „националното помирение" 
(които винаги настъпват когато Съюзът на 
комунистите забравя своята роля на ост 
обединяване съобразно класовата вертикала) 
допускаме победените да се изравняват с пар
тизаните, относно враговете да стават някак
ви си светци и нашите жертви да се свеждат 
на голи имена на надгробните плочи.

Няма да питаме дали на себе си 
смее да допусне двумилионната партия, онази 
която с 12 000 членове вдигна общонародно
то въстание, в началото на 1945 имаше 91 000,

162 000 и 
смъртта си потвърдиха 

припомним.

предали 
революция, били теоретицитеврага, из-

за

това

а вече в октомври същата година 
чиито идеали със 
50 000 найни членове. Само да 
че революцията не би била революция, ако 
бе спряла на една, три или пет колкото и 
големи победи, ако бе се замръзнала 1945, 
1948, 1966, или 1974. Революцията не би била 
революция ако бе спряла 1980, или да допус
нем да окаменее 1985 или за един ден; За. 
■пото, става дума за континуитета на югослав
ската революция . . .

Мирко Млакар

ТИТО — ЗА ДЕНЯ НА ПОБЕДА ТА

Предупреждение за вечни времена
Необходимо е, напомняше Тито, единство па всички миролю- своята Истина. Това правят и По- км наши победи Йосип Броз Тито. 

биви сили на света, които могат да дават решителен отговор и да бсдитслитс и Победените. За еьжа- Същия ден. когато Германия 
кажат „не" на всички онези, които стоят на позициите па силата, иг- дсиие по историята тя не успява капитулира, а свстът опиянен от 
раят си със съдбата на света и застрашават мира . винаги да се нревръпе от слугиня мира, доквто на наша почва все

па политиката в Пепеляшка. Пора- още сс иодеха заключителни опс- 
Във времето, когато светят от- народите под небосвода, които са- ди всичко това (и за иас самите) рацин за освобождението на стра- 

белязва четирдесетгодишнината от ми към себе си не се обръщат, не е възможно да не си спомняме пата. Тито се обоъда към Юмнрт- 
победата над фашизма малко са мерейки на везните на историята какво говореше стратегът на веич- (На 3-та стр.)
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ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМАЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОТ 

БРАНКО МАМУЛА

ПРИНОСЪТ ЗА 

ПОБЕДАТА 

ИЗМЕРВАМЕ 

САМО С 

ЖЕРТВИТЕ
(окрло 2,5нашата територия

войника). Значителни са 
загуби на врага: 

и унищожени 
13 000 картечници, 

картечници, над 600 000 
6000 миннохвъргачи, 

и над

и агсхника, особено в по-съврсмсцна, 
не можеше и да се сравнява.

Във военно-теоретично и прак-
отношение особено внима- 

през
имаше по-го-

С нашата Народоосвободителна до човешките и технически загуби па 
рамо борба твърде активно и факти фашистите.
чески за пръв ггБт в историята си- От начад°го до края на Втора- 
•лно повлияхме върху световните С'ь- та световна война за нашето по
бития. давайки пълен принос за чесражение бяха ..приковани” 35— 
съюзническата победа над фашиз- 55 фашистки ди/изии. Броят на 
ма, застанахме в същия строи, ра- вражеските войници се увеличава 
М0 ДО рамо с великите протагонисти непрекъснато — от 660 000 през 
иа съвременната история — разбира 1941 до 920 000 през 1943 година, 
се, според собствените си възмож- Съотношението на силите през Ия- 
ности, а в много отношения и спо- чата война беше в полза на врага 
ред голям броц признати мерила (2,7 

възможности. В

милиона 
и материалните 
бяха пленени 

над
3600

гичсско 
ние :
цялата война врагът

загуби на бойното поле от 
въоръжените борби от
на Е^ародоосвободчтел-
_ 447 000 загинали и

а това означа-

топовс,
30 000 лекизаслужава фактът, чс

пушки, над 
928 танка. 309 
20 000 моторни 
лидните във 
на критерии, това 
достатъчно 
пехотни и 
както и шест ексадрили.

самолети
возила. Според ва- 

Втората световна вой- 
беше 

на 56
три бронирани дивизии,

ИОСНО във 
.1 жиците 

пата войска 
над 500 000 ранени. оръжиеполесражение 

загуби около 
войската си, кояд-о по

нашето1 през 1941), а в окончател- ва, чс на
врагът безвъзвратно 
20 на сто от 
време на войната ... се намираше

за въоръжаване
— и изнад тези
подкрепа на този тезис ще приве
дем няколко факти.

Свободолюбивите стремежи на 
нашите народи и народности, на
сърчени от ангажирането на ЮК.11. НИколА ПЕЙНОВИЧ 
предизвикаха скъсването на трой
ния пакт, което доведе до шестоап- 
рилското германско нападение на 
Югославия. Не ще и съмнение, че 
това в голяма степен обърка дина

рите действия това 
беше -,1 : 1 в наша полза. Съотно- 

военна

съотношение

шението на силите във

С единство до отбраната 

и свободатамиката на осъществяване на някои 
стратегически цели на фашистка 
Германия, даже може да се твър
ди, че това беше причината за из
вестно ревидиране на германските 
стратегически планове, за отлагане 
на плана „Барбароса" с над един 
месец, което беше °т схратегичес-

запгримсвят и мътно време да 
всичко онова, за което се жертву- 
вахме н възможно все повече да 
достигнем онези цели в непрекъс
натата верига на обществения про- 

човешката свобода. Сигур- 
че и в сегашното честву-

Тито, ЩеПобедоносните юбилеи и този път, както ни учеше 
ползуваме не само за превъзнасяне на историческата слава и миналите 
събития, но и като момент за получаване на нови сили, подтик за 
решаване на сегашните и бъдещи обществени задачико знание за недостатъчната при 

тогавашните обстоятелства подгот-
ВСНКогато "става " "за облите , В този час на нашата домашна цителн0 
загуби на съюзническите страни ог сцена е възможно , да се намерят отношение на 
носно на страните от антихитлери- множество теми, па и проблеми, "за разлика от сегашното състояние никой не ще ни попита- „Незнай- 
стката коалиция, ,ще посоча някол- които предизвикват обща загри- 
ко данни: СССР загуби 20 милио
на души. Полша 6,1 милиона, 
останалите съюзнически страни за 
губиха общо 5 милиона
или само 0,7 на сто от населението ПрИПомним само на 
си. Както е известно, Югосдавия

грес ипотърси зна-причини. решително
по инакво и уравновесено ни сме.; световното построяванецялостта и частите, ване на

ни юнак, откъде си”? Собствена-и практика.
а женост. Този път и за контекста,

мислиме,.
та победа никой не може нито да 
ни вземе, нито да я намали, без 
зглед на всички рпити на отворени 

скопени поробителски планове.

Най-дълбок смисъл на ценност
та в тазгодишните юбилейни чест-

който му съответствува
жители че е важно в главни черти да си

онези идеи, сипания намираме в изискванията
на .Т1да се даде дължимата почит„ които най-често силно привличаха

загуби по време ца Втората све- Тит0вотс вниманИе. Съвсем сигур- всички онези бойци и жертви на 
10М8Ииа°сто от Общия но. това са: югославският патрио- войната, които положиха животи- 

брой на жителите си. Следорател- ТИзъм и братството и единството те си за победата и свободата, а 
но, според броя на общите чове- на нашите народи и народности, ведно да се изкаже благодарност 
шки загуби Югославия е на трето 
място (след СССР и Полша).

Подобно е и състоянието по от
ношение броя на загиналите съюз ' остта, но и в смисъла на посто- 

бойци. В сравнение с броя

Припомнянето на дните на ве
ликата победа и на Титовото за
минаване съдържа голяма истори
ческа символика. С дълбока почит 

казваме вечна благодарност на 
първия войник и 
Върховен комендант, чиято роля 
в нашата военна победа вече отда
вна е легендарна. Неговото име 
ще остане трайно морално вдъхно
вение за подрастващите поколения 
на всички наши народй и народ
ности, а неговото величествено де
ло траен източник на светлина, 
чиято светлина ще се пробие чрез 
всички мъгли и
бъдеще. Неговото революционно 
дело никога не ще бъде само тра
диция и реквизит на миналото, но 
завинаги те остане силна опора и 
упътствие за борба и акция. Мла
дите с гордост ще носят победоно
сната щафета към бъдещето, как
то това правеха техните предщесг- 
веници през историята.

само във функция иа \ милиони други, които чрез най-и това не
отбрана на свободата _и незавйси- различните си активности дадоха

принос на нашата борба за осво
бождение- на страната. Проверен е

нашия славен

- иите на^широки и първостепе
нни жизнени интереси. За Тито

нически
на населението общият брой на за
гинали съюзнически бойци, без 
СССР и Полша, възлиза на 1 217 000
или 0,17 на сто.-Нашите загуби във обществено-политическа 
въоръжената борба възлезаха на повече, нито договорна 
304 540 бойци относно 2 на сто 
от общия брой на жителите и 
това отношение Югославия е на 
второ място (веднага след
В сравнение с общите човешки за- която като такава е траен и вър-
губи на 18 съюзнически страни, ховен императив на всички нейни **ите паметници на бойците и 
без СССР и Полша, това е 25 на съставни части. Федерацията не е '-пинзите и по- този, поард с него-

договооят републи- ДУване трябва да се отхвърлят за-

юковният опит, че таченето на
:номени на онези, които са падна- 

общност ли в борбата за свобода е най-ху- 
държава, бавото доказателство на хуманизма 

отношенията

югославската федерация не е една

договор може да м мерило иа кт^м
зтойностите йа човешкото живее- 

обцщост, ке- Циничните и езуитски идеи за 
изравняване в смъртта, за съвмест-

която при всеки
в се довежда под въпрос, 110 силна

СССР), обществена и държавна
неизвестности вку-

сто. онова, което се
ките и покрайнините, но нейното Р?ДИ живота и боевата етика 

■ нествуване е най-гешемият инте- младите поколения.
Но приноса на Югославия за по 

бедата над фашизма измерваме не 
само с жертвите на нашата стра-

тази борба, но и с броя и си- рСС и неминуемо условие, 
на вражесю1те войски, които 

на войната бяха „прико-

на

както ,Рлтачейки традициите на свобо- 
за предмета така и за метода в долюбието и патриотизма, същевре 
договарянето и съгласуването. Об- ■ меннр изказваме непоколебимата 
щопартийното разискване, с доста вяра и стремежа в този немирен

на в 
лата
по време 
ани" за югославското полесраже- 

особсно с големината наче, а
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Предупреждение за вечни времена
(От 1-ва стр.) иа катастрофа, която - 

па съществуване на огромни 
1,1 на те.чоядрени оръжия би била

ч предупрежленнетп • по-стращна. Протагонистнтси предупреждението. па силата и насилието и днес си
•---- Тази най-страшна воина в жат със същите или подобни

историята на човечеството коства ззи. заплашвайки повтош.о сг
Ьвропа десетина милиона човешки та °т комунистическа опасност А 
жертви. Разбеснелия се германски, ичко това се прави с цел 
италиански фашизъм и .......— ~ рис цел

в условията
Зс111с1-зия по вълните на Радио-Белград. 

