
ВршктЕо С УЛ ________
СФРЮ Ласки Броз Тмто от 
14 февруари 
издателство

1975 годшва 
^Братство" е 

удостоено с Орден братст
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ПО ПОВОД 4 ЮЛИ —ОТ ЦЕНТРАЛНОТО ТЪРЖЕСТВО НА ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО В СЪРБИЯ ДЕНЯ НА БОЕЦА
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АШЕ ДЕЛО
Денят па боеца — 4 юли 

беше тържествено 
нуваи в цялата страна. На 
легендарната планина Иг- 
мап, където се проведе це 
птралното тържество по по
вод Деня на боеца на 15-те 
срещи на командирите от 
запаса в Югославия се съб 
раха над 120 хиляди числя 
щи сс към въоръжените си 
ли на Югославия, бойци, 
младежи и девойки, труде
щи се и граждани от цяла 
та страна. Тъжреството ко 
сто откри Гойко/ Убипа- 
рип, председател на Изпъд 
нителния съвет на СР Бос
на и Херцеговина а гово
риха след това Тихомир 
Шарески, председател на 
Председателството на ко
мандирите от запаса в 
СФРЮ.
пик Велко Кадиевич, заме- 
стник-съюзен секретар за 
народна отбрана и Бранно 
Микулич, член на Предее 
дателството на СФРЮ.

На площада на партизаните в Титово Ужпцс на ДИ 
7 юли се проведе централното тържество на Деня па ||р 
въстанието в Сърбия, на което пред няколко хиляди 1|| 
граждани произнесе реч Иван Стамболич, председа- ""Щ* 
тел на Централния комитет па Съюза на комунистите 
в Сърбия.

На тържеството присъствуваха и 
Синап Хасани, Никола Любичич, Добри- 
вое Видич, Михаило Шзабич, Слободан 
Глигориевич, Предраг Владисавлевич,
Бранислав Шкембаревич и др. съюзни Иван 
й републикански дейци. На площад Стамболич И 
„Слободан Пенезич 
Чкребнч, председател 
ството на Сърбия откри бюст-паметник
на Драгойло Дудич, първия председа- кувамс и осъждаме националистически- 
тел на Главния народоосвободителен от те и иредентистките прояви 
бор в Сърбия. След изпълнение на пе- Стамболич. Много по-съществено е Да 
сент.а „Са Овчара и Калбара” Милиян- изнампраме и премахваме техните но- 
ко Пилчевич, председател на Междуоб сители и ръководители. И целия проб- 
щинската конференция на Социалисти- лем да наблюдаваме и разрешаваме по 
чеокия съюз в Титовоужишки регион същия редослед, както и възникваше: 
даде думата на Иван Стамболич, пред- първо в Косово, сетне в Сърбия, най- 
седател на Централния комитет на СКС. после в Югославия. Сърбия без Югосла-

Говорейки за революционното мина- вия и Косово малко може да направи, 
ло на Титово Ужице, а особено за роля- Можем само заедно, 
та му в НОВ и социалистическата ре- единпо. Наше трайно определение тря- 
волюция Стамболич припомни Титови- бва да бъде пряко свързване на труде
те думи: „Историята на Ужице, мина- щите се и трудовите организации в 
лото на този град ни дадоха достатъчно Косово и Сърбия, Сърбия и другите ча- 
гаранции и ние не случайно избрахме сти на страната без етатистическо по- 
този град. Не случайно избрахме този средничество. 
край, но направихме това, защото б*х-

Ш В Босна и Херцегови- 
пътознаме- на, на Тйентище по 27 

беше открит
пионерски лагер 
ка", в който до 20 юли ще 
пребивават 250

югославски
„Сутйес-

/
-шт пионери от 

цялата страна. В село Вин 
цс край Яйце беше откри
та възпоменателна 
на жертвите на фашисткия 
терор, а край Чайниче е 
пусната в действие нова 
фабрика за мебели.

плоча

Кърцун" Душан 
на Председател- ннтс последствия''. © В повечето 

колективи в 
бе чествуван Денят на бое
ца, а край Будва бе откри
та възпоменателна плоча 
на паднали патриоти в 
Първата и Втора световни 
войни. Жителите на Тиват 
получиха нов водопровод.

Ф И село Велестово в 
Македония получи водо
провод. докато в Скопие 
беше положен основен ка
мък на новото училище 
„Яне Сандански". В При
леп беше промовирана кни 
гата на Ицо Ацески „Пар 
тизанска Дебница", хронтъ 
ка на село, в което бъл
гарските фашисти зверски 
избили 19 бойци от При
леп и околността. В Титов 
Вслес 380 участници тръг
нали в 11-ия традиционен 
поход ..По Титовите пъте
ки на революцията’'.

# В Хърватско най-тд>р- 
жествено беше в Титовото 
родно място Кумровец. а 
голям митинг беше прове
ден и във въстаническото 
място Водотеча на Оточац.
В Биело поле недалеч от 
Титова Кореница беше от
крит паметник на Трета4 
далматинска партизанска 
чета.

трудови 
Черна гора— Не е достатъчно само да крити-

счита

генерал-полков-

едновременно и

— На епохалното дело 
па Партията и Тито строе 
хме и строим нашата соци 
алистическа общност, коя
то без оглед на сложните 
ситуации през които мина
вахме, никога нищо не мо
жеше да ни отклони от 
революционната насока, ос 
пована върху придобивки
те от НОБ и социалисти
ческата революция. Съвме 
стната Народосвободител- 
на борба, социализмът и 
самоуправлението 
нови съдържания па един
ството на нашите народи и 
народности, които Юрц^ла- 
вия досега, въпреки жела
нията на някои, правят спо 
собна да преодолее всич
ки трудности 
между другото Бранко Ми
кулич.

Ако съвместно повече и по-ускоре- 
ме дълбоко уверени, че сме дошли в но не предприемем нещо, неизбежно 
революционна среда, в среда, в която лоелс/узтвие е сскалиранс на сръбския 
народът твърдо защитава своята иеза- национализъм. Вече сме изправени пред 
висимост и свобода. Ние тук в Ужице тази опасна и опака тенденция. Макар

много и скарани, национализмитс сс подхраи-за около два месеца доживяхме 
и много тежки, но славни дни. Ужице ват взаимно, с непредвидими, винаги 
стана център на ръководене на нашата трагични последствия с вредна на вси- 
реводюциониа борба". чкч страни — добави председателят на

Нашият народ, продължи Стамболич, ЦК иа СКС. Сложността в Социалисги
не забравя ни подвизите, ни предател- ш*ска република Сърбия — казва Стам 
ствата. Затова и днес когато царува бо'шч — не може да бъде пречка за 
мир, сръбският народ не е готов нейното пълно равноправие с останали- 
да изравнява и помирява своите ге републики. Автономността на покрай 

предатели. Нс е го- иин-мте в Социалистическа република 
тов да прави това в името на ия- Сърбия — ако е самоупрагштслна, пре- 
каква си лъжлива сръбска сплотеност т всичко — нс намалява нейния иитс- 

и петолъчката епитет, не нарушава нейното единство.
Единството в Социалистическа рспублй 
кл Сърбия върху работническо-класова 
основа с залог, чс сръбският народ в 
собствената република нс ще бъде ни

дадоха

герои своите

да прекроява миналото 
да иретворява в кокарда 
противоположни символа 
си нов национален белег.

Кой днес се опитва да прикрие чет- 
ничсството, льотичевството, недичсвет- икономически, ни културно 

всички други прсдатслски дви- делен, пък и насилствено 
заловил с лоша рабо- I о го пейки за

Всички, Стамболич между другото изтъкна:
— И е можем постоянно да повтаря-

тези два 
в някакъв

изтъкна
® В Словения централ-

гьржество по поводиото
Деня на боеца се проведе 
в Цслс, където беше чес- 
твувана 50-годишнината от 

„Слобо:

С* В Белград по повод 
4 юли. Деня на боеца, де
легация иа СЮК положи 
постя па гроба иа йосии 
Пооз Тмто. Букет положи
ха членът на Председа
телството па ЦК на СЮК 
Добрипое Видич и изпъл
нителният секретар в ЦК 
на СЮК Тьрпс Яковлев- 
ски.

изкуствено
разселван.

вото и 
жения, този се с кадровата • политика изветния преглед 

да".
И в Сърбия беше тър 

жествеио. В Чачак напри
мер 140 семейства получи-

Стамболич ...подчерта
които през 1941 година и по-късно 
били в съюз с дявола, продали свобода- мс пред младите каква кадрова полити- 

„ Са търгували с пре- ка би трябвало да имаме. Тъй като- 
знаем каква е и какво в нея , нс е до
бро. трябва да признаем допуснатите 

премахваме. Млади в

та са

та на окупатора
дателите за награди, са търгували 
собствения си народ. Вместо към по-до- 
бпо бълстс те са предлагали на наро- грешки и да ги

митологизираио минало. стопанството, млади в политиката, мля
на д,и па важни възлови постове, млади в 

в тази Насока тряб-

С'1’С ха ключове рт нови жили
ща, а оред тях 88 жилища 
са построени със средства 
па оолндарност. Пред Здра 
тшя лем на Уб открит 
бюст-паметник на парти
занския лекар Радое Мию- 
шкович. В село Рибари 
край Кумровац беше пус
нат в действие цех на кру- 
шевашкп „Цървсна звезда" 
за производство па облек
ло за износ, в конто >пе 
намерят рпобта над 100 ра
ботнички.

да лъжа,
Спирайки сс върху изселването

сърбите и—р^^о, - ”%“°смсло. отколко» лос* 
гс придружава, без га — каза между другото И. Стамболич.

Па извора па революцията, в Ьсла 
Жикица Ио-

1Дветя па Титовия гроб 
положи н делегация па Съ
юзния отбор иа Югосда- 
'■;>г В името иа бойците па 
Югославия букет положи
ха членове ма Председа
телството па Съюзния от
бор Владо Шченич и Звои 
ко Грахек и член ив Оюз 
мия отбор па бойците иа 
Югославия Мара Кустурич.

сто
думите, с които
оглед и на прекалявалото във всяко от
ношение си остава като тежък проб- църква, «а мястото където

ней- та конференция на аше, ______

нъ-

ието на 
ванс
•шята я Косово, а ис само върху



НА С~|I И УПО СВЕТА
>

АКЦЕНТИ ОТ РАЗГОВОРА ПА МИЛКА ПЛАИИПЦ С ВОЙЧЕХ ЯРУЗЕЛСКИ
УВЕЛИЧАВА СЕ БРОЯТ НА БЕЗРАБОТНИТЕ 
В ЗАПАДНА ЕВРОПА

ЙрШГ‘ 61 12,3П

ШЖМа душф Икономическото сътрудничество между СФРЮ 
и Полша се развива успешно

$§& Подписан е протокол за основните насоки на 
стопанското сътрудничество през следващите пет го
дини

Председателката на Съю
зния изпълнителен съвет 
Милка Планмнц и първият 
секретар на ЦК на ПОРП листическа
и председател на нравитсл- страна и на Полша като 
ството на НР Полша ге- социалистическа 
•нерал Войчсх Ярузелски членка па Варшавския до
единодушно оцениха, че говор. Тези и други разлн-
сътрудничеството 
СФРЮ и Полша се разви
ва успешно и че двете стра 
ни имат стабилни иконо
мически отношения.

Макар че са изправени 
пред вътрешни стопански 
затруднения, Югославия и 
Полша са съгласни да усъ 
вършенствуват отношени
ята си и да осъществят 
още по-добри резултати 
през следващата петилетка 
(1986—1990).

Милка Планннц и Вол- 
чех Ярузелски също така 
единодушно оцениха, че 
осъщественото равнище на 
сътрудничеството потвър
ждава традиционното при
ятелство и стабилността на 
югославско-полските отно- ния. 
шения, които се развиват 
въз основа на принципите 
за суверенитет, независи
мост. териториален инте- 
гритет. равноправие и не
намеса. За приятелските от 
ношения и успешното съ
трудничество допринася и 
взаимното уважаване на 
специфичните пътища на 
вътрешно равзитие и раз

на общите потреби на стра 
пата от една, и за опазва
не и развитие на самостоя
телността и инициативност 
та -на предприятията от 
друга страна.

Ярузелски подчерта, чс 
Полша високо цени актив-

№ш#п;бройнит<! .фалити и техиоложката мо
дернизация са главил причини за увеличената 
Оезраротица

личното международно по
ложение на двете страни, 
на Югославия като социа- 

исобвързаиа

Армията на .безработните в страните на Ев 
общност днес набро-ролсиската икономическа 

ява 12 300 000 работника. Лори 10,9 и а сто тру
доспособни жители в общността приемат помощ 
от държавата, вместо да отиват на работа във 
фабриките или канцелариите. В сравнение със 
същия период па миналата година безработица
та в Западна Европа с увеличена с 4 на сто.

поспа па Югославия в не
обвързаното движение 
се отпасч с уважение към 
активността и инициативи
те на движението на необ
вързаните страни.

и
страна.

км не пречат на отноше
нията и сътрудничеството.

Оцс н я вай к и икономи ч с- 
ските ппоблеми в света, 
Милка Плаиинц и Войчсх 
Ярузелски с голямо внима
ние обсъдиха проблема за 
дълговете, за разрешаване
то на който се застъпват 
м Югославия, и По.пша. В 
този контекст председател
ката на Съюзни<т изпъл
нителен съвет посочи пре
чките. с които се срещат 
развиващите се страни. Те
зи пречки произтичат от

между
През 1983 годила 

славско-полският 
мен се увеличи е 20 на 
сто в сравнение с 1979 го
лина и оттогава отбелязва 
постоянен възход. Тази го
дина стокообменът ще до
стигне стойност над запла
нуваните 750 милиона до
лара. През следващите пет 
години се предвижда сто
кообменът да се увеличи 
с над 60 на сто в сравне
ние с периода ог 1981 до 
1985 година относно да до 
стигне стойност 4,9 мили
арда долара.

Миогобройни са причините за непрекъс
натото увеличение на безработицата в страните 
на ЕИО, но две от тях 
Това са фалитите (в Западна Европа се закри
ват десетици хиляди стопански предприятия) и 
техиоложката модернизация на производството. .

Безработицата в страните-членки иа Евро
пейската икономическа общност най-много зас
трашава жените и младежта. Над 42 на сто 
безработни са жени. В това отношение положе
нието на жената в тези страни продължава да 
се влошава. Влошава се и положението на мла
дите работници и работнички. В страните на 
ЕИО вече има над 4,5 милиона безработни мла
ди хора.

101*0- 
стокооб-

се считат за основни.

раз нелепостта на света на 
военно-политически и ико
номически групации. кои
то осуетяват свободния 
трансфер на стоки и зна-

Първият секретар иа 
ЦК на ПОРП и премиер 
на Полша запозна домаки
ните см с резултатите на 
полската стопанска рефор
ма. Той изтъкна, че пол
ското ръководство настоя
ва да изнамери най-изго
ден начин за централиза
ции на средствата от сто
панството за задоволяване

СЛЕД БЕЗУСПЕШНИЯ ОПИТ ЗА ПРЕВРАТ
В Белград бе потписан В ГВИНЕЯ 

югославско-полски 
мент. с който се утвърж
дават основните насоки на 
стопанското и научно-тех
ническото сътрудничество 
между Югославия и Пол
ша в ггепиода 1986—1990 
голина. В документа са 
внесени оценките и стано
вищата от водещите в Бел
град разговори между юго 
славската и полската пра- 
в ител ствени деле га ц и и.

доку- Промени в правителството
В обращението си към 

гвинейския народ прези
дентът на Гвинея Лансана 
Конте казал, че водачите 
на безуспешния държавен 
преврат ще получат смърт 
но наказание. Един ден 
по-късно Конте извършил 
и първите промени в пра
вителството.

Въз основа на президен
тския декрет временно са 
назначени нови личности 
начело на Министерството 
иа образованието (вместо 
водача на превоатниците 
Дпарс Трарре). Министер

ството на младежта и спо
рта п Секретариата на дър
жавната сигурност. Освен 
тримата министри-участни
ци в безуспешния опит за 
преврат, са сменени и пет 
гувеснера на гвинейски об
ласти.

По вълните на гвиней- 
ското радио е съобщено, 
че са арестувани Мамади 
Байо, досегашен министър 
на младежта и спорта, и 
капитан Ланспн Кеита, до
сегашен генерален секре
тар на гвинейското прави
телство.

• СЕВЕР — ЮГ

Запад осуетява диалога
Водещите западни страни не са съгласни да се 

проведе заседание на Съвета на ЮНКТАД на минис
терско равнище, както бе решено на Белградската да се провежда, ако на нея

не се обсъдят съществени 
проблеми от компетенци
ите >на ЮНКТАД и ако не 
сс раздвижат съответни ак 
ции за разрешаването им. 
Развиващите се страни на
истина направиха всичко 
възможно за съживяване 
на диалога между Север и 
Юг във връзка с търговия
та и развита сто. И някои 
западни страни. по-то.т-тно 
страните от Скандинавския

В НАЙРОБИ СЕ ПРОВЕЖДА „ФОРУМ 85”счита, че министерската 
конференция няма защо

За истинско равноправие 

на жената
конференция на тази организация

Форсирайки американ
ската инициатива за прове 
ждане на нови преговори 
за либерализация на тър
говията . в рамките на 
ГАТТ, водещите западни 
страни оказват жилава съ-

Западнигс страни наче
ло със САЩ са съгласни 
само да се проведе заседа
ние на ЮНКТАД на мини
стерско равнище, на което 
да не се взимат решения 
и да не се раздвижват спе
цифични акции, а да се 
извърши само обмен на 
мнения по общи въпроси 
за търговията и развитие
то. На заседание на Коми
тета по подготовка на ми
нистерската конференция полуостров, също проявиха 
делегациите на САЩ, Кана 
да и Великобритания не се 
отказаха от твърдите си 
становища, че конференци 
ята трябва да бъде само 
възможност за обща деба-

На 10 юли т.г. в Найро- , пика. На този 
би бе открита конферен
ция, наречена „Форум 85”. 
в която участвуват 6000

континент 
жените вършат 80 на сто
от всички селскостопански 
работи и носят на плещите 
см цялата грижа за семей-

конструктив-напротива 
ния диалог между Север и 
Юр в рамките 
КТАД. Те не са съгласни 

заседание 
ЮНКТАД

представители «а неправи
телствен и организации 
жени от цял свят. Конфе
ренцията е замислена ка
то трибуна за обмен . на 
мнения за стратегията на 
борбата за равноправие на 
жената.

В -документите.

ЮН-на на ствата си.

Във ..Форум 85!' участву 
ва и делегаци* на югослав

да се проведе 
на Съвета на 
на министерско 
както бе решено на Бел
градската конференция на 
тази организация. По всич

равнище. ските жени. оглавявана от
готовност за изнамиране 
на компромис, с който да

члена на Председателство
то на Съюзната конферен- 

подгот- пия на ССТНЮ Даринка 
вени за конференцията, се ПуШкаоич. „Форум 85” ще 
изтъква, че 60 на сто от 
общо 10 милиона бежан-

се насърчи замрелият диа
лог и да се повиши авто
ритетът на ЮНКТАД. То
ва обаче не беше достатъ- ци в света са жени, че май
чно да се преодолее съп- кмте и момичетата най-че-
потивата на групата воде- сто са жертви на глад и
Щи западни страни начело • че особено тежко е поло

жението на жените в Аф-

ко личи, че след двугоди- бъде закрит на 19 юли т.г.
От 15 до 26 юли т.г. в 

Найооби ше се проведе и 
Световна конференция на

тините неуспешни преговор 
ри между развиващите се 
страни и водещите индус- 

от Запада, 
заседание

та.
„Група 77", разбира се, 

не може да бъде съгласна 
с тези становища, защото

жените, на която ще при- 
съствуват 10 000 делегати 
от цял свят.

триални сили 
заплануваното 
няма да се проведе. със САЩ.
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РЕЧ НА ДУШАЛ ЧКРЕБИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СР СЪРБИЯ ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКО-СТОПАНСКИЯ АКТИВ НА ДИМИТРОВ 

ГРАДСКА ОБЩИНА

Братство в единства зв ирнмев
По време на неотдавнашното си посещение в Димитровград, председателят 

на Председателството на Социалистическа република Сърбия Душан Чкребич 
говори пред политическо-стопанския актив на Димитровградска община. Тъй 
като посещението на Чкребич предизвика, висок интерес сред населението на об 
шината, а и по-широко, в този брой на вестника поместваме интегрално речта 

му в Димитровград.
______ Заглавието и между заглавията са редакционни.___________________________: ме, че тук кипи интензивен стопан

ски и политически живот
то бе западнал „Тигър". Се 
га положението е по-доб
ро, защото „Тигър", и със 
собствени сили, и с помощ 
на обществото, надделя 
проблемите. Ако вече е 
тук. „Инекс" би могъл да 
направи нещо по-конкрет
но. Когато сс има пред
вид фактът, че Сърбия 
внася повече от половина
та необходими количества 
сурова кожа, ясно е, че 
вашата кожарска органи
зация не е без перспекти
ва. Ако сътрудничеството с 
„Котекс*' не върви както 
тпябва. необходимо е да 
се намери- друг партньор.

зацията на този образова
телен проект, да видите 
как го приемат хората. Аз 
бях в едно училище в Бу
дапеща, в което обучени
ето също сс провежда на 
два езика. И съвсем логич
но е да се изучава езикът 
ша страната, в която се жи 
вее. защото в противен слу 
чай човек сам себе си осъ 
жда на движени<г в локал
ни граници. Младите хора 
не го искат това. нито пък 
ние имаме правото да им 
натрапваме такива неща. 
Ние трябва да възпитава
ме младите поколения да 
се разбират във всеки 
край на Югославия, а това 
означава че е необходимо 
да изучават два и повече 
езика. Това Ще им създаде 
възможност да следват къ- 
лето искат, да не се връз
ват за една среда.

предложение до нашия 
Фонд за недостатъчно раз
витите общини. Разбира 
се. това не с е единствени 
яТ начин.

Във връзка с проблемите 
в приемането на радио и 
телевизионната програма 
ма територията на Димит
ровградска община мога 
да кажа. че Председателс
твото на СР Сърбия отно

Също така считам, че 
съществуващите тук сто
пански организации пред
ставляват. добра основа за 
по-нататъшно развитие и 
затова трябва да се раз
виват чрез разширяване и 
модернизация. В това от
ношение може да се каже, 
че не е направено всичко, 
което е било възможно. 
Сигурно съществува възмо

Мога да ви кажа. 
Чкребич, че 
ството на Социалистичес
ка република Сърбия ин
тензивно се занимава с 
проблемите на крайгранич 
нмте • краища. Когато ста
на дума за Димитровград, 
аз съм напълно съгласен с 
вашата оценка, че след ос 
гвобожлението българската 
народност се възползува 
от пълно национално рав 
нопрзвие и се афирмира 
във всички области на ..об 
■щеп-чения живот и тпуд и 
в- СФР Югославия, и в 
СР Сърбия, където и гс- 
ографически се помества 
и представлява иеотчужди 
ма част от СР Сърбия. 
Очевиден е напредъкът на 
Димитров градска община 
във всяко отношение, но 
с сигурно, че има и реди 
па проблеми, конто съше 
ствуват тук. и не само тук.

Аз мисля, че е нужно 
максимално да се използу
ва тоетманът на Димит
ровградска община, осно
ваваш се на критериите за 
изоставащите и крайграни
чните общини. Това оз-

заяви 
Председател

винаги бяха и саБратството и единството 
крайъгълни камъни на нашето социалистическо 
развитие. Когато 
много повече, отколкото в някои 
ни по

това се изтъква тук, значи
по-компакт- 

национален състав среди. Приятно ми е 
съгласие числящи ссда чуя, че тук живеят в 

към 13 народа и народности. Аз мисля, че това 
може да служи за пример и на други среди с 
многонационален състав на населението, пример, 
«ч-ч/уло показва, че и в многонационалните среди

пълноценно, да се

ПОСТОЯННО ДА СЕ УВЕ
ЛИЧАВА ИЗНОСЪТ

Трябва да изготвим нов
може да се живее и твори 
разрешават проблемите и да се осъществяват 

полета. Много неща

спелносоочсн план и това 
с твърде важна работа. Ва
жно е как ще бъде конци- 
пиран планът, да бъде ре
ален
Когато вече говорим за 
планове

добри резултати на всички 
тук за мен са нови, получих много Във връзка с обществе

ните дейности казвате, че 
с направено всичко най-не 
обходимо. Това е голям 
успех. Остава да се уреди 
въпросът във връзка с дво 
йиите цени в здравеопазва
нето. Не би трябвало да 
се случва хората да не се 
изпращат в други медицин 
ски цептри (за да оста
нат парите), когато не съ
ществува възможност да 
бъдат излекувани в „своя1' 
медицински център.

интересни
сведения.

това е основното.
занимава с тази 

Сигурен
во ще се
проблематика.

съм. че могат да се намер

жност за реализация на 
някоя програма от метал
ната промишленост, имай
ки предвид съществуващи 
те тук мошности. Тази про
грама трябва да бъде реа 
лизирана за късо време,, за

и реализацията 
им. добре би било да бъ-ят решения, поне да се по

добри положението, 
повече, че два препредава- 
теля са достатъчни да бъде 

терито
рия на общината. Освен то 
ва гоябва да се вземат и 
други мерки, за да се съз 
ладат по-добри условия за 
живот на тукашното насе
ление.

оше дете по-упорити, за да не 
стоят по чекмеджетата про 
грамнте ви и при това да 
търсите помощ от Кама
рата, Изпълнителния съ
вет. регионалните институ
ции. Разбира се, не тряб-

начава. че през следващия 
петгодишен пепиод тряб
ва да продължи интензив
ното развитие. Трудно мо
жем обо,«с ла сс примирим 
с Факта, който бс изнесен 
тук. от вас, че реализация 
та на някои програми за- 

порали

покрита" цялатада бъдат създадени възмо 
можности за трудоустроя
ване на млада работна ръ 
ка. Младата работна ръ 
ка гл»к е предпоставка за 
бързо и качествено овладя 

на технологическия 
Този цех би трябва

ва да се застъпвате прог
рамите ви дапане 

процес, 
ло да се намери в състава 
на някоя по-голяма систе
ма. Вппочсм, това не би 
било за пръв път в малки
те и недостатъчно развити 
обшити да израстват нехо 
нс като съставна част 
големи системи.

дългия получават 
„зелена светлина" на вся-

къснява 
им престой в банките. Раз 
би па се гтовепката им е 
необходимост но тя тряб
ва ла сс върши бързо и от

МЛАДИТЕ ТРЯБВА ДА 
СЕ РАЗБИРАТ ВЪВ ВСЕ
КИ КРАЙ НА ЮГОСЛА
ВИЯ

Да кажа и няколко ду- 
VI и във връзка с ролята на 
големите стопански систе
ми, в конто с включено ди
митровградското стопанст
во. Вероятно и тук се е по- 
чуетпунала кризата, в коя-

ка цена. необходимо е да 
бъдат съвестно проверени, 
по тази проверка трябва 
да бъде по-ефикасна, да не

: п«*0РН0.
ЛА СЕ ПОЛЗУВАТ ПРИ
РОДНИТЕ УСЛОВИЯ

Що сс отнася до двуезн- 
обучеимс в училм- ги задържат дълго време. 

Защото една година закъс
нение отнася- много, много 
средства. В рамките на со
бствените си възможности 
трябва да настоявате за по 
стоянио увеличение на из
носа. Добре с. че вносът 
ви е покрит с износа, но 
износът трябва още пове
че да сс увеличава.

чното
ша-га, необходимо с непре 
къгппто ла сс следи рсал-и-

иа
Същевременно е напра

вена голяма концентрация 
на средствата, прслиазначс 
ни за програми в селско
то стопанство, а една зна
чителна - част от тези про
грами е и 
Всъщност, реализирани са 
онези програми, които са 
били готови относно кои 
то са минали" през бан
ките и останалите инсти
туции. Във вашата общи
на кълсто понастоящем сс 
влагат 800 милиона «^'на-

ТТЛ ВИ СЕ ПОМОГНЕ 
С МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА ИМОТИТЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА 

ГРАНИЦАТАЩо се отнася до изграж
дането и поправката па пъ
тищата. 'увсрсн съм. 
имате сериозни 
в тази област.

Днес чух и за някои проблеми, които из
лизат от нашите компетенции, но това нс оз
начава, че няма кой да ги решава. Тези въпроси 
са свързани с югославско-българските между
държавни отношения. Недопустима с тоталната 
асиметрия по отношение правата на имоти, 
намиращи се от едната относно другата страна 
ма границата. Българските граждани, имащи 
имоти на югославска територия, се възползу-

рсализипана.
чс

проблеми
Незабавно

каквотрябва ла извилим 
може ла сс направи за раз 

на тези проблерешаването 
ми. Имайки предвид ^ 

изграждането 
може

Приятно мм е да чуя, че 
в една сравнително малка 
община каквато е вашата, 
кипи интензивен стопан
ски и политически живот, 
чиито резултати са види
ми. Имайки предвид това. 
Председателството и оста
налите органи в републи
ката са длъжни де помог
нат в разрешаването н» 
проблемите, които ощест- 
»у*ет ту*.

ултатите
на местни пътища.
Г*Д елин от начините е да 
ви сс помогне с механиза- 

ангажиранс-

в
чз селскоз#) стопанство 
гг. ттпго жирот^овъдстро- 
~~ ^ б?«"г» ц ТОЯбвЯ ЛЯ ОС- 

в ля-

ват от всички права, по нашите граждани, кои 
то имат имот на българска територия нямат ни
какви права на тази своя собственост. Наша
та република трябва да сс застъпва за по-ско
ро решаване на този проблем. За разрешаване 
са назрели и някои проблеми във връзка с на- 

граждани, намиращи се на временна рабо- 
Българмя. Впрочем, СР Сърбия като югос-

пия защото 
то на скъпа механизация 
от специализираните тру
дови организации за к'ь 
со време и разстояние с 

по-скъпо. Затова с 
помощта на специалисти 
трябва па утвърдите с ка 
кна механизация може да 
ди помогне Републиката и 
дв се отнесете с конкретно

тане основна насока 
звитието. Затова и в слсд- 

плзнла»»»ч«г спсдиосоочеи
гг'» г,е внесат таки- IIIИ ТС 

та в
ланска република поддържа контакти с НР Бъл
гария. Имаше периоди, когато тези контакти бя
ха по-интензивни. Ние искаме отношенията ни 
с България да бъдат добри, разбира се, при пчл 
но взаимно уиажениз.

ва ^писуия благодарение 
на които ще се увеличава ' много 

гга добитъка от сл-
гз а от лрчга стознп шс 

използуват максимално 
Г*.'Пггт*УйЯЯШТС природни 
V СЛОЖИ*.

ьгатстяо » и ЮМ> не У,



юлскйХ^п 1»л зници '■ .:Г 1“ щп ДИМИТРОВГРАДСКА община 
ТЪРЖЕСТВЕНО ОЗНАМЕНУВАНИ.

Запазване на придобивките от НОВ 

дълг към падналите за свобода
На Изворищс проведено Й^Ирално тържество к— ■- <и*ти борба укцещйнето 

На митинга говори Райко Зарков, председател нЦ 1№'б:ратфШ0ЩЛШш&п. 
ОК на СКС в Димитровград V ; .

,0ЛСК1.ТС: празници;в Ди- 2 *1Й4 година. с :Фор-;, Ътоупоаштет,*
митровграддед община, бд лийвщ^рибрадскдагт: ЩРМ; ст1ШШтч4ска’>гтитемъ* к 
ха ознаменувани тържест- ти.-авди . отодд, ,Хук, в, пр п ндш.. дадг-дъм. -всички 
ВС1Ю. Озиамонуването запо якгс на Стапа планина, на 0кези... които 'вградиха жи 
чна с полагане «а венци и 0 юли вечерта вече бя- ротите си в основите 
свежи цветя ма възПомеиа ха пристигнали'членовете нашата 
тел пата ' плоча. .на сграда-'' са извилнишкив- отряд, ко
ча па образователйЬ-въз- ито всяка година минават 
иитателпата организация но следите, на партизани- 
..Йосип Вроз Тито" и бюс тс от този кпай. На голя 
та на Васил Иванов Цилс, мото, тържество пред мно- 
н!\ 3 юли в Димитровград, гобоойните жители на села 
а след това продължи к та от Висок, трудещите се 
село Пстърлаш, -където се от трудовите организации 
състоя централното търже п гоада. които организи- 
ство по повод 4 юли. Пред пано дойдоха на Извори- 
гражданите па Пстърлаш ще и поед бройните гос- 
п околиите села и бройни- ти. говори председателят 
те гости говори прсдседа га Общинския комитет на 
телят на Общинската кои Съюза'на комунистите в 
сВсрсмция на Социалистиче Димитровград Райко Зар-

ПРИЕХА ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАВОТА 
НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА П БОСЙЛЕ1РАД

Л
4

V »’ ;•

Със съвместни 

сили до целта
Запланувани пет. редовни и. една тържествена 

сесия, с над 50 различни въпроси. Осъществяването 
на икономическата 
обществено-икономическо и стопанско развитие на об 
щината и занапред в преден;план.