3 този говор една от поантите е ■ о

внима-
• »*с*о на наровите и световното об 

лдеетвено мнение да се отклонят от 
онова, което наистина мирното населе- гвя

техните
хртзази слуги, които се намериха 
лъв всички европейски страни, из
требваха в тила
..ие, изтребваха всички онези, кои- Поели л™
то .не се примиряваха със съдбата оодите в света‘бяха дълбоко" убе' 
на Хитлеристкия „нов порядък“ в , .и, \е вече никога
паРн°аП Майданек °кон™: коеГ^" П°Д°бН° На
лагерите на грозоти и 
останат за вечни

се подго-

не може л

доживяха по време на фа- 
смърт ще -пистката агресия, която 

времена като нанесе толкова страдания 
страшно предупреждение за всич- ки жертви и разорявания 
ки народи никога вече да не допу- змът през ВторатаР световна война
дГгГпмвя0™6 Н3 такащ трагедия, наистина получи смъртоносен удар 
да направят и всичко причината Но силите на агресията и полита
ме съсе«еРГдаЯ ~ Фашизм“ д- ;'ата на силата' се явяват в нови 

на ня™ кррена - ■ нцп вече днес имаме при.ме
■ народите на Югославия Ти- които много приличат на 

то тогава поръчва: което предхождаше на
" • • • '-'Ьрои, хървати, словенци, световна война 

македонци, черногорци, мюсюлмани !

на света
човеш-
Фаши-

онова.
Втората По повод тридесетгодишнинатг ■ото участие в освобождението на 

от победата над фашизма Тито из- тази част на страната. Операцията 
песе спомени и поръки свързани за освобождението на Белград пред 
с целия ход на НОБ. Маршалът ме- ставляЪаше връхна точка в боево- 
жду другото каза:

. .. Какво може да
ден, постави на тази нова опасност? На 

-2зи нова опасност могат успешно
ние- очаквахте. Дойде празник и Да се противопоставят силите на .........Със Сталин пръв път се
на нашите улици. Окончателно е миРа. кцкто днес са по-мощни от срещнах в септември 1944 година
пооедена цаи-голямата фашистка силите на реакцията и силите. Но, когато от Вие отидох 
оила в Ц^ропа, Германия, която за- за да биха можали наистина
дзде голяма беда и нанесе много бт.цат ефикасни, те трябва да бъ-
же^тви на нашите народи. Победе- Дат единни. Необходимо 
на е силата, която искаше да ви *енно единство на всички миро- 
пороби. Германските и италиански юбиви сили в 
фашисти ви скарваха за да бихте дават решителен 
взаимно_се изтребвали. Но вашите

се противо-Осъмна 
който вие

дълго . желания 
с такова голямо жела- го сътрудничество на нашите две 

армии ...
... Сега бих казал още нещо за 

в Москва, моето завръщане от Москва през 
да Исках да се договорим за по-на- октомври 1944 година. Тогава се 

татъдшите военни операции и да спрях в Румъния, в Крайова. Оста- 
лотърся от съветското щ?авителст- нах няколко дни преди да отида 
зо да ни даде на разполагане една във Войводина. Един ден при мен

не дойдоха делегати на българското 
Отечествения

е

света, които могат танкова бригада. Нищо друго
съм искал освен танкова бригада.. правителство на 
да освободим Белград. Това тър- фронт на чело с Терпошев и още 
сех, защото освен една британска един 'генерал, мисля че се казваше 

типа на ,стю- Тодоров. Дойдоха с молбата и тех-

отговор и дз 
; ;кат „не" на всички онези, коп 

^ай-добри синове и дъщери, вдъх- * о стоят на позициите на силата,
оени .от любовта към своята ро_ Iтраят си със съдбата на света и танкова бригада от

.^страшават мира, независимостта арт", други танкови единици няма ните войски да участвуват на на- 
план на 1 свободата на народите.. ."

дина и към вас, нейните народи, 
^суетиха този пъкълен 
прага. Вместо взаимни раздори и 
зражества, вие днес сте обединени 

една нова и по^дастлива Югосла
вия. Вместо старата, от корупция 
I безправие гнила Югославия, ние

хме. А на нас ни трябваха тежки ша те^чтосия в борбите срещу оку 
танкове, както бяха съветските от патора. 
гипа на ,Т-34' и може би оЩе ня-Т ЛШИЯТ ПРИНОС

Трябва да кажа, че не бях въо-
Да ли е пресилено ако се каже, - душевен. Знаех до каква степенен

1С светът днес повторно има кра- Сталин тогава, тук пред мен, -пшите хора бяха огорчани от по- 
имаме Демократическа Феде- *ък ум? На кого е днес история повика по телефона маршал Толбу стъпките на българските окуваци- 

;ативна -Югославия на равноправ- на та§1$1га уИае? По всичко личи, кин, който тогава се цамирал в онни войски в Сърбия и Македо- 
ни народи. Това е резултатът от *с с отминаването на времето бт София. Каза му.: Дук, при мен е пия и страхувах се че може да се 
победата на нашата славна Юго- зойната насам от историята все 1и.Т.о. Търси д; му дадеме една случат различни ексцеси. Но, на

по-малко се учи, а все повече нея танкова бригада. Имаш ли ти там мен и в Москуа по някакъв начин 
учат какво трябва да каже. За танкове?' Аз това слушам и виж- ми казаха, че би било дабре ако 
сметка на нашата НОБ и револю- АТм, че Толбухин отговаря положи- тук някак включи и България. Ка-

телно. След това Сталин продъл- яха. че това вече не е фашистка
Да войска, а войска. на Отечествения 

жбина. Трябва да се признае, че Дс нареждане, значи, един корпус фронт и че това би трябвало да
да тръгне към Белград и заедно с се направи от морални съображе- 
н-ашите единици да участвува в пия, а чс и политически би било 
освобождението на столицата. добро. Тогава се съгласих. Съгла-

Освеи това Съветският съюз ка. сих се да им позволиме някои ,те- 
го помощ, ни даде една танкова хни единици да се присъединят б

кои оръдия, авиация и пр.

днес

<^ка ардая, това с резултат ^х 
вашата упоритост, вашето пожерт 
вование и вяра в своето справед
ливо дело.. ция все по-агресивни стават „ис

торическите ревалоризации" от чу- жап3: „Давай аджин корпус"
ЗЧЕРА И ДНЕС

за това и ние самите сме си ви- 
Въпреки, птикъла, през който све новни, занюто наивно вярвахме, чс 

гът мина, така наречената полити- за нас в света достатъчно се знае. 
ка на сила и блоковото разделе- Затова иска си припомним какво 
пие (наченало още в Ялта) блъсна за това говореше Тито по повод _
■вета прел шесдесетите години на 25-годишниизта от победата над иригада, две дивизии на. авиация- оорбата срещу германците. И те 
,ъба на нова война Обаче тогава фашизма: та » Раз|«> ДРУго тежко въоръже- взеха участие в някои борби в Ма

зне. Сто, така беше с тази помощ, кедония и в южната част на Сър- 
„ . . . Народите на Югославия бя- Това допринесе за въоръжаването бия. Оттук след това се прехвър- 

ха в първите редици па безпощад- на все по-голям брой бойци, кои пиха на Сремския фронт_където сс 
ката борба срещу фашисткия оку- го ни се присъединяваха! 
патор и домашните предатели. Ве
че към края на 1941 година в на- ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ 
шите партизански единици имаше 
окоЛо 80 000 бойци, които навред

;ече съществуваше движението на 
собвързване и политиката на ак- 
ивна миролюбива коегзистинция, 
гиито творци бяха Нсру. Насър и 
Тито. На света бе предложена ал
тернатива. Разорителите се оттегли 
ха в 'своите пристанища.

През тези драматични дни в из
явлението си по повод Деня на по
бедата на 8 май 1965 година Тито но успешна борба срещу 500 000 на страната, която започна от сре-
тмоавя призив към света да си окупатороки и куинзлингови вой- дата па 1944 година и трая до края
помни за миналото: ници. От д-одина на година параст- на същата година, освободихме Дал

Анализирайки това минало »аха силите на нашата съпротива, мания с островите. Черна Гора,
ние”трябва дали зададем въпроса: така чс към края на войната Юго- Македония, цяла Сърбия, Херцего-
че съществува ли аналогия между славската народна армия имаше 57 зина и голяма част от Боснд. В
онова което предхождаше на Вто- дивизии, на пехотната войска пое- това време съветските частй при- иъз основа на взаимен договор. Тс.
оата световна война и на онова, номорския флот и авиация, с около стигнаха до югославската грацрца. заедно с нашите сили. сс бореха
-осто днес се случва в междуна- 800 000 добре въоръжени бойци. В Тогава въз основа първоначалния

■юдите отношения? Всякак чс съ- тази свръхчовешка борба наглите договор в Москва стана споразу-
ществуват много подобни неща... народи дадоха 1 700 000 човешки мение между Националния крий- Гппя. „

...Днес, двадесет години след жертви, от които над 300 000 боиди тет за оспобождснис на Югосла- орна ори и по-нататък,
поражението на мрачните сили на на НОВЮ. Освен това нашата стра пия и съветското правителство за Босна. След това.' пак по договор,

ошизма, повторно сме изправеин на бе страхотно разорена нашите преминаването па някои съветски тс се врънаха в Албания.”
светът народи претрпяха огромни матерй- единици ла територията на неточ

ната част на Югославия и с тях-

бореха няколко
това бяха оттеглени на територия
та на Унгария, където продължиха 

В първия етап от заключител- по-нататък, съвместно със 
из страната водеха неравноправна, питс опсоации за. освобождението ските части.

седмици, а след

съдет-

Жслая да напомня и за участи
ето на някои единици на Народо- 
освободителната войска на Алба
ния в борбите па наша територия

срещу немците, балистите и четни
ците в западне Македония, Косо-

към

пред голямата опасност и 
се намира на ръба на нова воеи- елин щети,. Подготви: Д. Кабядайич
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, .миране на своите сдномишлрни- 
ци и вестници, онези които се 
завърнаха почцаха и искаха да 
, 1,)нат новосъздадените политиче
ско-социални рамки на новата 
власт и нейните социални съдър
жания на старото, в революцията 
вече надмина. Искаха да'открият 
процесите на контрареволюцията, 
в съвсем новото съотношение на 
силите да върнат стария ред. Така 
Грол в Белград, някои от редовете 
на ХСС в Загреб и политическата 
емиграция заселиха борбата за за
пазване на старите отношения. Ве
роятно бяха гюррешно преценили 
глобално променения състав в 
отношението на политическите си
ли, а от вън биваха подтиквани да 
забавят, колкото могат, по-нататъ
шното напредване на народоосво- 
бодителната революция и превръ
щането й в с.оциална, което в те
чение на войната бе и осъществе
но. Раздялата бе неизбежна и, бой
котирайки изборите за Учредител
ната скупщина, всъщност сами се 
изключиха от политическия живот 
на страната вт-.рху базата на На
родния фронт. Част от тях, по-ав
торитетни хора, останаха и докрая 
на своята жизнена активност съ
трудничеха и бяха политически ак
тивни.

ПЕТАР стамболич

Създаване на КП на Сърбия
Отзовавайки се на молбата на Редакцията на „Комунист", дру

гарят Петар Стамболич в разговора с главния и отговорен редактор 
на „Комунист" — изданието за СР Сърбия — Живорад Джорджович, 
отговори на повече въпроси за Учредителния конгрес на КГ1 но Сър
бия, действуването на Съюза на комунистите и пктуалиитс процеси в 
обществото. Предаваме изводи от разговора с другаря Петар Стам
болич

КП ил Хърватско и К11 на Слове
ния. Словения и Хърватско в стара 
Югославия бяха в неравноправно 
положение, бореха се за своих!' на
ционални права и комунистически 
партии на тези лоции можеха 
успешно да мобилизират народа 
върху политиката на ЮКП. Трябва 
да се има предвид и обстоятелст
вото, че в Сърбия по това време 
националният въпрос не се явява
ше по начин както в другите части 
па нашата страна.

И тук няма нищо, което с не
ясно, а националистите в този 
факт -биха искали да намерят еле
менти за неравноправното положе
ние на Сърбия и сръбските кому
нисти.

За провеждането на Учредител
ния конгрес на КП на Сърбия об
ществеността не била осведомена. 
Конгрес?ут започва в освободения 
Белград, когато войната е завър
шена. Кои са били причините ед
на такава среша да бъде в тайност?

хези дни извършават 40 годшш 
от .> чрсдлтелнця конгрес на ама на 
^од/оня —12 май Аодор.. Вие сте
адшалМ отговорна РОЛЯ в 110ДГ0Т0В- 

му, изнесли сте и доклад „ла 
ухууАлта на комунистите в изграж- 
«иосто на властта". Как се стигна 
дц у вредителния конгрес/

'-грогегията на кц\ц в револю
цията ос тм да се изведе р рамки
те на хигославия. ватова партията 
ио нрнзпа делението на Аигосла- 
ьил, извършено от фашистка 1 ер- 
мания и пталия. Силата на осво- 
оодигелната оорба, което ще рече 
и на революцията бе в съдружието 
на нейните народи, в опората на 
едни в други, а това е съдържана 
и старата идея за югославянството, 
в коего народите на Балканите 
виждаха опора в боррата за еман
ципация на своята нация.

па петата национална конфе
ренция ое ясно формулирана поли
тиката на КП по националния въ
прос: в нова Югославия народите 
и народностите да бъдат равно
правни и че федеративното уреж
дане е най-добрият облик, който 
обезпечава това равноправие.

б лцце — на второто заседание 
на лВа-кЛО — бяха създадени мно 
го по-конкретни облици на новата 
държава: тя бе общност на наро
дите на Югославия, в която народ
ностите имат пълно равноправие 
и това във федеративен облик на 
държавно уреждане.

Бе естествено и логично в но
вата обстановка — когато нациите 
се учредиха в държави, когато ра
ботническата ютаса стана хегемон 
на нацията в осъществяване на 
нейните национални цели 
се създадат национални комунисти
чески партии като съставни части 
на ЮКП. Всичко друго — кога и 
в кой период е направено това — 
зависеше от повече обстоятелства, 
а между тях и от военните. Кон
кретното решение на ЦК за фор
миране на КП на Сърбия бе прие
то през лятото на 1944 година. Ма
кар че през 1944 година в южната 
част на Сърбия съществуваше сво
бодна територия и възможност за 
провеждане на конгреса. Учреди
телният конгрес се състоя в осво
бодения Белград и на него бяха 
партийните организации в покрай
нините.

Сега се говори за това защо 
преди войната не е основана КП 
на Сърбия, когато бяха основани
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Пстар Стамболич

начело на народоосвободителната 
борба, че иска да има водеща 
родя. За да сс постигне всенарод
но обединяване, сетне бе форми
ран Народният фронт, като най- 
масова политическа организация 
на това обединяване, като полити
ческа основа на новата власт.

Ходът на революцията, именно 
прегази, старите политически пар
тии, като организирани политичес
ки сили. Хората се делеха на сили 
на революцията и контрареволюци
ята. Не се делеха на йерезовци 
и опозиционери, но на сподвижни- 
ци на партизаните и четниците. 
Засилването на народоосвободител 
ната революция доведе до това, 
че членовете на вече бившите бур
жоазни партии масово пристъпих^ 

совободителното движение, 
.чоето практически значеше разпа
дане на буржоазните партии. Исто 

лческите събития,, а това значи 
народоосвободителната революция, 
и реши въпроса за многопартийна
та система в страната, а Народни
ят фронт е най-широката органи
зирана политическа сила, в която 
мо_же да се осъществява плурали
змът на различните политически 
интереси.

Когато се приближаваше 
рождението и когато се

В този исторически контекст 
трябва гд се тъпей отговор на въ
проса ??шо Упоителният конгрес 
на КГ1 на Сърбия се проведе в 
тайност 1945 година . ..

Въз връзка с национализма дру
гарят Стамболич между другото 
каза: — Трябва да се каже, че 
н?ционализмът не е йякое зло, ни- 
то болест, която идва ненадейно, 
крто някое ппиродно бедствие. На
ционализъм в една многонационал- 
на общност винаги съществува. Се
га е само засилен поради застоя 
на самоуправителните отношения, 
попади и нарастването на етатиз- 
ма и в условията на затрудненото 
положение и един общ ход на 

' антисоциалистическата и антикому
нистическа хайка.

От възникването на КП нито 
за момент не е преставал нейната 
борба срсшу национализма

’ните периоди, в различни обла
ци и с различни сили и винаги бе 
успешна.

Сръбският народ в социалисти
ческата революции осъществи сво
ите исторически цели — да бъде 
независим и с властта на работни
ческата класа да осъществява все
странното си развитие. Буржоазия
та не може да реши това — 
мер е стаоа Югославия. Народът 

кръгове Сърбия това осъществи върху ос- 
правителство -ошгте на идеологията на работни- 

т, „„ се Б стРана- ческата класа и прогресивните
6ишп1ВТИ ръководи- жнения на сръбския народ 

искат това пол чгппмр"' КОИТО '^л°то. Сръбският народ Има своя 
мгт нолитичеекгл-а платформа"”’на "^листичеекз република, живее 
народоосвободителната революция ’ °ошност С Д^™Те народи и на- 
п нейната социална ещина в ра- ” 3 °НеЗИ
ките ил Народния фронт Това и „ ™ Ит0 живеят в ДРУг.и со""

"егна в споразумението’ Тито - ааистическ» Републики в самоуп- 
Шубашич. Това се и осъществи В Ррвителн0 о6“»еств'о. в социализъм 
политическата практика със своя СЪС в?ички въам°жкости да осъ- 
та политическа активност, с орга- ва

... Както е известно, след ка
питулацията на стара Югославия 
престанаха да съществуват старите 
политически партии като органи
зирани политически сили. Ръковод
ствата на тези партии или напус
наха страната или някои от тях 
останаха в страната, но политиче
ски се пасивизираха, докато други 
взеха страната на окупатора или 
на неговия куизлингски политичес
ки механизъм на господство. Един 
ствената политически организира
на сила, която остана в страната и 
която реши да се противопостави 
на фашистката окупация и органи
зира отпор, бе Комунистическата 
партия.

Има повече причини да дейст
вува нелегално или — 
казвате, в тайност. Сред тях във 
всеки случай заслужава внимание 
фактът, че нейното действуваме 
става на окупираната теритопия, 
че искаше за борбата против оку
патора да привлече всички полити 
чески и социални слоеве, независи
мо от идеологическата им ориен
ти ровка, с една дума да обедини 
народа за борба и дсички хора. ко
ито принадлежаха към вече бив
шите политически партии.

Политическата платформа за 
обединяване за народоосвободител 
ната революция се съдържа в май
ското възвание на ЦК на ЮКП. 
Значи, партията не криеше, че е

към

в раз-

да

както вие
осво- 

постави
въпросът за международното приз 
наване на Югославия, под натиска 
и искането на 
близки на кралското 
в Лондон, съгласихме

при-
вчуждите

те-
в ми-

шествяват своите национални пра-

Комунист говорен радактор Влайко Кривокапич глаи тт „
ни и отговорни редактори на репуб тикан ® д, п^Р ,а Павло8ич 
ските и покрайниеските издания — дУб ”а редакцните: за всички издания
равко Цурач, (СР Боева и Херцеговина) и "б„°г*^”ИСТ : Площад „Маркс" и Енгелс" 
д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия) я„„„,рд' телефонна цептрала 333-061; 
Реджен Хайрулаху (САП Косово), Ристо Сърбин “ РЛдакц,'ята "» изданието за СР 
Лазаров (СР Македония), Япся Корошец нип" Н°ВИ БелгРаД.
(СР Словения), Мирко Михалевич (СР Хъп й и, ел<:‘|10н 62?-793.
р» пГо.„Нч0,(0^лп(свой’„Т™а.):орАв’: ф йке“Ги?ДаТвЛ4Ка "
ЮНА)ДУШИ <Редакт°Р на изданието за относно хър.атско^Трбски

• Председател на Издателския съвет на „Ко- ки Л,, ’ словепски. македонски и албанс 
мунист — на изданието за СР Сърбия д-п " езици, а в съкратени издания 
Богдап Трифунович, заместник оредеела- р и' Уитарски, словашки,------------------- редеело- ругински езици.

® С указ па Президента ва Републиката от 
23 декември 1964 година „Комунист" е от
личен с Орден братство и единство със 
златен венец.

0 Директор и главен и отговорен редактор 
на псички издания на „Комунист" Велко 
Миладинович.

© Урежда единна редакционна колегия; ди
ректор и главен и отговорен редактор Ве- 
лко Миладинович, заместник главен и от-
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Булевард „Ле-

трудова оргапизация

на бъл- 
Румънски и
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ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В НИШКИ РЕГИОН

Царевицата - според плана
Приключва пролетната 

сеитба. Това става с извее 
тно закъснение

кооперациите поради 
соките цени и високите ли 
хви на кредитите и цоради 
недоимък на възпроизвод- 
стзени материали.

Трябва да се отчете съ
що, че минерални 
които спорел договора би 
трябвало да бъдат обезпе
чени на частния произво 
дител са обезпечени към 
50 на сто.

Ако съществуваше мал
ко по-добра организира
ност и взаимно сътрудниче 
ство между 
кооперации и 
ланските производители, 
и резултатите биха могли 
да бъдат по-добри. Така 
напоимер в 
то на захарно 
очаква тази година да бъ
дат постигнати хубави ре
зултати. Засети са 14 на сто

ви- по-големи площи от пред
видените. Дори тази 
иа захарно цвекло се зася 
па и в някои общини, в ко 
ито по-рано не се засява
ше като напримео в Кур- 
шумлия, Блаце, Свърлиг, 
Ражан и др. Заслуга за 
това се пада на захарната 
фабрика в Парачин, която 
е предложила на произво
дители и в тези

годи-поради
продължителното лошо вре 
ме. Според данни на Реги 
оналния щаб за координа
ция на работите в селско
то стопанство —* с цареви
ца тази, пролет са 
65 768 хектара или 84^9 на 
сто от планираните пло
щи. Предполага се, че за 
няколко дни планът ще бъ

торове.
засети

общини
изгодни условия.