стабилизация и по-нататъшнрто

на
,9 периода от май наето 

ятата до май идната го 
дина. когато и изтича ман 
датът им, пред делегатите 
на трите съвета на Обтцин 
ската скупщина в Босилег 
рад ще се 'намерят над 50 
различни въпроси. Преди
мно това са въпроси от об 
обществено-политичеокия 
икономически и стопански 

въпроси, които 
пряко ще влияят върху ук 
репването на социалисти^ 
ческите самоуправителнн 
отно ш ен и я. сам о у п р а вите л - 
ни отношения, самоуправи 
телната и делегатска пра 
ктика и осъществяването 
на задачите от Дългосро 
чната поограма за ико 
комическа стабилизация.
В това отношение предим 
ство ше се дад.е на изиск
ванията за увеличено про 
изводство. намалено пот
ребление. като се подтиква 
развитието на социалисти 
ческото самоуправление, ук 
рвиването на трудовата и 
лична дисциплина, подобр 
яване на качеството и ко 
личестзото на общата про 
дукцкег и пр. Пои това за 
напред с необходимо още 
повече да се спазват ико 
номическнте закономерно 
стй и въз основа на тях 
да' укрепва мотивировката 
и отговорността на труде 
щите се в създаването на. 
по-гол ям доход.

ната в града, както и тези 
за К0ПСТ1 ггу Ц1101111 ОТО 
ложение на местните общ
ности.

революция и ги 
подариха на днешната ни 
свобода. Това е и наш све 
шен дълг към политичес
ки^ и военен стратег на 
нашата революция, нашия

по-

Общинската скупщина и 
през настоящия период ре 
*довпо ще следи състояние
то и. проблемите във връз 
ка със снабдяването, трудо 
устройването, като при то
ва предприема и подиша 
съответни задължения опа 
зпаисто па жизнената и 
трудова среда, въпроси въз 
воъзка със здравеопазва
нето и социалната защита, 
образованието, .науката и 
културата.

вожд и учител
1 ито.

Другаря

Говорейки за постиже
нията на българската наро 
пност през изминалите 40 
свободни години Зарков

живот

подчерта че за жителите 
на Димитровградска общи 
на.' болшинството от които 
са българска народност, 
братството и единството и
политиката на пълно наци 
онално равноправие полу
чиха свое цялостно съдър 
жание. В рамките на Со
циалистическа Югославия 
българската народност за 
първ път в своята история 
получи пълно нацисшг*-цо. 
полиическо. икономическо, 
културно и всяко друго ра 
вноправие,. осъществявайки 
същевременно огромни ре 
зултати в своето развитие:

На дневен пея ше сс иа: 
морят и отчетите за рабо
тата на органите на управ 
леннето. празосъдните ор 
гани. инспекционните и дру 
ги едужбп в защита на об
щественото имущество. Ше 
стане дума и за работата 
на самоуправптелиите об 
1ПН0СТН на интересите, тях
ната организираност и на
чини и възможности за 
трансформацията им. От тържеството на „Изворище*'

Тържеството нч Извори 
— Днес на всеки трябва те продължи с културнО-за ' 

да бъде ясно, че свобода- бавна програм 
Югославия и югос 

народи и народ- 
никой не е пода-

'Не, по-малко внимание 
.делегатите на трите съвета 
те посветят и върху по
нататъшното усъвършенст-- 
вуване на всенародната от 
брана и обществената са 
мозашита. както п функци 
онцрането на делегатска
та и .самоуправителна пра
ктика. Редовно ше бъде 
следена общата стопанска 
дейност, и при това, и за
напред се търсят нови въз 
можности за още по-успеш 
но и широко доходно свър 
зване на труда и средства 
та с икономически разви
тите стопански организа
ции от региона и извън 
него.

съюз • Момчило Аид ков.'ския
оесвич. който изтъкна 
11 а й-д о сто й н ст в е но 
наменуваме 40 годишнина
та от победата, ако вло
жим по-големи- усилия във 

области на труда 
и общественото .ангажира

не
ше оз- а в изпълне 

ние на членовете на Кул 
турно-художественото дру

та на 
ланските 
кости
рил. Козара, Дрина. Сутйе жество „Георги Димитров", 
ска. Неретва, Дървар,.... Тържеството продължи до 
жептвите по долините и късн0 сле об 
баирите навсякъде по Юго

всички
Имайки предвид, че 

селското стопанство е една* 
от перспективите в разви
тието на икономически из 
останалата община. Общ 
ниската скупщина ще се за 
стъпва за увеличено про 
изводство на храна и по
нататъшно развитие на 
дребното стопанство. В та 
зи насока забележително 
място ще заеме реализа
цията на проекта ..Мора- 

2", реализирането 
на. плана по сеитба, огтаз-* 
нането на горите, здравна 
та защита на. животните, 
практическо провеждане 
на Закона за ползуване ка 
обработваемите площи и

не и по този начин 
нем същината, на нашата 
социалистическа

пзтък

славмя. са документ на на
шата свобода, подписан с

А. Т.револю
ция.

Ознаменувайки 7 юли — 
Деня на въстанието на на
рода и народностите в СР 
Сърбия, гражданите от Ди
митровградска община ма 
сово излезнаха до мести ^ 
стта Изворищс, където на

къовта на един милион и 
700 хиляди паднали за 
свободата — изтъкна Зар- 
коз. В по-нататъшното си 
изложение той изтъкна, че 
запазването на придобивки 
те от ИародноосвободИтел-

ПОГАНОВО

В чест на 

Празникава
БАБУШНИЦА

Оказване на правова помощ В чест на 7 юли —- Деня 
на въстанието в Сърбия, 
навечерието на пра^ика 

село Поганово се прове
де събрание, което 
председателят на местнауа 
организация нц Социалис
тическия съюз Тоенча То
доров.

Слеп това пред насъбра
лите се малинопроизводи- 
тели и множество младежи 
и девойки, надошли в род
ния край беше прочетен 
кратък доклад за.значейие 

‘ ТЯ. *а на‘ въстанието.

Разбира се. освен посоче 
ните задачи и активности, 
делегатите ще следят и
други въпроси и активно
сти. които ще произтичат 
от ежедневни^ живот и 
темпа -на обществено-ико
номическото разв!итие на 
общината... Едно е обаче 
общо: за цялостното реа 
лизиране на запланувани
те задачи и активности, ну 

е макеимзлнр' единс 
. уво на. всишад-* субекти 
■ : '• . 1: <• .■ •.< 

" М. Я; • ’|

В

Неотдавна
вет в Бабушница реши да се създаде служба по 
оказване на. правова помощ на членовете па 
синдиката в общината. Именно от 14 до 16 часа 
в помещенията не: Общинския синдикален съ
вет търсещите правова помощ ще 
получат съвети, тълкуване на предписания, по
мощ /при съставяне на молби и жалби 
циалист-^юрист.

; С това. до голяма степен 'щесе улеснят
гражданите в осъществяването на-- своите пра-- 
ъй като. .досега.,, не съществуваше служба' по 

, - оказване ца ; правова помощ, мйкар ‘ че нужда от: 
тпкака. сс. цурсткува, ! ::

:4 ‘

Общинският синдикален съ- В
открипр.

Пред делегатите на три
те съвета, на дневен рея 
ше се намерят и редица 
комунално-битови въпроси, 
преди всичко въпроси във 
връзка с електрификация 

неелектрифйцйрани- 
те села в общината, изгра 
жданнето и разширяването ‘ 
на селски’ и махленски пъ- 
тиЩа’’ *' въпрббй’ <в^'в ^връзкй 
с поддържането начгХИ1^у''

могат да

от спе-

та ва

. жн о

■

" •** ' И.-А;
I.-.,..Vг.-о. ■ •сгрмт&к



ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ КОМИ 
ТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В-БОСИ 
ЛЕГРАДхроника

Необходима е 

пълна мобилност
времето съди

Точно ли е онова, което е истина,
Т*е. истина ли е онова, което е точно5 
Когато се касае за

казва, че обекта в Бранковци Стоянов 
грябва да завърши в срок от четири, а 
този в Дукат в срок от шест месеца. В 
гози сигурно сложен 
пак обжалват и Здравният дом и Стоя
нов. От края на януари т.г. когато е 
обжалено решението досега няма 
ново, което да предвести край на дълго
трайния спор.

Председателят на 06'Щинския съд в 
Босилеград Иван Андонов 
още не е известно кога 
делото.- Впрочем, становище във връзка 
с второто решение все още .не взе Окръ
жният съд във Враня. А без окончател
на присъда, казва той, изграждането не 
може да продължи.

Сигурно с, че съдебните, институции 
шс кажат кой е виновен във възникна
лия преди години спор. Под въпрос са 
обаче изминалите години, времето от 
юли 1981 година досега. Това време се
га има своя цена и тя изобщо не е мал
ка. Амбуланторията трябваше да бъде 
изградена за 950 хиляди динара, а стан
цията за 1,5 милиона динара. Сега без 
един милиард стари динара тези обек
ти трудно може. да се завършат. Трудно 
уожс да се повярва (и ако бъде обви
нен). че Стоянов цте може да направи 
това. По всичко личи, че обществото 
ше бъде принудено да отделя нови сре
дства. Дали още дълго Ще се чака до
като продължи изграждането зависи и 
от ожугпостта на съдебните институции, 
от п-дните, на които (ако не друг) съ
ди времето.

спора между Здрав
ния дом в Босилеград и Милан Стоянов, 
предприемач от Божица поради 
натото изграждане на здравната станция 
в с. Бранковци и на амбуланторията в 
Дукат отговор на въпроса 
съдебните институции. И 
щпнекият съд в Босилеград и Окръжни
ят съд във Враня обсъждат съдебното 
Д.СЛО от юди 1981

спор решениетопрекъс-

нищоне дадоха и 
докато Об- Изборите в първичните партийни органи 

зации ще се проведат от 1-ви септември до 31 
декември, а Общинската изборна конференция 
до 28 февруари .идната година. Приета инфор
мацията за идейно-политическото и марксичес- 
ко издигане на членовете на СК в общината. 
Акцията за трудоустрояването на младите кад
ри да се проведе успешно.

(

казва, че всегодина насам, докато 
утвърждават истината, започнатите обе
кти стоят

Ще приключи
незавършени (на амбулантория 

та са сложени само темелите, 
цията е без покрив), населението

а стан 
от те

С проведеното през ми
налата седмица разшире
но заседание на Общинс
кия комитет на Съюза на 
комунистите в Босилеград, 
на което, съгласно решени 
его на ЦК на СКС, бе при 
ето решението за провеж
дане на изборите в органи 
зациитс и органите 
СКС, всъщност започна пре 
дизборната и изборна ак
тивност в организацията 
па СК в Босилеградска об 
щина.

В уводното си изложе-

В продължение на засе
данието членовете на ОК , 
на СК в Босилеград обсъ 
диха и приеха информацд 
ята за идейно-политическо 
то издигане и марксическо 
то образование на члено
вете на Съюза на комунис 
тите в общината. Обща ко 

на нстатация е. че въпреки 
усилията които се предпри 
емат в това отношение ре 
зултатите все още не са

зи и околните села негодува, а общест 
вото е принудено да отделя 
телни и многократно по-големи средст 
ва от необходимите преди няколко го 
дини. Кога пък ще продължи изгражда 
нето все още не е известно.

„Историята на (не)изграждането" 
то е къса, нито проста. Спорът възниква 
през 1981 година когато

допълни

ни-

Стоянов пре
късва изграждането на посочените обе
кти. През юли 1981 година Здравният 
дом срещу него възбужда съдебно дело. 
Общинският съд в Босилеград решение в унисон с изискванията и 

потребите в общината. 
Още повече, че мнозина 

ние. председателят на ОК след завършване на някоя 
па СК в Босилеград, Цоне от политическите школи, 
Тодоров, между другото започват да бездействуват. 
изтъкна, че предстоящите Посочената информация 
пзбеои са твърде важно ше бъде предмет на об- 
обществено-политическо съ съждане и в първичните 
битие, а в целокупната пре партийни- организации, ка 
"изборна и изборна акти то и те се запознаят с 
рност трябва обстойно да проблема и предприемат 
сс обсъдят осъществените съответни решения в свои 
досега резултати и въз те среди, 
основа на тях да се изгот
вят но»и акционни програ 
ми за лействуване. Зато
ва в периода до изборите 
във всички среди) орга
низациите «на сдружения
труп и местните общнос- на младите школувани ка 
'г‘л трябва да бъдат обсъ- дри. Бе изтъкнато, че само

8 организации са публику
вали досега конкурси за 
приемане на 8 лица с вие 
ше образование и за 14 с 
полувисше. което е 50 на 
сто от договореното. И

по делото взима едва през ноември 1983 
година. Покрай другото в него се казва, 
че Стоянов трябва да завърши обектите 
в срок от 15 дни. Второстепенният съд 
въз Враня през май 1984 премахва при
съдата и налага спорът отново да 
разгледа. Съдебната институция в Боси 
деград през декември 1984 взима ново 
сещение, е което покрай останалото се

се

В. Божилов

9

ЮБИЛЕЙНИ ХОРИЗОНТИ

На заседанието членове
те на ОК на СК в Босилег 
рад. обсъдихаФи информа 
цията във връзка с досега 
шната реализация на допи- 
вора за трудоустрояването

Сурдулица: ШНШМ
КЛАСА 6 ЧЕЛНИТЕ РЕДОВЕ

’ дени досегашните резулта
ти. отнасящи сс до прове- 

мата инфлация. В борба, жяаисто на Дългосрочната 
която Ще осигури ускоре- 

при

възобновяване райе па неприемливо голя-наОт освобождението 
Сурдулишка обшина от фа 
шизма до днес, в тази об
шина юрастна сравнител- 

работническа

нината на 
работата 
синдикално движение и 35- 
годишнината на самоуправ 
лението. председателят на

революционното
програма за икономическа 
стабилизация, обществено- 
икономическото и стопанс
ко развитие, подобряване- Общинският комитет, как-

то и останалите обществе 
но-политически организа-

но трудоустрояване 
все по-задълбочено разви
тие ма самоунравитслнитено мощна Общинския синдикален съ

вет Звонимир Стайкович,
изтъкна още, че ..обърната 

към себе си и свои 
тс проблеми, работническа 

Сурдулишка 
всекидневна

класа, която стана носи
тел на прогреса. Винаги 
в челните редбве на бор
бата за общегстВЬно-иконо 

тя еже- 
все по-доб-

п демокпатичеимте отноше 
ипя".

то нз жизнения стандарт и 
пр. Затова, предстоящите 
избопм и въобще активно
стта във връзка с тях тряб 
па да сс разбере като ак 
пия на пълна мобилност.

шти е на становище, че в 
акцията трябва цялостно 
да сс изтрае и че всяко от 
клоиенне от договора зат 

Инак. според, приетото оуднява въпроса още пове 
от страна па Общинския че- Затова бе взето реше- 
к^ммтет решение изборна ние до 15 настоящия месец, 
та активност в оргапиза- срещу всички които не ре- 
пиятл па Съюза на кому- ализи-оат договора по този 
нмститс в Босилеградска об гъппос да сс предприемат 
щиг.а шс трае от ссптсмв- съответни пденно-полптн- 
пп до кпая па Фсвруп "''ски и трудови отговорно 
идната година, т.с. избори сти. 
тс п първичните партийни 
ооганмзаимм шс бъдат про 
водени от 1-гц септември 
до 31 декемппп. а общпп 
ската изборна конферен
ции до 28 февруари.

с лице На тъжрсствсното събра 
ние на заслужили органи
зации и активисти ма Счр- 
за на синдикатите са връ
чени признания па Съвета 
на Съюза на синдикатите 
в Сърбия. Мсждуобщин- 
скиа съвет на синдикатите 
н Лесковац и Общинския 
синдикален съвет в Сурду- 
.гпица. Републиканска гра
мота със сребърна значка 
е, впъчеиа па Миодраг Ян
ко ви ч. 
дулица 
ка па

мическо развитие 
годно гюстига 
ри резултати. Днес в орга-

та класа на 
сбшина води 
борба за по-голямо ироиз- 

доходисдружения
общност!;!

иизациите на 
тгуд и трудови 
работят около 6000 заети.