Поучени от лошия опит 
от миналата

де изпълнен..
Но има нещо друго. Не 

се изпълнява по сключва-
В БОРОВСКО ПОЛЕ КРАЙ ДИМИТРОВГРАДгодина с про

изводството на маслодайни 
растения — производители
те в Нишки

земеделските
селскосто- Още една 

съвременна 

овцеферма

не на договори за произво 
дство на пролетници. Така 
например. оегион тази

година значително са нама 
лили площите с тези 
тури.
■засети едва 5Я0 
или 55 на сто от планира-

вместо плани
раните 13 800 хектара — 
царевица ще бъде догово
рена само на 5143 
Частните

кул-
Със слънчоглед сапроизводство- 

цвекло сехектара., 
селскостопански 

производители избягват 
да сключват . договори с

хектара

г-ште площи.
С. Д.с

БОСИ^ГРАД: СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С МЛАД 
ПРОИЗВОДИТЕЛ СЕЛСКОСТОПАНСКИ

На 11 май устроителната 
трудова организация „Гра 
дня” от Димитровград на- 
бсляза локациите на бъ
дещите обекти от овцефер- 
мата в Боровско поле, ко 
ято се строи в рамките на 
най-големите капиталовло
жения в Димитровградска 
община, отделно в селско 
то стопанство. Тази овце- 
ферма е само една от ня 
колкото 
тиойъдство, които ще бъ 
дат построени на терито
рията на общината.

те в страната са обезпече
ни над 31 милион безвъзв 
ратно, а също така и от 
фонда за насърчаване раз 
витието на недостатъчно 
развитите общини над 

шест милиона. Във вид на 
кредити от споменатия 
фонд. агробанка и стопан
ска банка от Пирот са 
обезпечени над 85 милио
на динара. Така с незначи 
телното собствено участие 
на „Нишава" са обезпече 
ни към 160 милиона дина
ра. С известни средства 
\-частвува и строителната 
организация „Градня".

С любов обработва 

земята
Драгомир Велинов, е

един от редките селскосто 
пански производители от 
село Църнощица, който из
цяло се е посветил на сел
ското стопанство. Него ни 
кога не го е интересувало 
строителството. Не го ин
тересува и сега, въпреки 
че е добър майстор. Зато
ва всичко което досега е 
спечелил, спечелил го е из
ключително от селскосто
панското 
преди всичко от животно
въдството.

— И моите стари бяха 
сесклостопански произво
дители. Но тогава времето 
било съвсем друго. На зе
мята се обръщало 
пр-голямо внимание, 
малък се сещам, че

купването на селскостопан 
ските произведения: мля
ко, вълна, картофи и пр. 
сигурно е, че тя щеше да 
бъде и по-голяма. Инак, 
всичко това преработва в 
къщи, а след това нешо от 
сирене продава, но не на 
пазара, а купувачи, какго 
ни ' уведоми, дохождат му 
в къщи и това повечето на
шенци, отселени във вътре

На въпроса ни защо не 
се е включил в проекта 
„Морава — 2" когато и 
инак отглежда толкова до
битък, Велинов без да се 
колебае много каза:

— Вижте какво когато 
се раздвижи тази акция и 
аз бях заинтересован и 
дълго време се размислях. 
Сега обаче’ не се кая за 
това. Още повече че сел
скостопанската. организа
ция- „Напредък" която е 
и носител на Проекта не 
изпълнява задълженията си 
спрямо тези които са се 
сдружили с тях. По-голяма 
перспектива, лично аз ви
ждам в инициативата за 
признаването на трудовия 
стаж и на нас селскосто
панските производители и 
различните видове облекче 
ния които се предприемат 

шността на страната ни, в някои общини, 
или пък техни приятели.
Защото планинското сире
не все аще се цени» а 
цената му е добра.

За отбелязване е, че Дра 
гомир Велинов, няма мно
го имот. Всичко на воичко 
около 25 декара обработ
ваема площ. Обаче това 
което има грижливо
ботва. И съвсем достатъч- тната обнщост 
но за отглеждане на 30 ов
це, 5 говеда, един кон и 
няколко свине, кокошки, 
колкото понастоящем от
глежда. И всичкия му до
ход е от добитъка,

обекти за живо-

Боровско поле дава из
вънредни условия за от
глеждане на овце и кози, 
тъй като в непосредствена

Имайки предвид значе
нието на овчарството в то 
зи край и по-нататъшното 
оазвитие на животновъдст 
пото изобщо на частния 
сектоо. тази овцеферма
обезпечава освен трудоус
трояване на определен
боой лица и по-добро из
ползуване на природните 
пасища в този район на 
общината и увеличаване 
бпоя на овцете. Тези фак
ти са достатъчни за да оп 
павдаят сравнително висо 
китс капиталовложения.

та околност има достатъч
но храна за предвиденото 
стадо от 2000 овце и 500 
кози. Тукпроизводство. и сега същест- 

овцеферма, обачевува
тя с строена доста отдавна 
и незадоволява съвремен
ните изисквания за отгле
ждане на овце. Новите 
обекти» четири овчарнйка, 
ще бъдат на^^съвременни, 
с пълна механизация и въз 
можиост за преработка на 
млякото в и досега извест 
пото боровско сирене. Ос 
вен овчарниците ферма-

миого

пива^ставаше нито една 
неизорана или пък 
да неокосена. Просто ка- 
гано. всяка пела земя се 
г бработваше. А днес

напуснати, нс

лива-
В състава на бъдещата 

овцеферма в Боровско по 
ле в съседните села Враб
ча и Пстачинци трябва да 
бъдат построени навеси 
за престой на овцете през 
лятото. Паралелно с изгра 
ждането на фермата тряб
ва да приключи и строе
жа на горския път от Ди
митровград до Прача и от 
там др Боровско поле, за 
тото от това значително 
ще зависи и бъдещето на 
Фермата. Сегашния път от 
която да е посока да се 
тръгне е в много лошо със 
тояние.

та ще разполага със съв- 
амбулатория и 

овчарите. Ос
мно- ремегша 

квартири за 
копната цел на тази ферма 
щс бъде постоянно подобр 
яване на биологическите и 
производствени особенос-

)0 ниви са 
се обработват, муого лива
ди остават не окоссни. А 

магазина дойдат 
блъсканици,

Ня-

Д. Велинов

когато в 
трици стават 
кой повече да вземе 
как си станахме големи 
готованковци, не 
да работим, а обичаме да 
имаме малко на шега ка-

Да кажем и това, че Дра 
и голчр Велинов — четирде 

сетгодишен селскостопан
ски производител е и ак
тивен обществено-полити
чески деец в местната об-

ти на основното стадо да 
се създаде такъв вид ов
ца, която максимално щс 
бъде приспособена към съ
ществуващите климатичес
ки условия и при това да 
дава достатъчно мляко и 
вълна.

йглеаме

?а Велинов.
И наистина Драгомир Ве 

линов, е добър и трудолю
бив селскостопански 
изводител. С любов обрабо 
тва земята, 
при това има и полза от 
нея. Миналата година пе
чалбата му възлиза на над 
350 фо динара. А ако бе 
по-добре организирано из-

щпост. Понастоящем е пре 
обра- дседател иа Съвета ка мес-про- в селото, 

член на Съюза иа комуии-Разбира се,
стите и активен член на 
Социалистическия съюз.

Средства за този обеку 
се обезпечават от някол
ко извора: един на сто от 
личните доходи йа заети А, Т.М. Я.

СТРАНИЦА 7БРАТСТВО * 17 МАЙ 1985



IВЕТА^ изкаств о33аКУЛТ У РА ^ П№ реио/цриионнитс традиции 
на ПОП и тачрне на брат- 
ството и единството, 
лището е носител 
първа републиканска 
града та уреждане на учи
лищната среда, както и на 
<>ебърен емблем на Дви
жението на гаражите за 
нойноси в залесителното 
дело. СОФК на СРС е при
съдила майска -награда за 
раучитие на масова физи
ческа култура, росите,’"' 
са и на Пстосептемврий- 
ска награда на Сурдулиш- 
ка община, а много от 
учителите съдцо са получи
ли топа признание, ордени 
на труда и прочие. С една 
дума — витрините на учи
лището са пълни с много- 
бройни признания.

— В чест на 25 май и 
другаряСУРДУЛИЦА С ГОРДОСТОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР „Й. Б. ТОТО" В 

НОСИ ТИТОВСТО ИМЕ
рождения ден на 
Тито, чисто име училище- 

тези
Учи-

и на

01НШОТО - НАДРИ 31СШШ1В0Ю гордост.то носи с 
дни IIдс уред*|м пътя и за- 

200 брези, като край
на

садим
пътни дървета, от промиш- 

„Нело поле" 
Су.рдулиЦа. Пространст 

между двете ленти 
се затреви и това е 

нашият конкретен принос 
за ознаменуваното па то- 

празник

лопата част
. чии хап и Враня, а техни 
''специалисти изнасят и лек

ции. С фабриката за маши
ни и стоманолерна „Мачка 
тица" п Сурдулица с 
стигнато 
споразумение учениците от 
образователния, център да 
уредят ’ фабричния двор, а 
работниците па фабриката 
да се рекрсират в рекреа- 
ШЮ1ШИЯ център на учили
щето. Освен топа училигцс-

Сурдулишкият образова цидл не само в Сурдулиш- 
център „Йосип Броз ка община, цо и в цяла 

Югоизточна Сърбия. От 
друга . страна 
горски техници, които гла- 

1цс се грцжат за възоб- 
го рито, а не

до
мототелен

Тито" още при формира
нето си се определя да 
школува кадри за стопан
ството. Формирано е като 
средно училище за плано- повиване на 
во стопанисване на полпу за тяхната експлоатация, а 
планинските и планински- . дйколкото това сс прави,

нашите горски техници то* 
ще вършат па научна 

Авра-

щс
подготвяме

по-
самоупоанително зи за нас велик 

— посочи накрая дирек
торът Никола Аврамов.

Да напомним, че образо
вателният център за бога- 
тата ги дейност е носител 
на много съюзни републи
кански. регионални и об
щински признания. Така 
например съюзният 
ПОР им с присъдил приз-

вно

те райони и по-специално 
за защита на тези райони 
от ерозията.

ва
сподели 

Такива техници 
иск на Гор-

основа 
мов. -
подготвяме по

стопанство от Враня 
и горските секции в реги
она, а определен 
проявява и Горското сто
панство ог Пирот и други 
краища не Републиката.

— Свободно може да се 
каже, че въвеждането на 
средно насочено образова
ние нас не ни „засягна", 
заидото нашето училище

то дейно участвува в об 
на жизне СУБ-лагоррдипапето

среда в цялата общиокото
пата

Ст. Николовнапие за подържане наинтерес па.
от първия момент подгот
вя кадри за стопанството, 
посочи директорът Никола 
Аврамов. — Нашето учили 
ще разполага със собстве
но имение, механизация, а дървообработване 

^чрез кабинетно обучение требностнте на дрвопрера-
ботвателния цех в Сурдули 

всеизвестната мебед- 
„Симпо" от

В УЧИЛИЩЕТО в с. рдйчиловци ЛИПСВАТ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РАБОТА

ТЪРСЯТ СЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗШИРЕНИЕ■ Тази година за пръв път 
сс подготвят и -техници но 

за 1Ю-
в Босилеград лиява изцяло изисквания

та на възпитателно-образо
вателни я процес.

Добри Рангслов, секре
тар на СОИ за основно 
образование в Босилеград 
казва, че за доизграждане 
на помещенията съществу
ват два варианта. Според 
първия, на съществуваща
та сграда да се доизград- 
ят още три помещения-, 
две за учебни стаи и едно 
за кухня, да се извърши 
адаптация на съществува
щите помещения, в сграда
та да се изгради санитарен 
възел и да се_огради дво
ра. За целта (според прое 
кта от декември миналата 
година/ са необходими ок
оло 20 милиона динара. 
Втората възможност е да 
се прегради съществуваща
та зала и по този начин

да се получат две учебни 
стаи, като при това 
върши необходимата 
нтация на сградата, 
чвайки

Наскоро 
ще сс проведат разговори, 
на които представители на 
Обединеното основно учи
лище и Самоуиравителна- 
та общност на интересите 
за основно образование

се из- 
ада-

ученидите получават прак
тически знания.

С . въвеждането на насо
чено образование образо
вателният център „Йосип 
Броз Тито” твърде бързо веждат практическото си 
се съобрази с новите изис- обучение в цеха на .,Сим- 
квания на стопанството, по” и направо се подгот- 
През настоящата година вят за производството. Рад 
учениците се подготвят за ва ни, че в практическото 
няколко специалности: тех обучение нашите ученици 
ници за планово стопанис- изпълняват редовно 80 на 
ване, .техници по вОдно сто сто от нормата, предвиде- 
панство за ерозивну пло- на в този цех. Нещо пове- 
щи, горски техници.

—С оглед, че две трети 
от територията на община 
та заемат полупланински 
рййони, както’ и изразена
та ерозия, налага се да 
подготвяме кадри, които ще 
допринесат за целесъобраз- тво и с други 
ното ползуване на тези пло организации, каквато е на
ши. Това е огромен потен- пример „Ерозия" от Влади

ца на 
на фабрика 
Враня.

вклю-
и изграждането на 

вътрешен санитарен възел 
и ограждането на двор. 

Кое решение
— Нашите ученици про-

ще обсъдят 
воъзка
т.е. доизграждането на уч
илищната сграда в с. Рай- 
чиловци. Разговорите, кои
то трябва да последват, са 
още по-значителни ако се

въпроса във 
с разширението, ще се взе

ме зависи от материалните 
възможности. За 
макар че е частично 
ване 
бходими

второто,
реша-

на проблема, са нео-
сравнително по - 

-малко средства. Без 
на това кой вариант ще се 
избере,
СОИ

огледима предвид, че от година 
на година в това подведо- 
мествено училище се чув
ствува все по-голяма липса 
на помещения 
Въсщност сградата, която 
някога до известна степен 
задоволяваше нуждите, се
га поради 
селото, следователно и бр
оя на учениците, не изпъ-

Републиканската 
за основно образова
ше обезпечи

че, някои от нащите въз
питаници изпълняват на
пълно нормата, а има и 
такива, които а преизпъл- 
няват, добави Н. Аврамов.

Инак училището поддър
жа прекрасно сътрудничес- 

стопански

ние 
7,5 милиона около 

динара. Оча-за работа.
ква се част г 
да обезпечат СОЙ 
овно образование 
вното училище 
град.

от средствата 
за осн 

и рсно- 
в Босиле-нарастване на

В.Б.

ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ тштт тшшт
Учител- неграмотни лица. МиналатеГ голи 

институт в Цариброд (днеш- на приключих с последната гпчпя 
чия Димитровград). Тук получава " с гордост мога ча ю» и.™ 
диплома за учител. в. Млекомннш, ням* ^ 6 СеСа

А сетне започва неговата „оди-. Работил е и с 'курсис^пПка'
1а , През В учебната помощ™ подгогвТГи. Вза,,м°-
1952/53 работи в с. Груинци с 34 всенародна отбрана и пвт^ М 
ученика (сега училището е закри- самозащита. Работата мч кят”86”3 
то). Освен с учителска дейност, тел в предишния периол почг УЧИ" 
лемю се занимава с обществено- наги се е оценявала г Дпс?цТИ Ш~ 
политическа дейност. От Груинци изтъква", което заМ; 5™0 СС 
отива в училището в Горна Ръжа- вляна особено признзние "Редста' 
иа, където прекарва две години и може да се каже и чо ' к ^ъш1ото
тРимаТ Хпп*Ка (С6Га ИМа само политичееката му "абота ЩеСТВеН°'
трима). „Хората от това село наИс- Накра» го . ----
тииа честни, трудолюбиви, истин- питва в края ° “«о из-
ски приятели", споделя Спасов. стаж? Най™™ >чителския 

Оттам заминава в Зли дол — здялата ' с Ще„ми бъДе Ра-
..сгари", където учи 25 ученика, а проси врява Детските
след три .години заминава за Мле- ност винаги^а ВяГ' любопит- 
коминци, където най-дълго се за- лост "моя 
стоява - повече от 20 години. В това ще ми Я 
селото е имало 36, щ
мо 12 ученика.

Но Спасов

Доентеевият 

учителски живот и 

„приключения"
и след първия курс учи 
ския в

сея на учителствуваие” 
градските села.

Малко са учителите, които с 
такава преданост обичат своята на работа. „Цената на нашил труд 
професия, какъвто е Доситей Спа. "се. определя според '{успеха на уче- 
сов..„И днес, когато бих трябвал ницйте, според сетнешния успех на 
да избирам професията си, отново поколенията: колко от тях ще ста- 
бих станал учител”, споделя Спа- нат специалисти по различни про- 
сов. Това най-добре отразява него- фесии. Наистина нашата профе- 

. вото отношение към жизненото си сия задължава но и възнагражда- 
щре^целение: да учи, възпитава и на ва”.
:ажда у младите любов към нау- С примера си Спасов потвърж-
ката, самоуправителното ни обще- дава тези свои думи. 
ство к човеколюбив.

си
Във всяко

училище, където е учителствувал, 
Спасов се ползва с особен авто- е полагал особени усилия да даде 

риърт - сред колегите си. „Само с на своите ученици повече знания, 
честно отношение към зад/ьлжени- правилно да. ги насочи и да наса- 

. ята, към родителите и учениците, ди у тях любов към труда и нау- 
^ както и към • професионалните за- ката. 

дължения, се обосновава автори-

въ-

движещият 
интерес. Именно

недостига".
та любпп Спасов е предал своя- любов на сина си Христо (ппе 
подавател по сърбохърватс^), - 

му Борянка 
поръка към 

е: да учат и въз- 
да станат истински 

на новия живот 
да вървят по Титовия път 

Владимир м. Стоименов

а сега има са-
Инак биографията му на учи- 

тетът на учителя" — изтъква Спа- тел е доста богата. Но преди това 
сов. „Днес в съвременното ни об- да кажем дума-две за самия него. 
шество да бъдеш учител трябва не Роден е в с. Църнохцица през 1930 
само да умееш да предадеш зна- година. Първоначално училище за- 
нията си на учениците, но и да вършва в родното си село. Учили- 

насочиш учениците шето на „Две реки" е отдалечено 
към трудолюбие, към самостоятел- повече от два часа ход от махала-

ие е само
но и активен обществен 
Член на СЮК става през 1954 г.

а няколко пъти е бил партиен 
кретар, председател на МО 
ССТН, председател 
на СОИ

учител,
деец. като дъщерята

тскорка. Неговата 
младите кълеги 

на питават децата 
на делегацията строители 

. училището, отборник клонно 
на Млекрминци, а понастоящем е

до-
е ап-

по-се-

упътиш, да в и неот-
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Подготовки за тържествано
ДИМИТРОВГРАД

чествуване Деня на младостта
★★★★★★★***

БАБУШНИЦА

|Г>I участие на 

новм дружества титои
ЖИВЕЕТазгодишните „Майски срещи" на младежта на 

народа и народностите 
дат на 24 и 25 май в Ди митровград.

Имайки предвид, че та
зи година са внесени извее 
тни промени в концепция 
та на „Майските срещи", 
то и подготовката е мал 
ко по-различна от преди.
Докъде се е стигнало в та 
зи насока?
председателя на Общинс
ката конференция на Съю
за на социалистическата
младеж .в Димитровград 
Зоран Геров:

— Поради промените в 
концепцията на Срещите, 
беше нужно да проведем 
па.згезори с всички участ
ници в манифестацията. То 
ва вече е направено. С 
представители на народно- 
гтите на САП Войводина в 
Кула водихме разговори на 
тази тема, където предло
жените новини бяха прие 
ти. а също и програмата.
Договорено е да се смен
яват участниците, т.е. гра
довете, които би предстап 
дявали определена наро 
лност. Тази година в Ди
митровград ще дойдат дру 
жества. които досега нц 
са участвували на тази ма 
] исЬестация на братството 
и единството.

Освен представителите 
на народностите от САП 
Войводина, своето учас
тие са потвърдили и участ 
циците от САП Косово, 
а както и досега предста- 
гители на сръбския народ 
ще ,бъдат гостите от брат
ски' Александровац —
Жупски. Българската наро 
лност, освен домакините, 
где представляват гости ния. че и тългодишните 
гт Босилеград. Що се отна . . Майски срещи" ще бъдат 
ся до средствата, републи- ^-спешни, 
канската и общинската 
гамоуправителни общнос-

в СР Сърбия ще се прове

Вти за култура са дали сво
ята част, обаче, според Ге
ров '.средствата от Общин 
ската скупщина са сравни
телно малки. Тази година 
особено трябва да се йзтъ 
кне паричното участие, 
след по-дълго време, на 
трудовите организации 

„Свобода" и „Тигър—Дими 
тровград". Разбира се. те
зи две организации и досе 
га подпомагаха провежда
нето на „Майските сре
щи", но не със средства, а 
по други начини. Проведе 
ни са необходимите дого
вори за посрещане на го 
стите. Тази година, както 
и в началото на м_анифес- 
тацията, гостите ще бъдат 

домовете на учениците 
от димитровградските учи- 
лищ, а във всеки момент 
младежите от „Свобода" и 
гумарата са готови да по
могнат. Храненето също е 
обезпечено в най-годяма 
част посредством ,,Балкан". 
Тържественият обед ще се 
проведе в стола на „Свобо 
да", а ако има нужда, ще 
бъдат ползувани . и столо
вете на останалите трудо 
ви организации.