родство, по-високи 
и акумулация, като основ- 

уско-прсдпоставки за
икономическо разви- 

нито един 
не се губи отпред

ниОсобено интензивни 
витието са последните /'.есе 
типа години, когато бяха 
създадени й' водещите сто
пански организации: фаб
риката за машини и сто- 
мс’-оггеяпиа „Мачкатица", 
Власинските водоцеитрали 
Фабриката за производ
ство на авточасти .,5 сей
те/тбар" автомобилни
тс за^ли Пърлена заста
ва". обувният цех .,Коша- 
иа" относно

в раз-
рено 
тие. При това
момент 
вил. че трябва да сс запа-

н о-зят и изграждат нови, 
съвършени облици на ор
ганизиране и 
тел но свързване, като оше 

сс афирмират ос-

На проведеното заседа
ние между другите присъо 
твува и секретарят на МОК 
па СКС в Лесковац Живко 
Младснович.

пенсионер от Сур- 
а с бронзова зиач 

Миодраг Мариико-

самоуправи-

Г'ЗСЧС 
/ сините
сдружения труд 
гблик па организиране па

работник и медицин
ския шттър ..Милсптис По 

п|п". Грамоти па Мсж- 
синдикален

ч'л иорганизации на 
основен М. Я.1Н>

’"Т.бч' ИНСКИЯС1ГРУ/КСНИЯ труд. Събор та Стрезнмировцнтрудовата 
,,Коси.мод?' текст 

ияг ПСХ ..Юмко". хими 
.,25 май" към 
промишленост

г-г,'>('т за постигнати резул- 
акцията ..С нродук-с -ща ТПТИ II

тикпост и пестене към цс- 
стабилизапия.та"

Работническата класа оч- 
нейният синдикат Традиционният граничен събор между па- 

сслеиието от Сурдулишка община и Пернишки 
окръг «не се състои на 14 юди т.г. в Стрезими- 
ровци.

акпа
оше по-рсшитслио 7'аЗ ор- 

, тгизиоа и сплоти 
”лгнетяо в борбата за ико 
иомическа стабилизация. В 
бопба. която ‘Ше гарантира 
но-голяма социална сигур-

"г.гкият цех 
ум^мчсСКЯ 
„Галеника", 
б '• т 'г а тс лн и ят цех

надитр
получиха: ООСТ .5 ссптсм 
бар’'. Власинските водоцеи 
тоали. Стаиойко 
и То ми ела в Филипопич, ра 
ботници в ООСТ „Галени
ка".

своетодърво прера- 
..Симно” Алексич Границата ще бъде открита от 6 до 18 

часа, югославско време. За югославските граж
дани е необходим само личен паспорт. Ще бъде

и ДРУГИ.

Отчитайки тези постижс 
г'т<с ка ''•ържог^сно събра 
ние но по*од /(еня на са- 
моуправитстя и 40-годиш-

1'ост па работниците, обез 
печаваща намаляване на 
жизненото равнище и спи

изпълнена съвместна културно-художествена 
програма.

Ст. II.
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В ДИМИТРОВГРАДСКА 
СТОПАНСКИТЕ ПРОЦЕСИ

ОБЩИНА ПО НОВ НАЧИН ЩЕ СЕ СЛЕДЯТ

РАЗЛИЧНИ
ЗАЕТОСТ

ТЪЛКУВА МИЯ НА ДОГОВОРА ПО

Физическият обем на производството 

най-обентивно мерило Предимство на 

кандидат от 

четвърти ред!
Общинският секретариат за стопанство и финйнси ще изготви форму- 

който димитровградските организации ежемесечно ще внасят основните 
стопанската си дейност

ляр, в 
показатели за

рстармата.
Щс б'ьдс премахната 

още една слабост на досе
гашната практика. Имен
но. финансовите показате
ли щс загубят главната си 
роля и съблюдаването на 
стопанските процеси, защо 
то високата инфлация и 
честите покачвания ма це
пите ..произвеждат" висо
ки финансови показатели 
които нс отразяват стопан 
ската действителност. Вмс- 
• то тях централно място 
нтп получи физическият 
^ем на ггпоизвопетвото ка 
то най-обективно 
оз стопанските резултати. 
Анализите щс -се основа- 

ще произ- ват много повече и на дру 
текат и съответни оценки за ги съществени критерии: 
мерките, които трябва да степен на ползуемост на 
5ъпат взети. За целта Се- мощностите, обществените 
кпетариатът за стопанство 
и финанси на Общинската 
скупщина в Димитровград 
ше изготви формуляр, в 
който
организации ще внасят ос
новните показатели за сто 
ланската си дейност през 
изтеклия месец — 
вп Васко Алексов, завеж
даш план и анализ в Сек

стите на досегашната пра
ктика и полагат усилил да 
ги премахнат. Стопанските 
процеси в общината зана
пред ще се следят по нов 
начин.

В какво е същността па 
този нов начин?

— Занапред няма да ча
каме анализи па Службата 
по обществено счетоводст
во, за да оценяваме сто
панските резултати и въз 
основа на тези оценки да 
взимаме съответни мерки. 
Резултатите на стопански
те организации ще се сле
дят ежемесечно и въз ос-

Борбата за икономичес- 
стабилизация изисква 

непрекъснато и отговорно 
да се следят стопанските 
процеси във всяка среда, 
за да могат навреме да се 
взимат ефикасни мерки за 
премахване на проблемите 
н трудностите в стопанска 
та дейност. . (До) сегашната 
практика обаче не се съ
образява достатъчно с те
зи изисквания на времето, 
в което живеем. Именно, 
стопанските резултати и 
процеси се обсъждат с го
лямо закъснение, все дока- 
то не се изготвят периоди
чните и заключителните 
баланси и въз основа на 
тях съчинят анализи в Слу
жбата по обществено сче
товодство. Така се случва, 
например, резултатите от 
първото тримесечие на де
ловата година да се обсъ
ждат към края на май или 
в началото на юни, следо
вателно в момента, когато 
е близо и краят на второ
то тримесечие. Затова и 
ефектите на взетите мер
ки са много по-малки.

В Димитровградска об
щина са забелязали слабо-

ка

Заемането на работа в 
Бабушнишка община е че
ста тема 'на разговори. В 

време бабушни- 
тс котил ми конфек

ции приеха немалко рабо
тници и заемането на ра
бота и е е 
проблем, макар че 1200 ду 
ши в общината търсят ра
бота.

I ■ *я договор това не сетьр 
си зашого избирането на 
кандидата без алтернатив
ни възможности, не би би
ло възможно ако би същ$ 
ствувало задължение тру
дово отношение да се зас- 

толкова остър новава с първия кандидат 
от ранг-листата.. Естестве
но, с Обществения договор 
го-оиределено е уредено в 
каква степен изборът мо- 

Има обаче сериозни за- же да се разшири. В зако- 
бележки във връзка с при- нопредписанията съшо та- 

Общественил. ка сс изтъква, че листата 
не означава и абсолютен 
редослед при заемането на 
работа, но че за това е 
компетентен съответен ор
ган в трудовата организа
ция. която и решава за 
избода въз основа на раз- 

тни лица. че понякога пре тпагаемнте информации 
димството се тълкува като извършени разговори

ранг-листата

последно 
шкитс

МО**»”

нова на получените данни
веднага ще се готвят ана-

лагането на 
• -лгг)Р.ор по заемане на ра
бота.

лнзн, от които

недоразуме- 
така на-

Най-много
г.чя предизвиква 
реченият ред на предимст
во. Узнахме от

средства за производство, 
някои стопански отрасли 
ппботното време , и пр. За 
(строителството,

димитровградските стопанство, мебелната про
мишленост и др.) ще се 
въведат така наречени ус
ловни мерни единици за 

обясня- Физическисг обем на про
изводството.

компетен-сслското

пслослед на
трябва да значи' за канди- т^тт.гята общност по заема- 
дата, че той трябва да 
бъде приет на работа. Оба 
че нчто със* законопредпи 

с Обществе-

г •'"пмтидатите. самоуправи

на работа и т.н. В това 
,гчсло спадат: данни, кои
то се получават от Центъ
ра за социални грижи, ле
кари. психолози, местната
общност и др.

К. Г.
сан и ята. нито

Б РАЗГАРА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН
БОСИЛЕГРАД

В основната общност по 
заемане на работа в Бабу- 
шннца категорично твър
дят. че има много случаи 
на неспазване на Общест
вения договор. Например 
избира се кандидат с че
твърти ред на предимство, 
без 'оглед че има двадесе
тина кандидати с първи 
пед на предимство. За да 
бъде всичко това още по- 
драстично, касае се поели 
всичко за неквалифицира
ни работници а пред вра
тата на трудовите оогани- 
л^нми остават работници с 
по-големи кавлификации!

В чия компетенция е са- 
кциониоането на подобни 
явления? На първо време 
може да се помисли, че 
това трябва да прави ин- 

• спекцията по труда-.

— Не — казва инспек- 
топт--' по ’ тпуда Иванка 
Андреич. Това нарушение 
е в обсег на Съда на сдру- 
жрг-и- труд. В компетен
ция на инспектора е съг
ласуването на общите ак
тове със Закона и Общест
вения поговоо. както и то
ва дали разписаният кон: 
курс е в съзвучие с Пра
вилника за систематизация.

Власи тж и зове Две новини от „Напредък"
Щ Според шестмесечните делови резулта 

ти. основната организация на сдружения труд 
..Напредък" от’ Босилеград, отдели )342 365 ди
нара, предназначени за изграждане на част
ни жилища. Наистина тези средства не са голе
ми, но ако се има предвид, че и мцналата годи 
на няколко души ползуваха такива средства и 
че броят на заетите в тази стопанска органи
зация е 39 души, от които десетина вече имат 
разрешен жилищен проблем, посочените сред
ства ще бъдат от голяма помощ на нуждаещи 
те се от тях. В организацията ни уведомиха, 
че тези дни • съответната комисия ше изготви 
ранг—листа и взависимост от потребите, същи
те ше им бъдат разпределени.

ф С ПАНСИОН ОТ 1100 ДИНАРА ТОВА ТУРИС 
ТИЧЕСКО МЯСТО Е ЕДНО ОТ НАЙ-ПОПУЛЯРНИ- 
ТЕ В СР СЪРБИЯ

не- шното с 10 до 30 на сто.
В хотел „Власина" с общо 
110 легла дневният панси- 

са- он струва от 1100 до 1300 
от динара. Мотелът „Езеро" 

на Промая, в който има 50 
кревата, дневното пребива
ване струва 1300 динара. 
Най-евтино е- летуването ц - 

видове хотел „Вилин луг" р Цър- 
извест- на трава, където дневният 

че на „Власина5' ще ле пансион струва 1200 дина- 
туват и провеждат своите ра. 
тренировки членовете на 
карате-клуб от Земун. как 
то и
болния състав на Причци- 
на и 
муковия

Власинокото плато,
повторимо по своята кра
сота, това лято привлича 
МНОГОбрОЙНИ ’ ГОСТ1( не 
ти.о- от страната, но и 
чужбина. Особено привле
кателно е за споотуващи- 

които тук имат прек^те
пасни терени за упражня
ване на различни 
спортове. Засега е

И тази година, както и досега основ- 
низани<т на сдружения труд „Напре- • 

лък" ръднм., изкупване на гъби. Както ни уве
доми директорът на организацията Раде Але
ксандров, досега са изкупени над 10 тона су- 
'••и и няколко тона сурови гъби от тортата ..ма
натарка", по цена за 1 кг. сухи от 2500 до 3000 
динара, а изкупуването все още е в ход. Цело
купното количество, чрез съответни организа
ции на сдружения труп е изнесено на йтогп». 
стпанния. прели всичко .на конвертируемия 
пазар.

но.

По традиция и тази го
лина многобройни са гос
тите от Белград, Нови Сад, 
Ниш, Скопие. Лесковац и 

навред

бленовете на волей-

футболистите на Па- 
комбинат от Вра- отдруги градове 

страната.„Кощана" и „Дървена 
звезда" от Гнилане. Меж-
ня.

Не по-малко е интерес
но. че и обектите на Фе- 

на оиалния съюз от Враня, 
Власинските водоцентрали

ду спортистите и тази го- 
ще бъдат и състеза-дина

ващите се по вдигане
„Симпо", също

Инак. времето бе благоприятно и гъби 
имаше достатъчно на територията на Босилеград 
ска община, така че има и такива лица, взели 
за гъби и по 10 до 15 хиляди динара.

тежести от 
от Враня. и частните жилища също 

има възможност да поемат 
част от летуващите.

Инак цената на тазгоди- 
4 шното летуване в това из

вестно туристическо 
е по-скъпо от минало го ди-

М. я.
място

Ст. Н. М. Антич
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ПР0ЛЕТАРИИ ОТ всички СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
и на Съюза на комунистите в Съоби.. Брои 1475 година ХУШ

Белград, 12 юли 1985
Г Л^ дейните процеси в чуждените центрове на политическата и ико 

комическата мощ, откровено се посочва чеоощесгвото м въ-

ПРОБИВАНЕ
:таадг25я: ОБРЪЧА =гЕг^яр53ните течения в обществото) бе на дневния «ШМ Г II и подли работи се обогатява без труд. Ор-

___  о ,, дневния га низи ралото обществено съзнание не само
^ АГк МА ‘ т на Централния комитет ката арена изпъкват икономическите трудно- не «е е в офанзива, но и самото под нати- 

в 1 Дони , а в юоляна Централ- ии и проблеми, които според елементарна- ска на наи-различни видове и цветове се 
1 Ят>4 омитет_на в Словения докосна та азоука на нещата, не може да не влияят руинира. наи-вече тревожи фактът, че по-
иде_ ите проолеми разисквайки за култура. ьврху оощественото съзнание, и тук, на те- някога липсват ясни партийни оценки и бла
та. а идейната оороа ое говорено и на ня- рсаа на обществено-икономическите отноше- говременни реагирания, а обществената, съ- 
колко други делови срещи и разговори. пия нерешителността най-вече изпъква и от щпнека марсистка и социалистическа крити-

Ьдна година пред провеждането на Три- ден на дек оста-вя 
надесетия конгрес на Съюза на югославските ьенчки, 
комунисти актуализирането на въпроса 
идейната борба получава отделно

все по-тежки последици, кс«, вместо в офанзива, живее в чудесна изо-
например, сс заклинаме в Дълго- ладия, люлеена в мек памук под стъклен

за срочната програма за икономическа стаби- звънец, съвременният обществен момент е
значение лизация, рескирайки от прекалена употреба оорстенен от деиствуването на национализ-

и тежест, толкова повече,^ че вече по-дълго да не се обезцени самата дума стабилизация, ма и засилването на клеронационалистичес- 
време се чувствува потребата от по-творчес- а от друга страна и занапред всеки да тъл- ките тенденции, с огласяването на догмати
ка роля на Съюза на комунистите по проте- кува стабилизацията но свой начин. Разби- чао-оюрократическите сили, с буржоазно-ли- 
жение на цялата линия на идейния фронт и ра се, не трябва панмчно да се драматизира зералистическото плюене по основните стой- 
във всекидневните стабилизационни усилия, и съществуването на разликите, обаче ясно пости на социалистическото самоуправление. 
Дневна задача на Съюза на комунистите ста- трябва да се подчертае, чс тези разлики в както и с безкруполозното пропагандно ата- 
ва дългът да се извърши своебразен пробив отделни случаи представляват дезинтеграци- куване срещу нашата 
на обръча от трудностите и слабостите, кои- онен фактор, за който постоянно трябва да лто защо е ясно огромното значение на идей

години. Този се води сметка. Времето, в което живеем ната работа и борба, защото • тяхното прене- 
пробив не може да се извърши с вербалното търси ефикасни и самоуправителни мерки и брегаване създава пространство за свободна 
повтаряне, но с енергична и ефикасна акция с предприемането на същите не трябва мно- изява на посочените и множество други чуж- 
на организираните субекти, оглвявани от Съ. го да се протака. Ако има настроение и го- ди идейни погледи, съзнания и 
юза на комунистите. Въпросът за пробива /овност за радикално преодоляване на сега- 
на обръча, който ни стяга има стратегичес- шнотб състояние, като предпоставка за поя- на нашата система и положителните проце- 
ко значение за нашето бъдещо развитие, въ- вата на нови революционни идейни пробиви, си и тенденции в Съюза на комунистите.

Влянието на СК и осъществяването на 
висока, водещата му роля трябва от ден на ден все

страна от чужбина.