® БОСИЛЕГРАД ... НАьи
„И след Тито

Тито“
попитахме

И тази година в Бабуш- 
нишка община се върши 
подготовка за достойно оз 
наменуване името и дело
то на другаря Тито. Праз 
нецетвдто ще мине под 
знака на чествуване на 40- 
годишнината от освобожде 
нието на страната от фа
шизма.

Централното тържество, 
както и обикновено, ще 
стане на 25 май на стадно 
на на „Единство", където 
ще бъде изпълнена богата 
култуоно-художествена и 

споотна поограма.

Босилеградската младеж 
и тази година, както и ви
наги досега, 
ще отбележи своя празник 
— 25 май:

младежи от организациите 
на сдружения, труд, града 
и .околните села.

Тазгодишното чествува- 
не на 25 май — Деня на 
младостта е извънредно ху 
бава възможност младите 
01 Босилеградска община, 
както и младежта от цяла
та страна, да изразят пре
даността си към всичко, ко 
ето в завет ни остади Тито, 
и готовността си неотклон
но да следят Титовия път 
— пътя на социалистичес
ко самоуправление, братст 
во и единство, равноправие 
и необвързаност.

Запланувани са и мла
дежки тържества в подве
домствените основни учи
лища, на които учениците 
от седми клас ще бъдат 
приети в Съюза на социа
листическата младеж.

тържествено

В централното тържест
во, което ще се проведе на 
игрището на ФК „Мла
дост" край Драговищица, 
ще вземат участие учени
ци от обединеното основ
но училище „Георги Дими
тров" и образователния 
център ,.Иван Караива
нов", младежи и девойки 
от организациите на сдру- 
жения труд, града и села
та, както и граничари от 
поделението в Босилеград.

На най-успешните худо- 
тема:жествени творби на 

..Тито живее в нас" и „Де-,
нят на младостта — вдъх
новение за младите", ще 
бъдат връчени скромни на 
гпади. В наградните тема- 
ти участвуват учениците от 
основните училища в об
щината и образователния 
иенгьо ,,Вук Караджич" в 
Бабушница.

За декорацията 
на града и всичко ос
танало в тора отношение. В навечерието на Деня 

на младостта и рождения 
ден на нашия велик вожд 
и учител Тито по улиците 
па Босилеград Ще се про
веде вечерно надбягване и 
факлено шествие, което 
ще приключи в училищния 
двор, където ще бъде за
пален лагерен огън. До 
късно през нощта около 
лагерни^ огън ще се вият 
партизански хора и гром- 
ко щс отекват песни за 
Тито, героизма на партиза
ните и за безспирния въз
ход на нашата страна през 
изтеклите 40 година на сво 
бода и социализъм.

нямакакто и досега — 
проблеми. Центъоът за 
култура „25 май" в Димит 
ровград вече има богат 
опит в тази насока и вече 
готви необходимите пана 
и афиши.

Всичко това дава гапан-

М. А.

м. я.

ДИМИТРОВЕ ЧЕСТ НА ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА В 
ГРАД

Младежка внкшрнна
А. Т. По повод 9 май — Деня те от образователно-възпи 

тателната. организация. Нана победата, в организация 
на Общинската конферен
ция на Съ“за на социалис
тическата младеж в Димит митровград. трети бяхауче 
ровград на 8 май бе орга
низирана викторина под 
название: „Втората светов 
ма война и социалистичес
ката революция в Юго
славия".

второ място се класираха 
младежите от ..Тигър—Ди9 СУРД У ЛИЦА

ците от основното учили
ще и четвърти армейците. 
Вълреки четвъртото място, 
войниците спечелиха сим
патиите на публиката, за- 
щото са успели, покрай 
всички останали задълже
ния, да се подготвят и за 
викторината.

На участниците бяха връ 
чени награди в книги за 
осъществените .резултати. 
Обедна награда получи 
членът на отбора на обра 
зователно-възпитателната 

организация Драган Стефа 
нов, като найтуспешеи уча

Гимнастически
упражнения

За централното тържест
во учениците от Образова
телния центу.р подготвят 
гимнастическо 
пие под название „И след 
Тито — Тито". Учениците 
от основните училища в 
Босилеград и Бистър под
готвят гимнастически уп- 
ражеиия, посветени иа 40- 
годишиината , от победата 
над фашизма и освобожде 
листо иа нашата страна, 
Останалите подведомстве
ни училища подготвят спо
ртни .и културно-забавни 
програми.

упражне-

Във викторината взеха 
участие 11 отбора, а за фи 
палната част, която бе ор 
ганизираиа в голямата 
ла па Културния център 
„25 май" взеха участие 4 
отбора, които показаха най 
-добри резултати в предсъ 
стсзанията. Пред препълне 
пата зала се представиха 
отборите иа Югославска
та народна армия, образова 
телно-възгштателиата орга 
низация „Йосип Броз Ти
то", основното училище 
„Моша Пиядс" и младеж.- 
ката организация от_ „Ти
гър—Димитровград". След 
равноправна борба и упот 
реба па резервни въпроси 
най-добри бяха участнициг

Традиционният Празник братството и единството 
I а младостта — 25 май, на 
тази година в Сурдулишка и народности, 
община ще бъде отпразну- труд и преданост към Рс- 

достойно. Младите в волюцията и делото на 
общината в чест на Праз- другаря Тито. Очаква сс 
пика през месец май за към тях да сс приобщят и 
гражданите и трудещите армейците от местния гар 
сс изпълниха няколко кул низон.

прог-

югославските народи
младост, за-

ван

х турно-художествени 
рами.

Културно-художествено
то дружество ,,1 май" и 
армейците подготвят съвме 
стна културно-художсстве-

стник не само 
торина, но и в миналогодн 
шната и във 
в „Срещите на 
Стефанов вече следващия 
ден замина на република 
пската викторина под съ
що название. Той и мина 
латц година участвува в 
това състезание.

тази вик-

За самия празник сред
ношколците от образовате 
лния център „йосип Броз на програма, с която ще сс 
Тито" подготвят 45-минут- представят пред граждани

те на Сурдулица.

викторините
селата".

Запланувани са и състе
зания по футбол, баскет
бол, шахмат и пр., в кои
то ще вземат участие мла
ди от основните и средно
то училище, граничари и

ни гимнастически упраж
нения, в които ше вземат 
участие към 500 младежи програма се подготвя и в

училище „25

Културцо-художествсна

и девойки от това средно ооновй°то 
училище. Гимнастическите май" в Божица. 
упражнения символизират А. Т.Ст. Н.
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ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА КРЪВО 
ДАРИТЕЛИТЕ В БОСИЛЕГРАДДИМИТРОВГРАД

Златни злачни за 

най - хуманните
Двойни цени на водата

VV' к' л ' 1 ’

Болшинстио-митровгоад? 
то от присдетвуващите иа 
споменатото заседание сс 
съгласиха, чс трябва да сс 

необходими

заОт Първи май за първи нът различна цена 
гражданите и трудовите организации. 17 динара за 
м’ — все о'че далеч от икономическата цена на во- 

Как водата да носфтнисс? предприемат
мерки и па регионалния во 
догюовод да се приключат 
всички, за които той р по
строен, а това значи Ду- 
кавица. Гоиндол, Гради- 

Не ньс . .. Ясно с, чс само по

дата.

В навечеристе на празни 
ка на труда. Първи май, 
димитровградчани получи 
ха „първомайска честитка" 
във вид на ново поскъпва
не на питейната вода. Теме
нно, с решение на Из
пълнителния съвет на 

Същинската скупщина це
ната на водата за до
макинствата се увели- 

11,50 на 17 динара 
за м‘. С решение на Из
пълнителния съвет бе пре
махната единствената цена 
на водата и въведени двой
ни цени — за гражданите 
н трудовите организа
ции. До сега Дими

тровградска община е би
ла единствена в региона с 
единни цени. От първи 
май трудовите организации 
вместо досегашните 11, 50 
динара за м* вода ще за
плащат по 24 динара.

в Босилеградска община 
все още не е в унисон с но 
требите и възможностите. 
Миналата година от око 

1000 заети само 21 дадо

чеине от почти 300 на сто.
При това пс трябва да заб
равим че само преди не
пълни две години цената 
иа водата бе увеличена за 
почти двеста па сто. 
трябва съШо да забравим, 
чс 60 на сто от заетите в 
Димитровградска община 
получават личен доход, ко 
йто с по-малък от 12 хи
ляди динара Това значи 
направо атака на жизнено
то равнище на тези заеги.
Изхождайки именно от то
зи факт членовете ма Прс 
дседатедетвото на Обшинск Прериите разходи, т.с. раз 
ня синдикален съвет и Секц 
пята за комунални дейнос
ти бяха единодушни в оце 
нката, че такова увеличе

на 11 май тази година 
в Босилеград сс състоя тър 
жсствено заседание, посве
тено па Международния 

кръводарителите. лоден на
11а заседанието освен кръ
водарители нрисъствуваха 
и други лица, които със сво 

активност до значител 
на .степен са допринасяли 
и допринасят акцията по 
кръводаряване и в Босиле
градска община да сс ма

ха кръв!
В продължение на тър- 

зассдание, за
този начин водата може 
да станс по-ефтина и повс 
чс да сс изразходва. От 
друга .страна ре чувствува 
н .определено нехайно от- 
пошепцр па „Комупалац" 
към водата. Нерядко сс 
случва водата па определе
ни места напразно да сс 
отлива, без някой да знае!

жсствсното 
10 и повече пъти дадена 

председателят наята
кръв,
Общинската конференция 
на Социалистическия

Босилеград Иван Ла
па Раде Стойков, 

Тоше

съ-чи от
103 в 
'{ЗрОВ,
Иипко Богословов,
Тодоров. Стоян Стоянов и

совизира.
Ма заседанието за значе 

пи сто иа организацията на
ликата между излезлата 
под,а от главната помпа и 
тази, която сс регистрира 
чрез отчитане на водоме
рите е значителна. А все 
пак решението не се търси 
в намаляване на тези раз
ходи, а в увеличаване на 

икономи- цената. Ако електрически
ят ток участвува с 65 на 
сто в цената на водата, то
гава, идеята на един от 
присъ.ствувашите да сс изу
чи възможността за изгра
ждане на мини-водоцентра- 
ла на самото врело (което 
на времето е движело ре
дица воденици) не е за 
отхвърляне. Предложение

ние на цената на водата в 
този момент е нереално, 
въпреки твърденията на 
„Комуналац", че това е 
действителната
ческа цена на водата.

Ш %

За цената на водата в 
Димитровград преди засе
данието на Изпълнителния 
съвет, на съвместно засе
дание разисква . Председа
телството на Общинския 
синдикален съвет и Секци
ята за комунална дейност 
към Общинската конфе
ренция на Социалистичес
кия .съюз. На съвместното 
заседание присъствуваха и 
представители на ООСТ 
„Комуналац". които 
соха подготвен анализ на 
цените не само на водата 
но и за останалите кому
нални услуги. Според изне 
сените дани в този анализ 
на „Комуналац", действи
телната икономическа це
на на водата в Димитров
град трябва да бъде 32,93 
диндра за един кубически 
метър вода!

КЪДЕ Е РЕШЕНИЕТО?
Вече казахме, че от пу

скането на регионалния во
допровод до днес заплану
ваните мощности на 
■шия не се ползуват цялост
но (а все пак се правят 
такива калкулации). Водо-

съ-

Кръводаряването значи живот
проводът е предвиден да 
снабдява с вода освен Ди
митровград, и крайградски 
те селища: Лукавица, Же- 
люща, Гоиндол, Градинье, 
а също така и Забърдието. 
Както е известно, о.т водо
провода се снабдяват села
та от Забърдието, но коли 
чеството изразходвана от 
тях вода е незначително. 
Главен и засега единствен 
потребител на

то и след това оешението 
на Изпълнителния Йордан Васев, връчи „Зла 

тна капка" — благодарстве 
но писмо със златни знач 
ки, които им присъди Ре
публиканската 
на Червения кръст. „Сре
бърна капка" със сребър
на значка за пет и повече 
пъти дадена кръв бе връ
чена на Новица Новкович, 
Йордан Божилов, Кирил 
Велинов, Прокопи Радова- 
нов. Бранно Рангелов, Йо- 
ван Стоилкович, Стефан 
Тодоров, Мнле Андонов и 
на Методи Чипев. Заводът 
за тоанефузия на кръв от. 
Белград пък по повод 40- 
годишнината от съществу
ването си присъди грамо
ти за активисти и няколко 
коатни дарители 
на Сата Константинов, Ви 
нко Богословов, Миодраг 
Стойкович, Симеон Заха
риев и Зоран Такев. Този 
завод присъди благодарст
вени писма и на Русенка 
Станчева, Йордан
Стоян Стоянов, Бранно Ран 
гелов и на Лиляна Стой
нева.

Червения кръст, за нейни
те хуманни цели, както по 
време, на война, така и по 
време на каквито и да е 
приролни бедствия, а отде 
лно зя значението на кръ
водаряването. говори пред 
седателят на Общинската 
организация на Червения 
кръст в Босилеград, Проко 
пи Радованов.

Между другото той изтъ 
кна, че наша основна цел 
е всички да положим уси
лна за увеличение бооя 
на кръводарителите. Още 
повече, че с развитие на 
индустриализацията потре
бите зя кръв — тази драго 
нейна течност за живота, 
^желиевно нарастват. а 
бпоят на кръводарителите

съвет
да въведе двойни цени, по
неже водопоовода е стро
ен повече със средства от 
местното самооблагане, съ- 
шо посочва че водата за 
гражданите трябва да бъде 
по-ефтина. Те впрочем, из
разходват значително по- 
малко вода 
организации. И накрая, ре 
шение сигурно трябва да 
се търси и в оспособяване- 
то на ООСТ „Комуналац",

изне- скупщина

от трудовите
водата от

регионалния водопровод 
са Димитровград и Белеш. 
Същевременно 
има собствен

Градинье
водопровод. която разполага с водопро 

Лукавица също, а Желюша вода' и която да бъде ко- 
покрай съществуващия е мунална трудова организа- 
лриела решение да се 
строи нов. Значи ли това, 
че и занапред цялото по
държане на водопровода 
трябва да поеме само Ди-

КАКВО „ВЛИЗА" В 
ЦЕНАТА НА ВОДАТА? ция в истинския смисъл на 

думата, за да могат граж
даните от нея да търсят и 
отговорност.

Според първата иконо
мическа сметка цената на 
водата (направена още 
през 1979 година въз ос
нова на производство от 
380 хиляди м3 вода) е тря
бвало да бъде 6,23 динара. 
Ма кър че нито тогава, ни

А. Т. на кръв

ТО „ИНЕКС — СТОЧАР" ООСТ „НИШАВА" В ДИМИТРОВГРАД

Въз основа решението на Трудо-вия съвет
трг

от 10 май 1985 година, Коми- 
продава следните основни

то днес се произвежда за
плануваното количество во 
да, все пак в анализа, кой
то предлага „Комуналац" и 
в който не трябва да 
съмняваме, цената е опре
делена въз основа на цро- 

хиляди 
това

сията за провеждане на търг чрез публичен 
средства:
1. Камион ,.ФАП-15" (без каросерия)
2. Ремарке (некомплетно старо)
3. Сеячка за пшеница (ООТ (некомплетна)
4. Сенообръщачка БО-2 (в дефекта — 
стара)

Васев,Начална цена 500 000 дин. 
7000 дин. 
9000 дин. 

17 000 дин.

се

400изводство от 
кубика вода. Според 
в производство на един ку
бик вода влизат 8,72 дина
ра за лични доходи, елек-

Сигурно е,
ще въздействуват не 

само на тези, 
таналите 
граждани в

5. Моторен трион (в дефект)
6. Култиватор „Бушнер" (в дефект)
7. Култиватор ИМТ-506 (в дефект)

ф Пбличният

че признани-
30 000 дин. 
70 000 дин. 
75 000 дин. 

10 часа в

ята
но и на ос-

тоически ток 6,65 динара, 
суровини и материал 2,50, 
инвестиционно подържане 
на водопровода 1,25, амор
тизация 5,15 дин и... още 
други разходило 32,93 ди
нара. Ако беше приета та
зи цена. това значи увели-

трудещи се и 
организациите 

труд и мест

тръг ще се проведе на 23 май 1985
кръга иа централния машинен парк в Димитровград.

• Посочените средства можат да се видят пгрш. __
часа в кръга на централния машинен парк в Димитровград °Т Д° 2

• Право да участвуват на публичния тръг имат .
ски лица с участие от 10 на сто от началната цена на Г " физиче‘излага на тръг. Ц а на средството, което се

• По-подробни информации мотат да се получат на телефон (010) 81 682.

година в

на сдружения 
ните общности. 
Да бъдат още 
ни в

занапред
по-действе-

дюброволното даване
на кръв.

М. Я.
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Физическа култура,С^п®рД) Човекът^ -*■ ~к -к -к 1 и приро^с та ★ ★ ★ ★ ★
БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ ВРАНЯ _ ГРУПА „А" А НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

ДИМИТРОВГРАД

I Яйцата—полезна хранаРЕЗУЛТАТЪТ, 

ОТРАЖЕНИЕ НА ИГРАТА
ЛИПСВА ЛИ 

ЗЕЛЕНИЛА 

НА ЧАРШИЯТА?
' Ч..ИВ4ЯЗ

полезна храна, но 
«ще е твърде ограничена. 

... статистиката средно на човек се
падат по-малко от половин адце на ден, а спо
ред изискванията па науката за хранене са 
лчпи най-малко ьо р лица седмично.

ч-иециалисти на ^летоаната здравна орга
низация приемат иелтъка 
еирлнхб които се 
оелгьци. но СВОлГа 
СТОсН

Яйцата оа изключително 
тяхната употреба все 
по данни на„МЛАДОСТ" „МОРАВАЦ" ПРЕДЕЯЦЕ) 4:1, (1 ;1)

год. Игрището „Пескара" 
1>раи Драговищица. Теренът и времето подходящи за 
игра. Зрители около 150 души. Голмайстори за 
„Младост": Г. Иванчов в 35 и 85 минута, 3. Младенов
° 64 ™Д' Златк0в в 72 минута. Съдия На срещата Но- 
вица Маркович от Владичин хан.

Босилеград, 12 май 1985 ну-
От ден на ден Димитров

град все повече придо
бива вид на модерен, град. 
Постепенно старите рухна
ли егеади в чаршията и 
центъра на града се према 
хват, за да се построят на 
тяхно място модерни жи
лищни сгради, обществени 
обекти и пр. Разбира се, 
че всичко това е в - ред, 
тъй като Димитровград все 
повече приема изгледа на 
съвременен" град. Обаче, 
една забележка, която мно 
зина отправят е, че в него 
се чувствува голям недо
стиг от уредени зелени 
площи. Не става дума за 
съседните планински богат 
ства в непосредствената му 
околност, но конкретно за 
него, за самия град. От ста^ 
рите избледнели снимки на 
стария Цариброд могат да 
се забележат едои краси
ви дръвчета (най-често ака 
ции), под чиято сянка, се- 
."ят на пейки или столове 
поед бройните кафенета 
негови граждани. Тези ед- 
ои „горди" дръвчета, най- 
добоата украса на гоада, 
сега са заместени с дреб
ни на пръв поглед нищож
ни филданки, които кой 
знае след колко години 
ще получат истинския си 
вид.

И още една наоочна или 
ненарочна небережност. 
която бе поедизвикала ре- 
ролт сред гоажтуаните, бе
ше лошото поведение на 
неколцина пияни младежи, 
които бяха изпочупили стъ 
блата ,на тъкио засадените 
лпъвчета. Пречеха ли на 
някой или от пияна дър
зост това направиха, не се 
пазбоа, обаче остана една 
жална.гледка на града. Ка- 
кто един град не- може да 
се замисли без чешми, та
ка същият град не би мо- 

' ръл па се замисли и без 
р°апски зелени площи. 
Обаче, всичко може да бъ- 
~е в някои случаи нормал
но. ако поне малко 
веле сметка за изгледа на 
тача. Ако все оше не мо-

иа яйцето за еталон, 
хранителниоценлнат всички

пълноценност той е равно-
на месните оелгьци. ^свен това яйцето 

е оогато на ценни витамини 
тавки, които подпомагат

6 .
Само в началните мину

ти на срещата гостите от 
Предеяне имах.? инициати 
ва и превес в играта, кога 
то и след една нерещцтел- 
I а намеса на защитниците 
па „Младост” вкараха топ 
ката зад гърба на Д. Мла- 
Лснов и поведоха с 1:0. 
Може би

ст". и минерални със- 
растежа на тъканите и 

хяхното ооновявнне. исооено ценни хранителни 
свойства има жълтъкът, в които са концентри
рани оиологично активните съставки на яйцето.

традиционната употреба на яйцата у нас 
е свързана с топлинната им ооработка. Гя има 
своето физиологическо

отколкото на успеш
ната защита на гостите. 

Едвам в 64, минута 3.
Младенов, който повеце пъ 

. ти дотогава, като че 
пробваше удара си. с един 
силен волей улучи целта и 
домашният отбор поведе с 
резултат от 2:1. Този 
бе и решаващ в двубоя. 
I ротите не само, ,г& напъл 
но изгубиха играта, по за
почнаха да губят тръпение 
то си. .Все по-често търсе
ха , правдата” при съдията, 
отколкото да

ли из

основание главно за
това, че яйчният селтвк в сурово състояние з&- 
1 руднява храносмилането, тъй като съдържа ве
щества, които подтискат активността на стома
шния сок, пречат и на

гол
този гол и пов- 

на босилеградските фу 
тболистй Да се съобразят 
със силите на '— 
добре организираха 
та защита, бързо предава 

за помаха 
да -владеят с топ

лия
усвояването на някои 

хранителни вещества, г/го защо пиенето на це
ли сурови яйца, така и добавката на суров бел- 
1ьк, което се практикува за приготвянето на фи- 
шш десерти, за да се постигнат по-добри вкусо 

.ви качества и Оформление, 
ното хранене на хората и са вредни.