то ни натискат в последнте

поведения,
които обезценяват и омаловажават основ_ите

прос които непосредствено е свързан с ис гогава е ясно, че цената на всяко протакане 
торическата перспектива на нашата раб.от и колебание може да бъде много 
ническа класа и с осъществяването на нова-^толкова повече ако с програмата за иконо повече да укрепва, а това подразбира и есе
та решаваща роля в развитието на обще- мическата стабилизация ясно 
ствените отношения. В такава обстановка аб- пътищата за решаване на редица сериозни края, трябва ли да се каже че това налагат

и Заключенията от Шестнадесетото заседа- 
В разискванията водени тези дни, бе под ние на ЦК на СЮК? От степента на тяхното

определихме невно укрепване на отговорността, на

солютно е естествено, че идейният фронт, проблеми, 
идейната борба и идейно-политическата ос- 
пособеност на Съюза на комунистите днеб чертано, че самоуправителното съзнание при последователно и ефикасно осъществяване, 
не се стеснява и ограничава само в компетен- най-голяма част ог трудовите хора сс израз- от остротата и резултатите на идейната бор- 
ципте на идеологическите комисии, но е в ява като критическо съзнание. Критикува ба, пряко зависи и степента на революцион- 
тясна връзка с всичко, което ускорява и обу- сс дисонанцията между прокламираното и пия оптимизъм, с който ще влезнем в пред-
славя, относно осуетява и ограничава увсли- осъщественото и бавното съгласуване на са- стоящите битки. Съюзът на комунистите и
чението на обществената мощ и влиянието моуправителнитс интереси на работническо- революционните сили цялостно за тези бит-

класови основи. Осъждат се явленията на км винаги трябва да бъдат добре организи-
В пръв план, на обществено-политичес- съюзи на отделни органи и ръководства с от- рани.

на работническата класа.
Ристо Лазаров У

ПШЕНИЧНИ ЕНИГМИЗЕМЕДЕЛИЕТО цип и призиви за акция трудно може нещо 
да сс реши. На световния пазар пшеницата 
сега се продава по 50 динара, докато може 
да внася от пазарите с конвертируем начин 
на плащане. Затова се ясни усилията по вся
ка цена да се набави жито за динари, то ест 
на вътрешния пазар.

Избягването да се признае действител
ната цена на пшеницата, което инак със За
кона за обществения контрол на цените е 
позволено, е последица преди всичко на 
страха от прекаденото поскъпване на хляба 
и брашното. В този случай цената' на тези 
стоки би трябвало да се регресира — за ко
ето липсват готовност и сродства.1 Това може 
•да намали обема на сеитбата и да «и прину
ди ма внос.

Така земеделието в документите получи 
предимство, а в основи в спечелването й ра
зпределението на дохода е изравнена с ос
таналите стопански

Сред производителите преобладава мне
нието, че всяка цена под 40 динара ис е 
привлекателна за продажба. Защото между 
две сеитби изкуствените торове

Премахната о най-голямата неизвестност, 
лозто в навечерието на жетвата 
труежниците.

измъчваше
съюзният изпълнителен съвет 

договаряне с републиките и по- 
решение за

и мехшшза-след дълго
крайнините, окончателно прие 
изкупувателната цена и премията за пшени
ца производителите в цялата страна ще по
лучават 37, докато общата премия е — два 
минара. Обезпечени са и големи средства за 

най-малко 3,2 милиона тона

цията поскъпнаха повече от 100 
семето — 65, защитните средства — 80 
сто. Тези разноски погълнали част 
чалбата. Препродаваните затова дават 50 ди
нара за килограм .

При това новата цена на пшеницата ва
жи на съюзно равнище. Републиките, и по
крайнините имат право различни облекчения 
и други мерки да насърчават производители
те си за но-голямо предлагане иа пазарните 
излишеци. Това вече дава възможност за ра
злични машинации около цената на пшени
цата.

процента,
па

от пе-

изкулуване на 
хлябно жито.

Компетентните казват, че новата депа е 
достатъчно насърчителна за добрите нроизво 

постигат поне средни добиви.
миналогодишният
на хектар, който

дители, които 
Според някои 
среден добив от 3,85 тона 
се очаква и тази година, когато се лрсмах- 

възможност за печалба 
окончателния ре- 

най-вече

сметки
Така остава впечатлението, че компетен- отрасли, а в практиката 

е още осъдено на защитник на стандарта, 
която роля, е оглед на намалената акумула- 
типна и

тнитс и тази година нямаха сили за радика
лен прелом към пшеницата, която има стра
тегическо значение за цялата страна — но 
не с единствена югославска стока, 
сделките на спекулаитните са само последи- 

йзбягпаисто на валутните разходи за 
въ ряпата позиция «а балаиона- 

та политика па дефицмтариите републики и 
САП Косово, Все докато планът па сеитбата 
представлява сума от републикаиско-прокай- 
ииискитс планове, а не югославска програма, 
а грижата за обезпечаване иа евентуалния 
дефицит с грижа па цялата страна, със сацк-

нат разноските, дава 
от 15 000 динара. Но, на 
зултат на изкупуването, изглежда, 
ще влияе цената на царевицата на 
Сегашната цена на пшеницата с изравнена 
с пазарната цена на царевицата, но от мина
логодишната реколта, така че остава иезивс- 
стно дали хлябното жито в 
Ще завърши като хляб или като храна 
добитъка. Толкова повече, защото 
селскостопански' труженици изнасят житото 
на пазара след прибирането «а

пъзпроизводствена способност, все 
по-трудно изпълнява. Стандарът, 
може да сс запази за сметка на производст
вото, но — както п нсякаде в света — е раз 
ни субвепцми за стоките, важни за 
страна, каквато е например хлябът. Симпто
матично с, че за тези Цели йаритс трудно 
се обезпечават, докато винаги сс намери ва
лута за внос на недостигащите стоки. Дали 
ще е така и тази година — остава да ое види, 

________ В. Арсич

Защото обаче, непазара,

ца иа 
внос, което е цялата

по-голяма част
за

мнозина

царевицата 
когато преометяат кое повече се изплати
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Историята прилича 

на силна река ■

Историята на една страна ми по Югославия. Реката ш> исторня- 
прилича на силна река, която чу- та придойде. Беше готова за ве
дно, по неумолими, за нас не с*в- лики дела.
сем разбираеми закони, донасяна Нашата къща се намираше па 
тастрофалнп наводнения, или бо- края на задънената Ботичсва ули
цата и приятно храни нивята, сто- ца. портата беше винаги отворс- 
летйя народ се хвърял като водо- на. В двора и на съседната лива- 
пад през стени, за да един ден не да тичаха деца, нашите и съсед- 
надсино' ги развали, през равнина ните. Двата входа на къщата бяха 
очарователно криволичи, за да през дси* отключаии зарад деца- 
промени през един пролетен ден та. На пръв поглед такава къща 
направлението си и избере ново не е подходяща за пребиваване и 
корито.

Четнрдесет и първа
, за събрания на нелегални. Но ко- 

завинаги гато Тито задължил Владимир По- 
ще остане преломна в развитието пович в Белград да му намери си
на нашите народи. Тогава течение турна квартира. Поповия му пред- 
то' тръгна по нова насока. ложпл нашата къща. Тито дойде.

Напрежението, обременеността разгледа къщата ни от земника
от драматичните събития надвие- до тавана, разходи се по гради-
ваха във въздуха. Всички това чув пата. видя много деца и открита
ствувахме.' В нашата къща в Бо- порта и откри, че от градината, вляво, а третият пред самата къща. чкмте, и Тито, минаха край опас-
тпчева улица (сега музей „4 юли") в случай ма опасност, може да се . Ще се сменяваме,
приятели нелегални провеждаха че излезе на три страни през гради- към друг да не привличаме внима- манци! Какъв риск! Но, четвърти
сти събрания. През май тук квар- ните на нашите съседи. Това му ние. Тогава вече. специалната по-
тируваше Тито и ежедневно идва- хареса. Тито тогава, докато кварти- лпцня беше предала на
ха негови сътрудници. През лятото руваше при нас, определи машата своите списъци и снимки на ко- да право в очите.
Тито идваше при нас всеки ден за къща за историческо събрание на муиистите, които търсеше. Г1о Бел 
да приема куриери или да пораз- четвърти юли. град кръстосваха патраули на Гес-
говаря със свои хора. Тогава при В навечерието на 4 юли каза тапо, а на самия Булевард стояха влязоха всички в късата. Крайтра 
ир.С живееше Иво Лола Рибар, Ти- ми Влада, че трябва да отведа де- и ходеха натам-насам цивилни аген -позната маса седяха Тито, Райке-" 
товата дясна ръка.' Работата очеви дата при нашия приятел Мира Сте ти на специалната полиция. вич, Джилас. Сретен Жуйович
дно беше твърде интензивна. Мо- фанович, да останат през цялото Църни, Светозар Вукманович Тем
жех да следя по живото, ежеднев- следващо денонощие и тогава , да Имахме и ние свой „разузна- по, Иво Лояа Рибар и Иван Милу
нб движение, по вълнуващата раз- ги врънс.ч. „Защо?", попитах. „Тук вач" от терена. Това бе студентът тинович.
мяка на информации и мнения, на ще бъде важно събрание". „Но, Филип Мацура, който този ден

Вече досега децата не им пречаха, а по обикаляше Булеварда и близката
е околност с велосипед.

ходейки един ниге кз,щи, в които живееха гер-

юли бе ден, когато се строи исто- 
Гсстапо рия. Тогава на опасността се гле-

Тпто дойде последен и тогава

Пазехме страж. Няколко пъти 
мал

ко суха харана. Днес се чудя как 
„ не улових нпто едно изречение от
Четвърти юли четнрдесет и техт1Я жив разговор. Но така 

първа година бе същински летен бяхме възпитани. Събранието 
обикновеното. А Гзн. Ясното небе блестеше над гра строго конспиративно и никой, ос- 

казах, че те да. А участниците на историческо- всн участниците, не

присъствувах.
бе ясно, че нещо стоянно идваха”, казах. „Това

специално събрание. Ше дойдат 
доживях тъжните повече наведнъж. Децата сигурно 

на биха забелязали непознати хора и

които често 
през юни ми влизах да им занеса кафе и
крупно се подготвя.

През април
лица на скоювците по време
краткотрайната югославска война., че са повече от 
Явяваха се доброволно в армията децата бърборат”.
до-бранят страната си, но за тях остана с децата при Мира. „Не е то събрание идваха засмяни, спи- 
в тази войска нямаше място. Огор- нужно да се връщаш, ние ще па- 
чението на младите поради капи- зим страж, 
гулацията беше общо. Комунистите
точно почувствуваха, че народите бар -след това ми обясни моята
на Югославия не се предадоха, задача. Трябваше, някои другари тях да посрещна и изпратя до къ-
Предадоха се само правителство- да посрещна на Булеварда, а някои щата. Три пъти идвах до малката л Когато в шест часа след плад- 

кралят. Недоволството нара- край малката черква до стадиона черква край стадиона да намеря пс зазършпха, защ0то трябваха да 
стваше от ден на ден с натрупва- и да ги доведа у нас, а когато Иван Милутинович, който нашата пР1ГСТ,,'гнат в своите нелегални ква

започне да пазим къща не познаваше. Трябваше там рт,шп ппедп полицейския час, още
малко разговаряха на балкона и 
на стълбището, през които

бе

смееше да
знае какво става тук. Напълно 
ключих вниманието си, не 
нищо да чуя. Днес ми е жал. Как 
е вълнуващо това събрание в мои
те спомени.

играха се в градината, седяха на 
тревата, като че ли са на излет. исках

Това беше тайнствено. Лола Ри
Слизах на Булеварда някои от

то и

събитията, предизвикани събранието
.Капитули- страж Владо Рибникар, Владо Де- да се озове. Трябваше да мина

опасност край вилата, в която квартирува- 
спасят през ше геетаповеца Митерхамер, чо- 5° гоадинат?’ Приближих

в Лола. гледайки го въпросително. 
Принтспна м'п тихо: „За този 
наскоро

нетб на
бт суровата окупация
рането на стара Югославия не оз- диео и аз. В случай на 
начаваше никакъв край. Това бе- козата могат да се

■ ше -начало, начало на нови събра- градината. Един винаги ще пази век задължен за информации 
ния, договаряния, по-чевръсто ор- на входа в Ботичсва, другият Ще комисарското управление, по-къс-

навред бъде там където улицата завива но в Нсдичевото правителство. А
край неговата къща се намиращо 
къщата, в която квартируваха че
тири германски полковника. И ед
ната и другата къща охраняваше 
германски войник, стражар. Дове
дох Иван Милутинович докато 
край нас профуча Филип Мацура 
на' велосипед. Махнах му с ръка. .
Бяхме доволни. Всичко вървеше На с^тбинта Лола написа 
според плана. Трябваше да прие- *с31Ше С17опед договора, дойде Ти- 
тигне и Кардел. Дойде на следва- то' ппеглела ^го и куриера го за
шия ден. Очакваха Раде Крнчар и нссс в партийната печатница. 
Франц Лескошек. Не им успя то- 

•гава да дойдат в Белград.

минаха 
се до

ден
ще знае цяла Югославия”.ганизиране на’ съпротива

Техните доволни лица и тези 
думи ме изпълниха, за чудо, с го
лямо успокоение. Напрежението, 
което в това време чувствувах, из
чезна. Решено е. Нещо голямо
сс е случило. Животът Ще се про
мени.

въз-

„Започна”, каза ми мой Вла
до. Разбрах. Вече не бяхме поко
рена и унизена Воюваме
срещу голяма сила. Сега ние съз
даваме своя държава.

страна.Беше същинско чудо Политбю
ро на КГ1 на Югославия в разши
рен състав ка'к можеще въобще да 
сс събере в условията на големите . 
рации, полицейския час, система
тичните прегледи на легитимации 
и разрешения за пътуване, кон
тролите на специалната полиция 
на железопътната гара, в града 
пълен с домашни агенти, които по 
знаваха изтъкнатите комунисти. 
Днес с усмивка см спомняме как вси

Историческата .река, тогава пар
тизанска пробиваше се четири го
дини през отвратителни проходи, 
гушеше се в тежки наноси и с мъ
ка ги надделяваше, прескачаше 
стените, и рухваше в бездните за 
да се разбушува и да се стрелне на 
пред. Тази могъща сила не бе въз
можно да се спре.
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Комунист 3
към 4 юли — ДЕНЯ НА БОЕЦА

ДЖУРО ДЖУРАШКОВИЧ

Съдбовно решение
С решението за повдигане на въоръжена освободителна борба 

югославските комунисти превзеха историческа отговорност за осво
бождение и революционно преустройство на Югославия

Четвърти юли — Денят на въс- лобройиа — 
танлето на югославските 
и народности в правия смисъл 
думата с крайъгълен камък в ис
торията. Този ден ръководството 
на Югославската

имаше всички • усло
вия да станс център на бъдещата 

на борба. Зад нея бе значителнд по- 
гол-яма по брой войска на срана- 
тизираните млади

комунистическа СКОЮ, готови да „нападнат небе- 
партия взе решение да призове то", 
народите на Югославия в решител 
на борба срещу окупаторите. Това 
бе по време на най-големите успе
хи на фашистките сили на Хитлер отпор, който имаше ясни отгово- 
и Мусолини, които след поробва- ри на съществени въпроси на ак- 
нето на почти цяла Европа тръг- туалната ситуация. Нейните тези- 
наха това да направят и със Съ- си, че войната не е завършена, чс 
ветския съюз.

народи

членове на

ЮКГ1, което е твърде значитсл 
ьо, вече се бе изявила като офи
циален носител на национални^

борбата трябва да продължи, че 
окупаторите същите врагове от 
предишните войни — не са роши
ли националния въпрос (без оглед 
на известни илюзии на Косово, в

Фактът, че югославските кому- Хърватско и Македония) и че чрез възможни само в рамките на един
нисти първи в окупирана • Европа борбата срещу окупаторите юго- Вече е началото бе ясно, чс за на Югославия. На раздухваната от 
организираха народоосвободител- славскпте народи и народности концепцията на всенародната бор- окупатора братоубийствена война 
на борба под свое ръководство не трябва да докажат и да се решат ^а за К051Т0 сс определи ръковод- и национална омраза ЮКП протц.-

ддли трябва съвместно да живеят ството на ЮКГ1 на 4 юли, град- вопостави лозунга за братството и 
без определено подозрение от стра като равноправни субекти на еди- ските пространства са тесни и не- единството. Докато фашистите 
на на онези, които това не успя- нна Югославия — бяха приемчиви подходящи. За разлика от повече- подтикваха на братоубийство, ръ- 
ха. Оспорванията на приноса на за всички действителни патриоти. т0 освободителни движения, кои- ководейки се от известния девиз 
Югославия към освободителната Становището на комунистите, с ос- т0 обосновавайки сс върху работ- „скарай, па владей", комунистите 
оороа орешу фашизма идат дотам, вобождението на страната да сс | пческата класа, главното си поле неуморно разпространяваха дух на 
че по-някога се оспорват и някои скъса със стария, компромитиран ,,а дсйСТВуВзнс виждаха в 
толкова известни исторически фа- режим и създаването на нов по- встс югославските комунисти пре- 
кти. Когато се касае за решението рядък откриваше широки социал-

ЮКП, че вески народ в Юго 
славия със собствена борба тряб-

нападатпатора, да се
окупаторски части и лагери, но и 
полицейски станции и други части ва да завоюва свободата и равно- 
в сЛужба на окупаторите. правието си, които обективно са

по-малкиВИЗИЯ ИЛИ РЕАЛНА 
ПРЕЦЕНКА?