твърдо сварените яйца се усвояват по-ба- 
от рохките яйца. На това се основава пре

поръката те да се употребйват при някои забол- 
явания и специално при лечение и предпазване 
от затълстяване. при употреба на около 100— 
150 г месо дневно човек трябва да има в храната 
си и едно яйце, с което количеството на пълно
ценния белтъчен източник става достатъчно 
НЬО—200 г дневно).

Яйцата могат да се използват в гарнитури 
и салати. Твърдо сварени, нарязани в грах, ориз, 
картофи или салати, те увеличават силно храни
телната им стойност и помагат за усвояване на 
растителния белтък.

Едно важно мероприятие в тази насока е 
по-широкото застъпване на яйцата в произ
водството на тестени храни и особено на хлеб
ните закуски. Произвежданите засега кифли, 
гевреци, банички, понички и други, които се 
предлагат по всички щандове, закусвални, слад
карници и бюфети, са предимно въглехидратни и 
не отговарят на изискванията за храненето на 
съвременния човек, който е натоварен предимно 
умствено и се нуждае главно от белтъчни храни. 
Въвеждането на асортименти с повече яйца, ка- 
кто за тестените закуски, така и за хлебните, 
ще допълни този ценен, особено за 
студенти и умствени работници хранителен про-

съперника, 
своя-

ха топката и 
изцяло 
ката. За 
футболистите
гац” от Предеяне, като че 

■се задоволиха с бързо 
отбелязания гол и по-голя 
мо внимание обърнаха как 
да запазят този резултат, 
отколкото и занапред да 
атакуват към вратата на 
домашния отбор. При та
кава игра в 35 минута 
централният нападател на 
домашния отбор Г. Иван
чов, се възползува от недо 
;:азумението в защитата на 
гостуващия отбоо и успя 
да изравни резултата.

организират 
вратата нарушават правил-някоя атака към 

на Младенов. И вече 
72 минута резултатът бе 
3.1 за домашния отбор. 
Голмайстор бе Д. Златков, 
след като(излъга няколко 
футболисти, сполучДиво се

разлика от тях, 
на .,Мора-

.в
вно

ли

измъкна на защитниците 
на „Моравац" и се вписа 
в листата на голмайстори
те. След десетина минути, 
по-точно в 85 минута Г. 
Иванчов повторно, след 

. като от пряк свободен 
удас бе нахвърлена топка 
та4 в наказателното поле 
на , Моравац" с глава улу 
чи целта и с това бе сло
жен крайният резултат 4:1 
за босилеградския отбор.

ФК „Младост" игра в 
следния състав: Д. Младе
нов В. Ивков. Д. Златков, 
Б. Тасев (капитан), В. Та- 
гев, А. Васев, Р. Захариев, 
и. Стойнев, Г. Йванчов, 
П. Стоянов и 3. Младенов.

След този гол, футболи 
стите на „Младост” заигра
ха оше по-решително 
по-организирано. С такава 
игра започнаха 
полувреме, 
понятно как гостите оста 
зяха спокойно Футболисти
те на „Младост” да се раз 
пореждат и просто да пра 
вят с топката какво си ис
кат. Затова, че 
във 2, а и в 7 минута не 
ге намери в мрежата 
гостуващия отбогГ, по-гол 

имат 
на „Младр-

и

и второто 
Просто бе не

В следващия девети кръг 
гт пролетната част па пъо 
вен^вото брсилеградските 

топката Футболисти гостуват на 
Минсоалац” от Враиска 

на баня. къпето ги очаква те 
жт-к двубой.

ученици.

дукт.
Често сс поставя въпрос: подходящи ли са 

яйцата за възрастни хора. Да, тъй като пред
ставляват лесносмиласма храна, богата на пъл
ноценни белтъци и жизненоважни витамини. На
истина те могат да се отразят неблагоприятно 
въоху здравето, когато се. употребяват в големи 
количества по 5—6 до 10 наведнъж, или по 
15—20 броя седмично за дълги периоди от вре
ме. Ако човек сс съобразява с правилото да не

яма заслугда 
нападателите М. Я.

се по-

ГОСИЛЕГРАД В ЧЕСТ ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА же поне една чешма да се 
направи.' или поправи (тъ,''г 
иато онази в пентъоа все 
още е развалена), тогава 
нека. пс*не еднр , зелено 
гръвче напролет се раззе
ленее в чаршията;

Спортни състезания консумира повече от 1 яйце па ден, той никога 
няма да получи вредни последици от употребата 
на яйца, освен ако не е в болестно състояние, 
при което те са забранени.По повод 13 май — Деня 

на сигурността и 40-годиш- 
нината от победата над фа 
шизма, в Босилеград се про 
ведоха редица спортни съ 
стезания. Именно в чест на 
тази изтъкната дата в на
шата история се проведо
ха състезания но футбол, 
шахмат, спортна стрелба и 
тенис на маса, в които уча 
ствуваха 12. отбора.

В състезанието по фут
бол, след извънредно Д°б- 
оа игра първо място зае от 
борът на средношколския
образователен център -,Ив

пи Караиванов"^ докато в 
състезанията по шахмат, те 
I ис на маса и спортна стре 
ба на първо място се кла 

сипаха отборите на Секре 
тариата на , вътрешните ра 
боти. Инак, в индивидуал-

Д-р, П. ттч Зденка Тодоров

Народна метеорология
ното класиране по спортна 
стпелба първо място спече 
ли Драган Златков от от- 

. бона „па Секретариата на 
отбрана в Бо-

* Комарите сс събират на рояци, пре
ди да настъпи хубаво време.

* Раците излизат на брега преди буря.
* Щурците са най-шумни преди суша, 

г млъкват, когато идва дъжд.

* При хубаво време, ако не се виж
дат мравки — наближава буря.

* Земните червей изпълзяват на по-

връхността преди буря в продължител
но време.

* Жабите скачат по брега , и квакат 
преди дъжд; квакат силно преди хубаво 
време; мълчат преди застудяване.

* Животните лягат винаги е гръб към 
посоката, откоято ще духа вятър.

* Кравата лежи, когато, времето “*е 
се затопля.

народната 
силсгпад, а в състезанието 
тенис на маса, Горан Иван 
чов ог отбора на Секрета
риата на вътрешните рабо 
ти в Босилеград, м. я.

/■
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СВАТБАРСКА ШОПСКА ПЕСЕН

Заменил се млади младоменн
И туя сезону 

лзбаво
едно слънце кум и старойко 
друго слънце млади младоженя 
грето слънце девер и невеста.
И излезли ишакова майка 
га срстплла китени сватове 
л с бели кърпи ги дарила.
(Песента поели три групи от по три

момента, 
невестата наближава 

ли къщата на млдоженеца)
Разказала: Параскева Соколова 

от Д. Любата , 
Записал-. К. Георгиев

Заженил се млади младоженя 
бричиели го девет берберина 
сви се девет брича утупили

да обричат млади младоженя. 
Проговарял млади младоженя 
я викайте Янка млада мома 
да донесе острите бричове 
да обричат млади млд^женя.
И викали Янка млада мома 
та донела девет остри брича 
и обричили млади младоженя.
Я надзърни мале юнакова 
три ти слънца двори огреяли

не мож

или млади невести вмоми
9 9 9когато сватовете с

наближеше Първи май 
„Църни вър" у Ба- 
буде преко сезонат

Досъга обично щом 
идсо при директоратога на 
бушницу да га питам кво че 
у Звоначку баню.Мъж и жена седят на 

пейка и парка. Мъжът дъл
го заглежда жената и най-

Тия пут реши че нитуйем бая Аралампию
он кикооди Прссеку. Е*До, врейуем дека и 

произвоЬ®ч, йс заинтересуван дали банята че ра
боти, да би продавал селскостопански продукти

сетне и пита:
— Очаквате мъжа, нали?

години
Преди да действуваш — обсъди, изучи, об-

Питагор ! Да, няколкомисли. на гостите.
— Нема нищо бае Манчо — рече ми он. 

Отидо овия дни, за иървомайсЬите празници с 
намерение да окупем и тамо с приятеле да по- 
седимо. Ка оно — не може? Са се сетили да 
върше поправку на басейнат ... А куде су били 
целу зиму и пролет? А нема ни пут — и никой 
не знае да ми каже — ожали ми се бая Ара- 
лампия.

вече!

!Лошо начало — лош край. _ Не зная дали той на
истина толкова мс обича, 
колкото ми ухажва? Позна 
наме сс от една 
насам."

— Е, ако тс познава от
преди една седмица — то
гава с възможно всичко . . .

Еврипид
♦

седмица
По-лесно е да се започне, отколкото да се ф 

завърши.
Плавт * Добре дека ми каза. Па и я тия дни ми- 

слео да се прошетам до Звоначку баню и да 
поведем и семейство, та и они да виде туй 
убаву природу тамо, да виде и новият хотел.

Немукает човеци смо. Дъл^е године завику- 
вамо за паре за хотел. Направи се убав хотел, 
ама не може да почне да работи... Те нема 
вода, те нема пут .. . Све нешо нема ... А дооди 
време хотелат да почне да се отплачуе.

♦
Когато врагът дойде в къщи, и жените тряб- ф 

ва да се борят. — Жена мм боледува от 
истеоия, хипохондрия, не
вралгия и неврастения . . .

— Това е ужасно! Откъ
де всички тези болести 
пли нея?

Виетнамска

Който налита на бой, често бива бит.
Японска

И с путат стану голема история. Започеше 
га преди две године. Требеше още дани за 
сезонат да буде готов, па не стану. Ако сви 
обещаваше — оди регионалният СИЗ за цутеве, 
до управлението на „Църни вър”.

— От една медицинска 
книга.

— Много те моля да нс 
се спираш пред всяка ви
трина — моли съпругът.

— Щом толкова бързаш, 
може да влезнем в магази
на — предлага съпругата.

Мирът е най-висшето благо, което желаят 
хората в този свят.

Свервантес

Са никой нщцо не обешава. Сви си Ьуту. И 
док друЬи одавна су се растърчали да обезбеде 
гоейе особено ония що имаю бан>е — „Църни 
вър” чека...

Оно нема кво

Този, който тъпче правото, рядко стои ус
тойчиво на краката си.

Ст. Лец
и да се понуди.

Нема пут до бан>уту, хотелат не може да 
се пущи, а старете виле не су докаране кико 
требе...

Значи и тия сезон у Звоначку бан»у че си бу
де тънък кикво лани и по-лани, уместд да буде 
по-добър.

Къщатр > пълна с гости. 
Малкият Педро плаче и 
едн* от гостенките, която 
съвсем не е Вонера, му ка
зва: „Недей да плачеш, за 
тото депата, които плачат, 
погрозняват.”

Педро. плачейки, отгово 
рил: ,,Ти. лельо, като си 
била малка, сигуоно не си 
спирала да плачеш ..

Ако хората биха постъпвали справедливо, 
съдиите биха почивали.

Арабска

<. ... Свободата не е само това, че аз изобщо
▼ живея, че съм свободен в своите действия, но
▼ ив това свободно да ги извършвам.
а Маркс
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