сютана а и днес не остава

градо- братство и обединяване на всички 
сили против общия враг. Укрепва
нето на общността на югославски-цениха чс на тези пространства не

нн перспективи. с ВЪЗМОжно да сс извоюва реши- те народи с много тежък и скъпо
Един от най-значителните фак- тСлиа борба. Градските простран- заплатен опит, който не смее 

тори за решението^ за започване ства 11С дават 1Ш1роки възможнос- бъде забравен, 
от Коминтерн на въоръжена бороа е нападение- за организиране на масови въо

от 4 юли 1941 година могат Да 
се чуят такива твърдения, според Да
които това решение е взето по ди
ректива отвън
— и че ЮКП е извършила нареж то на фашистките армии на СССР. 
дането не водейки сметка за обек С ангажирането на главната част 
тизните фактори във вътрешната на окупаторекмте сили в борбата 
и международна обстановка. срещу СССР са създадени необхо-

Известно е, че Коминтерн, вед- дими условия — военни и полити-
нападението на СССР, ческп — без които решението за когато съотношението на

въоръжената всенародна борба те сс меия в негова полза. Врагът в характера на тази борба като фо- 
Национал-

Решснията от 4 юли 1941 пред
ставляват крайъгълен камък на на-

ръжеии акции нито за прилагане 
на основния партизански принцип, 
според когото врагът трябва да сс шата история не само затова, че 
напада там където е най-слаб, 
възможност за бързо

с бяха основа за повдигане на въо- 
оттегляне ръжена борба за национална сво- 

силите бода, но и затова, че определиханага след
и призовал членките си да орга
низират отпор срещу фашистките ше да бъде нереално.
сили, с което да отслабят натиска нитс и интернационални задълже- вь0 ръжен, технически на 
на фашистките сили на неточния ния на югославските комунисти в раВНцще. ЮКП от началото 
фронт. Точно е, че ЮКП е била юлските решения намериха съот- въоръжената борба, центъра 
ндеоложки, политически и органи встна изява. Те бяха реална пре- боевата си активност пренасяше

в цепка на вътрешната и междуна-

бс твърде силен, добре рма за сваляне на старата обще- 
високо ствеиа система. Верни на идеали- 

на те си в борбата за социализъм.

градовете

на комунистите не можеха по-инак да 
водят тази борба. Нима можеха да 
сс борят против окупатора, а да 
отминат всички негови военни и

на големите пространства извън 
градовете.

центъразационно свързана с
Москва,» винаги дисциплинирано родната ситуация от една, и ясно
е изпълнявала решенията на ръко- видение на целите и методите на политически сътрудници, които из
еоцството на международното ко- започналата борба, от друга стра- Това предизвикваше отпори и дигнаха собствения си класов, его- 

двизкение. В нещо на. н самата Партия, понеже у члено- истичен интерес над националния
- встс сс явяваха доста съмнения и и застанаха на страната на фаши- 

п ред разсъдъци във връзка с колс- сткия окупатор? С това Народо- 
бллвостта на селячеството. Наско- освободителната борба не бе от-

мунистическо 
значително ЮКП все пак се раз- 

от една част на останали- ОСВОБОДИТЕЛНА БОРБА, 
А ИЕ ДВИЖЕНИЕличава

те партии; тя в решенията си ви
наги изхожда от диарксическия ®на 
лиз на собствената си действител
ност спазвайки принципа, чс вся
ка партията трябва да 
ворност за полето на борбата си.
Това никога не идваше дотам да чне

въобичаените борба, в която окупаторските си- свободни територии.
ли да бъдат нападани на най-чув- иристипналитс бежанци, 
ствителните точки. Първите нар- п ученици измениха
тизански акции бяха извършени структура на селото, което по този юли 1941, създаде необходимия ма- 

съобщенията; трябваше да сс начин стана силна опора на бой- нсврен простор за самостоятелно
цитс в градовете. водене на акции при ефикасно от

страняване на натиска н „отляво", 
НАЦИОНАЛНА VI СОЦИАЛНА и „отдясно*'. С последователно про 
РЕВОЛЮЦИЯ

ро се потвърди, чс именно на из- клоисиа от основната насока — 
може да съдействие на антифашистката ко-Участниците на заседанието на въиградските територии

Дединьс в Белград на 4 юли вс- сс 0бСзпсчи размах па всенародна- алнция — и затова нито една съ- 
черта сс разделиха с ясни дирек- та б0рба, прилив па пови кадри, юзническа страна не можеше да 
тиви, чс борбата трябва да запо-има отго- снабдяване на въста- я инкриминира, дори и да не бе- 

като безпощадна партизанска щщитс и създаване на по-големи ше, както например Великобрита-
Освсн това. ния, съгласна с революционния й 

студенти характер. Специфичният характео 
социалната на НОБ, принципно утвърден на 4

материално

доведе под въпрос 
връзки с международния комунис 
тически център, но значеше че 
не трябва да се набляга върху онс 
зи директиви, които сс показвали 
като нерални и неприемчиви за 
ЮКП.

на
унищожават пътища, мостове, же
лезопътни линии, да 

Значителен фактор за решение транспорта ма войска и оръжие за 
то бе състоянието в самата ЮКП. неточния фронт, да сс прекьсват 
Силна, освободена от фракционни телефонни и други връзки, да. сс

един- организират саботажи в мините,

се прекъсва

всжданс на концепта за всенарод
на борба като антифашистка и ос- 

борба пободителна, а същевременно 
революционно

Народоосвободитсяиата 
нямаше да бъде тъй масова и тъй 
успешна, ако същевременно не бе- Югославия излезе от войната ка-

иборби, идейно-политически
на, организационно силно свърза- фабриките, предприятията, да се 

дисциплинирани запалва и унищожава храна и хра
нителните стоки определени за оку шс и национална, и социална рс- то свободна и самостоятелна соцц

волюцмя. Гениалността на приета- алистичсска страна. Целите и ме
та платформа с именно в
чс намери формула за иациоиал- 4 юли 1941, напълно бяха осъще- 
но и социално освобождение чрез стисни. Днес можем да кажем, чс 
антифашистка борба.

социалистическа.
на, съставена от 
членове, Партията макар ма

това, годите па борбата, утвърдени на
С небивал терор фашистите предизвикаха безпримерен страх, 

който обезкуражаваше всяка съпротива, убиваше всеки помисъл за 
освобождение. Затова решенията на Политбюро на ЦК на ЮКП от 
4 юли 1941 година преди всичко са отражение на изключителна хра
брост и вяра в свободолюбивите, бойни и революционни потенциали 
на югославските народи.

със съдбовните юлски решения бе
открита нова страница в развнтме- 

13 това отношение решенията от то но Югославия. Поуките и поръ- 
4 юли бяха ясни. В тях сс потвър- ките на тези решения са актуални 
ди приетата преди това политика и днес.



Комунист
СРЕЩА С ВЛАДАН БОВДИЧ

Общоюгославсна единна борба
Участник в партизанската акции на 7 юли 1941 година, когато 

са изстреляни първите въстаническн гърмежи в Сърбия — Владан 
Боянич, тогава бил студент на право и секретар на партийната орга
низация в Бела църква. След войната работи във вътрешните ра
боти, бил е член и подпредседател па Изпълнителния съвет на Ску- 
пвшната на СР Сърбия, депутат в Скупщината на Сърбия и в Съюз
ната скупщина и съдия в Конституционния съд на Сърбия. Сега е 
член на Съвета на федерацията.

първия ден на въстанието имахме 
пълна подкрепа от народа. И това 
във всяко отношение — храна, съ
биране на оръжие, муниции, в до
ставянето па сведения. Какво бе 
настроението, .на народа за борба, 

би най-добре• 1 оже щс покажат 
следните два примера. На 16 ав
густ нападнахме германския гар
низон в Бела църква. Това бе ма 
лък гарнизон от обШо тридесетина 
германци. Успяхме в кратката но 
твърде жестока борба напълно да 
ти разбием. Имаха неколцина ра
неше Обаче, успяха да избягат, но 
"сз оръжие. Ма следващия 
. ер.мапците запалиха селото, цаз- 
сгреляха четирима селяни, а десе- 
тнпа души натовариха в камиони 
п закараха в затвора във Валево. 
Очаквахме германското

— Партийната организация в край се провеждат политически 
Бела Църква бе формирана на 3 събрания.

И днес мм е пред очите тази 
разказва Боянич. На маса народ, сериозни но не и из- 

пьрвото и единствено събрание на плашени, с отправен взор към 
организацията бе съобщено, че е ораторите Д-р Миша Пантич, Чс- 
формиран Валевският партизански да Мшюсавлсвмч и Жикица йоца- 
о.тряд и че комунистите трябва ве- новпч, които до тогава никога пс 
днага да постъпят в неговите ре- са слушали. Наистина, знаеха рад 
дове, а с тях и група от 12 чле- жевцп за д-р Пантич. Говореше 
нове н а СКОЮ. Така комунисти- се, чс във Валево живее доктор 
те постъпваха навсякаде. Партията комунист, който лекува сиромаси- 
бе единствена организирана сила те и когото властта постоянно го - 
с югославски характер, но с огром ни, а знаеше се и за Жикица Йо- 
но влияние в народа и здраво въ- ванович, че с воювал в Испания 
трешно единство. Бойците бяха у бе срещу фашистите и че с син на
дени, че не само техния край, но известен валевскн търговец. Някои
и навред из страната се водят бо- знаеха нещо и за борбата на
рби със същия пламък, без какво- ЮКП. Ценени бяха хората, за ко- 
то и да с колебание и тактизпране. ито се вярваше че са комунисти боио предизвика речта па Жикица
Всички искаха да помеат на пле- или по убежденията си са близки йованович. Той говори с младеж

ки ентусиазъм, но и с опита на за- 
Спомняте ли си за какво тога- кален боец, партизанин от войни

ка говориха Миша Пантич, Чеда те полета в Испания. Чувствуваше 
Милосзвлевич и Жикица йовано- се, че под негова команда може 
вич?

юди, само четири дни преди въс
танието

ден

отмъще
ние да предизвика страх сред се
ляните и приливът в нашата чета 
да бъде по-малък. Обаче, 
сс съвсем нешо

случи
противоположно: 

* след този ден имахме 
прилив на борци. Хората приети- 
гаха в групи, така че в края на 
август нашата чета прерастна в ба 
тальон с 450 бойци. Или, 
пример. Когато на 1

огромен

друг
септември за 

почна битката за Крупан (гермая- 
гарнизон в Крупан имаше над 

500 души), пристигнаха около 2000 
селяни от целия край на Радже- 
шша. Три дни, докато 
борбата, чакаха в окопите 
•Хрупан да се плени оръжие 
влезнат в частите, 
мобилизирал тези хора, никой ги 
ме бе повикал. Бяха се

щите си възможно по-голямо бре- с партията, 
ме за да облекчат положението на
частите в други краища, изложени 
на ожесточен натиск на врага.

ския
да се бие и побеждава врагът. 

Митингът в Бела църква бе пърОТКЛИК НА НАРОДА — Трудно е днес вярно да се се водеше 
около

\ припомни за всичко онова, което вото откровено и явно излизане 
Тахъв увод Влада Боянич пра- говориха тримата другари. Спом- на представителите на партията 

ви очевидно с целта първите въс- ям, си обаче, че говориха за при- пред народа. Това бе първият при- 
танически изстрели на Жикица чините на поражението на бивша зив към народа за въоръжена бор- 
Йованович Шпанац в Бела църква Югославия, за предателството на ба след решението на ЮКП от 4 
да сложи в контекста на органи- господствуващата буржоазия и за юли за вдигане на въстание, 
зираното действуване на ЮКП на готовността й и сега да служи на
цялата югославска територия. На окупатора, за терора и ограбван*- ТИТОВИТЕ ДУМИ 
въпроса за събитието под липата то навред по Сърбия, за усилията 
в Бела църква, той подчертава, че на окупатора да предивзвика бра- 
за Бела църква е много говорено то убийствен а война и да унищожи н&та есен на 1941 година, до за- 
и писано досега. Обикновено, каз- отделни народи. Изтъквани бяха минаването на Върховния щаб и 
ва той. се описва схватката с жан- борбата, която води Съветският съ Тито в Ужице, бе център на въс- 
дармите и самата въоръжена ак- юз срещу фашистките сили, кои- танисто в Западна Сърбия. Разка-

то покориха почти цяла Европа и жете ни за своите спомени от това 
— Тоза е добре, но аз мисля, за дълга на всички народи да да- време, за хората и събитията, 

че недостатъчно се говори за про- ват принос в тази борба. Изтък- 
ведения митинг и за реагирането Еаха и свободолюбивите традиции развиваше доста бързо, както и в 
на народа и за всичко, което ста- и вековната борба на сръбския ма- останалите краища на Сърбия и в 
на този ден. А този ден, както е род за своя живот и свобода. Осо- цялата страна. За петнадесетина 
известно, бе традиционен събор в бено изтъкваха борбата и страда- дни нашата Раджевско-азбуковаш- 
раджевска Бела църква. Събрал се нията на хората от този край през ка чета на Валевския партизански 
бе много народ. Ние тримата пар Първата световна война, както и отряд нарастна на около 60 души. 
тизани — Татомир Солдатович, Ду в предишните борби за освобож- И веднага започнаха акциите. Ние 
шан Антонич и аз — целия Д<?н дение. Чуха се възклицания: „Ис- в юли вече разбихме всички жан- 
въоръжени свободно се движехме каме да се борим!" „Кажете къде /лрмерийски участъци, 
и преД|зествявахме, че след обед да се явим?" всички общински архиви, разгони-
ще се състои митинг, пред който Някои от пписъствуващите вед- хме всички общински управления, 
ше говорят представители на Ва- нага изразиха желание да се при- 1 а които се облягаше вече форми 
левокия партизански отряд. Хора- обшят към въоръжената група, рачият куизлигски апарат. Към 24 
та ви слушаха с внимание. Няма- Спомям си за картината когато по- или 25 юли заехме и първото око- 
ше страх, макар че само на някол- стар брат съблича фланелата и лийско място — Валевска Камени- 
ко километра от тук, в Крупан облича по-младия си брат, който ца. Преоекохме

и. да 
Никой не бс

вдигнали 
тази борба 

имахме точно
са.чоинпциативно. В 
па-й-големи жертви
срел тези хора.

Със заемането на Крупан, Сто- 
лпце. след това Лозница от Мач- 
ванския партизански отряд бе съз 
дадена една голяма свободна тери 
тория от Дрина и Сава 
Ужице и Чачак. Бяха създадени 
условия за излизането на Върхов
ния щаб Гг Тито на свободна 
п-итория. Както знаете, на 16 сеп
тември Тито пристигна в Робае, 
близо до Валево, а след няколко 
дни пристигна в Крупан за да про
веде на 26

Раджевииа през лятото и ран-

все до
ция на валевските партизани.

те-Въстанието. в Раджевина се

септември познатото 
съвещание в Столице, на което бя
ха представители от всички кран
та на Югославия, с изключение на 
Македония.

А4оже би настроението.запалихме подкре
пата на народа от Раджевина на 
освободителната борба 
изразяват Титовите думи. произне
сени в Баня Ковиляча 1955 
Тогава^Тито ни каза: Обичам 
зп край като своето Загорие. Оби
чам го затова защото това бе пър
вата моя среща с народа когато 
се уверих, че нашето решение за 
повдигане на въстанието е правил
на и че народът ни дава подкрепа".

най-добре

година.
то-

пътя по долината
имаше твърде силен германски гар заминава в партизаните. Или, как щ Дрина >и на направлението Ва. 
низон. Наистина, по искане на по- старият воин Миладин Аидрич, левско — Лозница, така че герман 
старите хора, от панаира заминаха тежък военен инвалид, с висок ските гарнизони в Крупан, Столи- 
жените и децата, обаче останаха глас казва: „Осем години съм вою- це и Бела църква (а този гарни- 
около 400 до 500 души главно'до- вал за тази земя и ето сега ви зон бе установен веднага след 7 
макини на семействата, как това давам сина си!" Такива и подобни юлтб гоое-долу бяха изолирани, 
инак е обичай когато в нашия пориви на готовност за борба осо- Освен всичко това, ние още от Обрад Кович

говорен редактор Влайко Кривокапнч, глав- тел Дпагиша Павло^^Г 
ни и отговорни редактори на републикац. ® Адреси на ‘
ските и покрайпиискнте издания - Дуб- па Ко^пист^ п " ™' 3амВС1 ™ ”ЗДаНИЯетж Е5=-* -Ж «.-ДуДаетщвяь «гега
Калмап Петкоготч (САП Войводина), Ад- @ Печата 
берт Душа (редактор на изданието за 
ЮНА).

© Председател на Издателския съвет па „Ко
мунист" — на изданието за СР. Сърбия д-р 
Богдан Грифунович, заместник

Комунист
© С указ на Президента ва Републиката от 

23 декември 1964 година „Комунист" е от
личен с Орден братство и единство със 
златен венец.

© Директор и главен и отговорен редактор 
нв всички издания на „Комунист" Велко 
Миладияович.

© Урежда единна редакционна колегия; ди
ректор и главен и отговорен редактор Ве- 

Миладаиович, заместник глагол и от-

организация

се в четвъртък на сърбохърватски, 
хърватско-сърбски (кирилица и ла- 

типица), словенски, македонски и албанс
ки езици, а в съкратени издания на бъя- 
гарски, унгарски, словашки, 
рускпски езици.

относно

румънски впрсдседа-лко



в ЧЕСТ НА ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАКОМЕНТАР

Електрически ток в пет селаИгра с
животновъдите

През последните 
години в Босилеград ска о.б 
шина. отделно 
се посвещава 
структурата.

През миналата седмица, 
в чест на юлските празди-

две-три дина-две. За електрифика
цията в посочените села 
са изразходващи над 110 
милиона динара, а прока
ран е около 31 километър 
далекопровод и над 75 ки
лометра мрежа с низко 
напрежение с общо 14 трл 
сЬо поста. Изпълнител на 
работата беше строителна
та кооперация „Граджеви- 
нар’' от Босилеград, освен 
в село Зли-дол, където из
пълнител бе клонът в Бо
силеград на Електроразпре 
делителното Лесковац.

Няма съмнение, че елек
трификацията на посоче
ните пет села е още една 
трудова победа, която бла
гоприятно ше въздействува 
за оше по-ускооено обще^ 
ствено икономическо раз
витие. преди всичко за по- 
ускорсиото развитие на жи 
вотновъдството. за което 
има и възможности, а все 
оше не се ползуват докрай.

внимание ци. ток получиха селата: 
Браиковци, Рмкачево, Зли- 
дол, Долно Тлъмино

на инфра- 
Най-голямо

начинание е електрифика- Църнощица. където 
цията на иеелектоифицйра 
шгге села и селища. В то
на отношение освен 
тието на местните общнос
ти и Общинската скупщи
на парично.

и
акци

ята е раздвижена преди гоПовтаря се старият рефрен на добре 
тната песен,- добитък има, няма обори.

Само

извес-
учас-

преди няколко месеца почти 
шим проблем за животновъдите беше

неразре-
къде да

продадат угоения добитък. Особено свинете За- 
щото кланиците

значителни 
спсдства обезпечава и ши
роката общност, преди вси
чко Фондът за солидарно
ст и Фондът за

просто са затънали до гуша 
запаси от месо и кой още да се натоварва е но-

какво да прави 
кланиците търсят 

достатъчно. Истина, в 
момента търсенето не е толкова голямо, 
длагането пък е още по-незначително.

в

ви суровини ако вече не знае 
и със съществуващите? Сега 
добитък, а добитък няма

развитие
на недостатъчно развитите 
краища. По този начин.
през настоящия средиосро 
мен развоен период в Бо- 
сипсгпадска община ток по 
лучиха десетина

но пре-

Сигнали за това явление стигат отвсякъде, 
е да се погледне какво е положе

нието на новосадската продуктна берза, 
истина никога не е била най-верен барометър 
на състоянието и тенденцията на процесите на 
пазара, макар че беше замислена като такава, 
ко поради липсата на единен югославски пазар 
не може напълно да поеме функцията си. Но 
и покрай това, до известна степен тя отразява 
процесите които стават на пазара е добитък. Тя 
показва, че предлагането на добитък е значи-

Интересно села,
няколко акцията е в заклю 

■ чителси етап. а в няколко 
се съпшат последните поп-

в
която

готовки и до края на го
дината или пък в начало
то на идната акцията тряб 
ва да започне. М. Я.

СДРУЖАВАНЕТО В ЕДИНЕН АГРАР В НИШКИ РЕГИОНтел но по-малко от търсенето.

За разлика от по-раншното състояние, 
сега след всяко масово клане на добитъка и 
спадане на животновъдството, последва отно
сително бързо търсене. Този път производство
то като че ли изобщо не реагира. Оборите си 
остават полупразни, поне в повечето случаи.

Дали производителите, които угояват до
битък но рискуват да се заловят с ново произ
водство, защото много пъти са се изгорили, а 
сега, получени от горчивия опит, не се решават 
наново да се заловят, страхувайки се наново 
да не се намерят в безизходно положение. 
Присъщо е и това. Но не се касае само до 
боязън от загуби. По-рано, поне частично, про
изводството се възобновяваше относително 
бързо.

Нова изясняване до октомври
кола Станич, председател 
на Комитета за селско сто 
панство, горско и водно 
стопанство в Социалистиче 
ска република Сърбия като 
се интересува за подготовка 
та в Нишки регион за из
купуването на пшеницата.

В селскостопанските ор
ганизации в Алсксинац. 
Прокупис, Пирот и Ражан, 
които при първото изясня
ване към края на минала 
та година не влязоха в еди 
ниото селскостопанско обе
динение — Агроиндустриа- 
лен комбинат „Ниш" — 
чоез втори референдум ще 
се изясняват за сдружава
не в обедименисто.

ходими за откуп на пше
ница.

На забележка че индус
трията за производство Жа 
брашно се намира в затру 
днено положение 
нич изрази несъгласие 
изтъкна:

Н. Ста-
и

— Нито една 
няма улеснения 
Производителите на браш7 
но са освободени от всич
ки облагания, 
регресионна лихва, 
не се прави в 
хранително-вкусов отрасъл 
Нима оше някой трябва да 
им обезпечи и 
Това те трябва да напра
вят сами чрез навременно 
договориране и 
на договорите, което да ук 
репва довсппсто между тях 
п производителите на пше- 

между

групация 
като нея.Никола Станич изтъкна, 

1-е всичко което е )в компе 
тенцня на Изпълнителния 
съвет на Скупщината на 
Сърбия и Комитета ще бъ 
де предприето4 и остана 
само откупвачитс добре да 
изпълняват своята задача. 
Но^бхолимо ще бъде —из 
тъкиа Станич 
се предвиди всичко, та да 
по с.с стига по нередности 
при изпълнението на тази 
важна п отговорна задача.

Н. Станич съшо добави, 
ио са обезпечени над 80 
на сто от средствата, нсоб-

а имат и
Именно, до края на сеп

тември както беше заклю
чено тези дни в Регионал
ната стопанска камара в 
Ниш и селскостопанските 
организации в тези общи
ни би трябвало да се при
общят към АИК „Ниш", в 
който влязоха коопераци
ите от останалите 11 общи 
ни в региона.

Симо така, тези дни Ни
шки регион посети и Ни-

Заш,о лй този път се реагира по друг което 
нито единIначин?

Отговорът се крие в цените и взаимните 
отношения. пшеница.Цената наприсмр за бяла нървокачсствсна 
свиня се движи ог 200 до 210 динара килограм 

за бялата свиня от по-слабо каче- 
от 186 до 189 динара. Ако паритстното

точно да

живо тегло а спазване
ство
отнощение е 8 килограма царевица за 1 кг жи- 

предложената цена не би могла 
разходи, дори и

во тегло, тогава 
да покрие производствените 
храната за добитъка да е чувствително по-евти
на. Да речем цената на царевицата да бъда 30 
динара, реалната изкупвателна цена на угоени
те свине би трябвало да бъде по-висока от 
динара. Обаче царевицата с по-скъпа от 30 ди
нара килограм!

ннца
.ппугото И. Станич.

изтъкна

ДИМИТРОВГРАД240

Маяиноберът в пъпен разгарСъживяването на търсенето все пак е само 
измама. Насърчават сс само временни, кратко
срочни и твърд,з ограничени изисквания на тури 
етическото стопанство, а това не с насърчение 
за повече производство. Защото том мине ту- 

ссзои, шс угасне и това пламъче

сметка, цената Ще бъдез-на 
чптелно по-шюока. Произ
водителите от този район 
и сега .могат да получат 
по 151 динара за килограм 
гюм условие малината да 
събират в щайги. Но имай
ки нпедвмд. че и тук са 
останали предимно старче
ски домакинства, няма кой 
да г-и бере в щайги. Мали
ната, според вече по-рано 
сключения договор за смет
ка на „Джоовин” от Кня- 
жевац изкупува 
оаит” от Димитровград.

Тези дни в димитровгра
дска община малиноберът 
с р пълен разгар.

В 11огаиово. Бански дол. 
Драгонита и Барйс, нами
ращи сс п южната част на 
обичщотч където малина
та пай-яобпс ви псе. досе
га са изкупени около 15 
топа малини. Малиноберът 
започна поели десетина 
дни а спопед предвидения 
оптимален срок, трябва да 
приключи до края на ме
сеца. Както сс очаква ще 
сс изкупят от 80—100 тсь

па малини, което в сравне
ше с миналата година е 
с около 20 на сто по-мал
ко. Причини за това поло
жеше с лошото време то
ест дълготрайният засух по 
впсмс. когато йа малината 
бппс най-псобхо л и м о.

Засега цената на мали
ната все още пс е устано
вено. На производителите 
се заплаща аванс от, 80 ди
нара за един килограм, нб 
сс очаква, че в края на 
годината, когато сс напра
ви окончателната равно- .

риетическият 
на търсенето.

Не съществува по-значително съживяване 
на потреблението, а изобщо, поне засега, няма 

износ. Затова и кланици-изгледи за по-голям 
те, когато се касае за 
насърчаване ръста на

лазят. Те добре знаят какво може да 
производството за по-дълъг период от 

време. Но такава инициатива засега липсва,
Е. Р,

(Заимствувйпо от в. „Борба”)

изкупвателните цени и 
производството, твърде

много се 
увеличи

„Коопс-

А. Т.
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СТУДЕНТИТЕ 11 ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ

Необходима е
култури

жсство ..Георги Димитров’' 
със своите музикални4 сск- 
ции и изпълнители на за
бавна и народна 
Младежката сцена, секция
та па младите археолози и 
любители на музейното де
ло, охота ще откликнат 
биха се 
съдържателна 
програма.

По традиция студентите 
в културния живот на Ди
митровград през лятото ви 
наш са внасяли известно 
оживление. Още в перио
да, когато Димитров^ад 
нямаше сегашните матсри-

музи ка.

ални възможности, през ля
тото се организираха само
стоятелни художествени из
ложби. литературни срещи 
и смесени 
жественп програми. Естес
твено връхна точка бе тра
диционната 
мористична

и
включили в една 

културна

1 яткултурио-худо-
Следователно, 

задача па студентите и те
хния Красни клуб е да се 
договарят за предстоящо
то лято и да изготвят съот
ветна културна програма, 
която ще обогати култур
ния живот на гпада през 
лятото. И досега Предсе
дателството на Общинска
та конференция на младе
жта активно е съдействува 
ла в осмислянето на така
ва програма. Членовете на 
Председателството на мла
дежта и този път са гото
ви ла се включат. Още по
вече че самото Предееда- 
тслството е организатор на 
младежкия турнир по Ф^т- 
бол на малка врата.

Джордже Андресвич — Куп „Партизанска колона"сатирично-ху- 
програма 

„Пропиело лсто", в която 
студентите-самодейци 
ха най-числени.

В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНО 
В" В БОСИЛЕГРАДбя-

Тазп традиции през по
следните НЯКОЛКО години 
като че ли се преустанови. 
Коаевият клуб на студен
тите вс^ по-рядко органи
зирано се изявава на ди
митровградската сцена. Ни 
кей нс съмнява, че сегаш
ното поколение студенти 
няма сили. Напротив мно
зина ей убедени, че техни
те сили и възможности са 
далеч по-големи по отно
шение на предишните.

След първия записватс- 
лен срок. в средношкол
ския образователен център 
„Иван Караиванов" в Бо
силеград има още 64 сво
бодни места. От това в 
общата основа 34, (в пър
ви клас 29 и във втори 
още 8) и оше 27 свободни 
места в профилираното 
образование, (в трети клас 
15 и в четвърти клас още 

. 12 свободни места).

ЛСН СРОК С следното: В ста а в металостругарска- 
та има свободни още 5 ме
ста.

п р и п о л н о-тех ни ч е ск а та сне 
циалност техник за ор
ганическа химия с четвър- В четвърти клас има сво 

бодни още 12 места и то
ва в поисоднотехническата 
специалност, докато маши
нната специалност е попъл 
йена.

та степен професионална
подготовка са се записали 
22 ученика, има свободни 
места за още 10 учеш

сско-комерчес 
тех-

икономич
ката специалност — 
ник по счетоводство, кое
то също така е с четвър
та степен професионална

в

В Срдношколския обра
зователен център в Боси
леград са на мнение, че* 
свободните 64 места ще бъ- 
дат попълнени през вто
рия записвателен срок. кой 
то гпопел плана ше се про
веде на 26 и 27 август, 
след проведените поправи 
тел нн изпити, а доколкото 
гс яви нужда ще има и 
тпетм запиевгтелен срок в- 
началото на септември.

Какво всъщност е необ
ходимо? Необходимо е мла 
дите самодейци, следващи 
на различни факултети в 
Републиката и страната, да 
внесат необходимото ожи
вление и да изявяват талан 
тите си всестранно. Това 
им предлага Голямата сце
на за културно-художестве
ни програми, рецитали, ед 
ноактовки и пр. Малката 
сцена им предлага камер
ни изпълнения. А Клубът 
на самодейците, който по
настоящем се ползува един 
ствено за диско-вечери. мо
же успешно да се ползува 
за най-различни срещи и 
разговори, поетични вече
ри И ДР.

В заключение да изтък
нем : налице са многостра
нни възможности, остава 
на студентите-самодейци 
да се организират и да вне 
сат очакваното от тях ожи 
вленис в културния живот 
на Димитровград.

подготовка са се записали 
32 ученика, което значи, 
че в тази паралелка няма 
свободни места. В машин
ната специалност, където 
се прел виждат те специ
алности металошлосери и 
метало струга ри са се запи
сали 27 ученика (в мета
ло шлосерската 
пост 16. няма свободни ме

В тоети клас. където. съ
гласно плана и програма
та на Регионалната самоу- 
правителна общност на ин
тересите за среднонасоче- 
но образование и възпита
ние през следващата учеб
на голина трябва да има 
три паралелки, състояние
то след първия запмевате-

специал-
Ст. Н. М. Я„

ОЩЕ ЕДНА ИЗЯВА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
САМОДЕЙЦИ ДЕНИЦА ИЛИЕВА

Между началото н краяКХД „Георги Димитров" 

на фестивала в Княжевац
Небето се прелива 
от едно око във друго. 
Погледите се пресичат 
като орбити на планети.

Между началото и края 
усмивки разцъфтяват успи 

Порой от думи 
и облачета от сънища.
Между началото и края 
предчувствията обезпокояват.

Културният център „25 
май..винаги е откликвалата
вс<тка
тупна изя>ва без оглед 
чия стпана идва тя. Няма 
основание да се

инициатива за к”л- Един от първите участ
ници на фестивала на мла
дежкото творчество в Кня- 
жевац. димитровградското 
културно 
дружество „Георги Дими
тров" и тази година взе 
участие в 24 поред пре- 
глед на творчеството на 
младите във всички видо
ве културно-художествена 
самодейност.

Представяйки се на пос
ледната вечер заедно с 
оше 14 културно-художест
вени дружества, от цялата 
република, с шопски тан
ци. народни песни и ин- 
струменални изпълнения, 
димитровградските само
дейци бяха сравнително до
бре приети от бройната

публика.. Сред около 400 
участници в програмата, 
между които имаше и зна
чително по-добри, но и 

художествено значително 
тях,
възможност да видят къде 
в момента се намират и

от в
съмнява

ме че и сега ще бъде та
ка. Нешо повече: действу- 
вашите тук самодейни об
лици:
културно-художествено лру

по-слаби от 
самодейците имаха

самодеен театър. еуязвнмала коригират и поправят 
онсва. което им пречи да Мъртвешка самота 

през отчаяните нощи 
искаше да ме рани — 
нейна покойница 

да стана.

сс намепят по-високо о 
..златната среда". Тъй ка
то тази година фестивалът 
няма състезателен харак
тер то няма и победител, 
но не можем да не споме
нем. че димитровградските 
самодейни винаги досега 
са се класирали добре, а

Спокойна и съгласна 
съзнателно се предавах. 
Стълкнових се

с действителността, 
Превъзмогнах силите 
неуязвима съм.

често пъти са се завръща
ли и с високи награди. си —

А. Т.
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ЗАВИДНА Е ДЕЙНОСТТ А^ГгА - • ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ИЗВИДНИЦИ '

Вдъхновява ги бойната 

слава на партизаните
РУЖИЦА АЛЕКСОВА, СЪЮЗЕН ЦЪГВЕН 
СПОРТНА СТРЕЛБА:

ПО
■ ■‘МГ щ# 4

■' ■ щ„Мечтая да отида 

на Олнмпиядат©
в Сеул"

По повод юлските праз 
Т1ици • "и», ознаменуваното и.н, 
в Димитровградска общи
на. по следите на Цариб-' 
родскйя партизански отр
яд тръгна Извиднищкият 
отряд : от Димитровград.
Участието на извидници- 
те в -юлските тържества, 
и маршът им от Димит
ровград до местността Из 
ворище. където е форми
ран отрядът, бяха повод да 
поговорим с ръководителя 
на отряда, преподавател по 
физическо възпитание Ми 
ладин Симов.

— Нашата работа се ос 
нозава на приетата прог
рама, която съдържа чети 
ри форми на активност.
Първа и най-значителна е 
таченето на революцион
ните традиции. Маршът 
от Димитровград до Из
ворите с именно такова 
активност. Втооа форма 
на дейност е осъществява 
нето на задачи от всенарод 
ната отбрана и обществе 
на самозащита, след това 
извиднпшкото умение и ор 
ганизиране на живот в при 
родата. Последната фоо- 
ма на активности е най-ат 
рактйвна за членовете на 
извиднишкия отряд, а тр- 
ва е културно-забавната 
дейност и другарството — 
казва Симов.

Основната активност, та 
ченето на революционни
те традиции, димитровгра БОСИЛЕГРАД 
дските извидници прове
ждат чпез оазнн походи 
по следите .на; наши слав 
ни партизански единици.

члено 
най-не-

А'

Г ,, (Малко , хора ..в.. Димитро 
град''знаят, йе • тйзи V дни' 

Ружица ' Алексова от Лук 
виЦа;- ,се завърна - от - съюз
ното състезание по стрелба 
на инвалидни лица със 
златен медал. Към много- 
бройните грамоти, меда
ли и признания, спечелени 
на редица състезания, на 
които Ружица участвува, 
в общината, региона и 
републиката, сега е доба
вен и златният медал от 
Любляна, където първенст
вото е проведено. Спечел
вайки този медал, Ружи
ца най-сериозно изтъкна 
своята кандидатура за 
участие в предстоящите 
Олимпийски игри в Сеул 
(Южна Корея), където за 
първи път те участвуват 
и инвалидни лица.

С вроден физически не 
достатък, поради който 
често е изпитвала душев
ни травми като дете. Ружи 
ца днес е стабилна девой
ка. която знае какво ис
ка. Сво« мир и спокойст-

ч ар”, в което членува Ру
жица.

— Много ми значи, стрел
■щ ж а- -1

ШИ
шЦ

ШШЛ яин
ческият спорт, макър че 
това може да прозвучи и 
като обикновена фраза. 
Но ако кажа, че в момен
ти на щастие и тъга вина 
ги. се въ рщам кЪм този 
спорт, ясно е, че той е съ 
ставна част на личността 
ми. Тогава забравям всич 
кч свои. грижи и пробле
ми. Тогава не мисля за 
награди и признания. Те 
идват сами, като резул
тат на любовта ми към 
този спорт. Бройните съ-

2

По следите на Царибродския партизански отряд

в културно-забавната и ре 
на креативна част от своята

дейност. Последна акция 
в тази насока е едноднев
ният им престой в Звонс- 
ка баня. където всички са 
учили да плуват, а също 
така да изкажат своето 
умение в поставяне на па
латки. сигнализация, жи
вот в природата и прочие.

— Нашата цел е, освен 
сегашните 120 членове, от 

най-непосредст- рядът да омасовим оше
повече и да популяризира
ме извидничеството като 
твърде полезна младежка 

сво- активност, подчертава Си
мов.

всяка година се организи
ра марш по следите 
Царибродския партизански 
отряд от Димитровград до 
местноста ИзвориЩе в сър 
цето на Стара планина, къ 
дето е формиран отрядът. 
Съвместно с бойците извид 
ниците организират и по 
ход до село Петъолаш, къ 
дето взимат участие в тъо 
жествата по повод 4 юли 
— Деня на боеца. По то
зи начин 
вено младите се учат как 
да обичат родината и ува
жават жертвите, с които е 
заплатена днешната 
бода.

Забележителна активно
ст извидниците изказват и

стезания ми донасят и мно
го познанства с нови гра- 

хора... Такалове и нови 
беше до Любляна, но се-

голямо желаниега имам 
— да вървя напред, да пое 
тигна колкото се може по
вече, да отида защо да 
не. и в Сеул.

Освен, че е извънреден 
спортист—ентусиаст. Ру-

А. Т.

Подготовка на бригадата
„Босилеград"по време на които 

вете на отряда по 
посредствен начин се запо 
знават с изминатия път и реки, тпябва да >сс пристъ- 

оргапизи-
коиферен- ■■Общинската 

ния на Съюза на социалис 
тическата младеж в Боси
леград тези дни започна и 
.официална” 

за учредяване на бригада
та. Именно, в миналия пе
тък по почин на Прсдседа 

ОК на ССМ

парти-сраженията. които 
занегсите единици са води 
ли по време на войната.

ни отговорно и 
пано. Ошс повече че досе
га са сс записали само 20 
бпигадипа, преди вСичко 
младежи от основното и 
сродно образование.

И да напомним, младеж
ката трудова бригада .,Бо- 

от Босилеград 
настояшото бри гадир-

През първата 
на тази година 
проведени рсдиНа такива 
акции. Проведен е поход 
по следите на избягалите 
каторжници от Фашисткия 
концлагер „12 Февруари” 
на Червени кърст край 
Ниш. В този поход извид 

Димитровград

половина 
вече са

подготовки

тслството на 
сс проведе съвместно засе
дание. на което освен ръ
ководителите на обществе-

жица е и химикотехник. но 
вече четири години не мо
же да намери работа.

вие намира преди десет 
когато като 13

силеград"
години, 
годишно -момиче за първи 
път се запознава със стрс 

Тези де-

ирез
око лято ше участвува в ма-

снтусиас-
певци...).

кър чс за други 
сти (музиканти, 
дори и неквалифицирани, 

връзки за нас- 
рабога. Тя 

защото

третата смяна на съюзната 
акция ..Джсрчап

органи-но-лол итич ескитс 
зации и Общинската скуп- 

с шина, присъствуваха и пре- 
ц ' дставители на организаци

ите на сдружения труд. 
Всъщност заседанието има 

характер:

ниците от
са участвували заедно 
множество отряди от 
лата република. Членовете

лчсския спорт, 
еет го тти и и са и
когато тя сс 
ва като 
пелин 
отвени иа 
тс състезания в общината, 
региона, републиката и но

трудова 
— 85”. където шс работят 
па комунално-битори обск-

времс,
потвържда- се търсят

таняваие на 
гс търси връзки.

спортист с извън- 
резултати, осъщс

многобройни- сред инвалидите

ти и на археологически иа
на отряда са взели учас
тие и в тридневната акция

холиша. ..няма хр 
ра на пост", а и стрслчед- 
кият спорт нс се уважава 
според резултатите и зна
чението му. Все пак Ру- 

сдин

Да кажем и това. че на
стоящото й участие всъщ
ност с шесто поредно уча
стие иа съюзни акции 
от всички досега 
градските бригадири се за 
вършаха с певица 
ния. Надяваме сс. че и то
зи път няма да . изневерят 
на очакванията.

Патпон. иа ..брц.|чадата от 
Босилеград, ще бъде. обир-

Босилеград. .

ше договорен 
коя организация иа сло
жения труд.

'с липа ттгс даде. Според пла-, 
на. който изнесе поелсе- 
латслят на ОК 11а ССМ в 
Бог, илегоад Иван 
в боигадата тпя.бва да 
около" .30 бригадира от
СДРУЖСНИЯ ТРУД,
повече, чс Съюзната тру
дова акция „Джеодап — 
85" се'смята , за,;,една, от 
по-трултите акции. Поради 
това дам ; учредяването
б1)Игада-га,:аКада..казда..,Уо,.

название „Народните 
Топлина”, която

под
герои от
е проведена съвм сетно 
извидниците от Пирот, по 
време на която са прове
рени способностите и зада 
чите на извидниците ^ 
всенародпата отбрана и об 
шествената самозащита.

особено изтък
ва, че и тази година 60 
членбвб на отбяда' непос
редствено '•’ участйуваха * в

колко бпига-
и следното на съюзно рввни-

бо силе хте. По този начин
жица стана спортист с най- жица се надява, че 
високи лични успехи в дои шс намери работа спо 
Д им итро в градска об» ш на.
Същевременно тя е спор- Дотогава стрелбата с един 
тист, за който малко се

Борски. призна-
имавъв квалификацията си.гед

Тона- още
стисната дейност, с помо 

знае. а „още цо,-^Длко. с;е пщ, ца контра забравя всич
грц^а,,.дйвеи о;г..Сь: ,Кц'гш1д<ц щиробцсмр...

..........................

Симов
воли , 
юза I
отот.

’■ У XI
юлскитеотбелязването на 

црйййцй-,’' По този пово-л
кого
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М»-«<12 ЮЯИП1АЯ» И1
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стопанство н тореното дело Конкурсната комисии ори Секретариата на об
ши управление и обществени дейности иа Об
щинската скупщина в Босилеград публикува.прания па 200 хектара го

ри. шс бъдат изградени 
горски пътища м дължина 
пт 20 км п така нататък.

От особено значение е 
и това, че в създаване

дано предимство на игло
листните гори за сметка
иа широколистните.

В следващите пет годи
ни. както се предвижда за 
създаване на нови и по
ддържане па съществува- па нови гори активно уча
щите гори, ще бъдат пзра- ствува движението на го- 
зходвани към 60 милиона раните, което и досега па-

Регулнрамето на водото- 
циге, защитата на земли
щето от ерозия н създава
нето, иа условия за още 
по-бързо развитие на гор
ското дело са получили ви 
дно моето в -новия обще
ствен план на Бабушииш- 
ка обшнна до 1990 година. 
Така например, предвиде
но е сьс средства от реги
оналната самоуправителна 
общност * Ниш да бъдат 
обезпечени 4 милиона ди
нара за спиране на ерози
ята. Също така — 5,5 ми
лиона Динара от други из
точници ще бъдат изразхо 
двани за регулация на ре
ка Лужтшца, като се изпол 
зуват за залесяване па голи
ните в поречието на ..Зла 
долина” (1,5 милион дина
ра). Долински поток (1.5 
милион динара). Провале- 
пишки поток (1,5 милион 
динаоа) и Ресиички поток 
(1 милион динара).

С тези средства, както и 
с досегашните акции по 
спиране на ерозията в об
шитата се очаква да бъдат 
укротени тези няколко 
най-опасни потоци и реки
чки които при по-големи 
дъждове, нанасят огромни 
щети.

Конкурс
за приемане на ЕДИН СТАЖАНТ — ЮРИСТ 
за една година за трудови задачи в Секрета
риата иа обир) управление и обметвеии дей
ности на ОС в Босилеград.

Освен обшите условия, конто се предни* 
днт в чл. 150 на Закона за яьржавио управле
ние, кандидатите трябва да изпълняват и след
ните услови»:

динара.
Планира се да бъдат за-, то. Младите горяни също 

сслесени оте 240 хектара те участвуват и в създаай- 
голшш. да се извърши обо-

поави много-а залес*ванс-

■ пето- на зелени пояси, пар
кове и зелени шюШи в се
лищата.

гатявапе на 10 хектара .го
ри и да се извърши мелн- М.

— виеше образование — правен факултет 
' При подаването на молба кандидатите 

трябва да приложат и кръщелно свидетелство, 
диплома за завършения факултет и досговере- 
иис, с което се потвърждава, че против канди
дата не е възбудено следствие.

' Конкурсът е открит 15 дни. Молбите се 
изпращат па следния адрес: Конкурсна коми
сия при Секретариата па общо управление 
н обществени дейности па ОС в Босилеград. 
Няма да се разглеждат молби, които не са 
придружени от всички необходими документи.

Продажба Продажба
из ДЕЙНОСТТА НА КОМАНДИРИТЕ ОТ ЗАПА 
СА В ДИМИТРОВГРАД Продава се нива 

големина 1200 квадра 
таи метра, ОС Дими
тровград (периферия 
на града) в местността 
„Донкина
Броят на парцелата 
3813.

Справки на адрес: 
Любица Костич, Вра
ня, ул. „Народни хе
рой" бр. 33, тел. 017 
21-650.

^Продава се хъша 
(етаж) със собствен 
вход и дворно място 
на улица „Моша Пи* 
де" № 8/а в Димит

ровград. Заинтересо
ваните могат по-обс- 
тойно да се осведом
ят всеки ден от 15 
юли до 10 август т.г. 
на същия адрес.

ГОРИТЕ ТРЯБВА И ДА 
СЕ ПОДДЪРЖАТ

И на развитието на гор
ското дело се посвещава 
голямо внимание. С по- падина".

нататъшното залесяване на - 
голините ше

Командирите от запаса 
в Димитровградска общи
на през първото полуго
дие от тази година са из 
казали всестранна общес
твено-политическа актив
ност в средите, където жи
веят и работят. Високият 
процент на членовете на 

и Съюза иа комунистите в те 
хните редове допринася

идейно и акционно да заяк 
ват редовете си и да се 
оспособяват за . провежда
не на своите задачи, про 
изтичащи от Дългосрочна 
та програма за икономи
ческа стабилизация, парти 
Йните документи и отцел-

се намалява 
опасността от наводнения 
които все още причиняват 
големи щети на селското 
стопанство преди всичко.

Особено внимание Ще сс
посвети и на подобрението 
на качеството на същест
вуващите гори, както 
на структурата им. като се

но. подготвеността им за 
изпълняване на задачите 
от всенародната отбрана 
и обществената самозащи
та.

БАБУШНИЦА ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ГО 
ДИНАТА

По-скъпн наеми, вода н 

изнасяне на сметта
БЕЛЕЖКА

В течение на първите

За повече ред и 

спрегиатост
шест месеца командирите 
от запаса са изказали осо 
бена активност в обуче
ние на населението, члено 
вете на териториалната 
отбпана и жените в трудо
вите организации. Реали
зирайки своята програма 
за идейно-политическо об
разоване те са обработили 
няколко теми. Присъству 
вали са на техническия 
збо>р в Пирот по повод Де 
ня на победата, на Срещи 
те на братство и единство 
на Власи-на. а също така са 
провели стрелба с боев 
окапя« на която са показа 
ли добри резултати. Вътре 
ки досега показаната ак
тивност в Общинската кон 
сЬеоенпиег на Съюза на ко 
мандиоите от запаса изтък 
ват че 
тпябва 
ангажират, 
зи в местните

Наемите поскъпват със 70%. Един куб. метър 
да ше струва 15 динара за домакинствата и 21 динар 
за трудовите организации

во-

Туристическият сезон е в пълен разгар. И
Димитровградска община, както множество об
щини Средният размер на нае- 

поскъпването
висока с 61% и ще възлезе 
на 15 динара за домакин* 
егвата и 21 динар за тру
довите
муналац" осъществи през 
изтеклата
мо изразходване на вода 
за 17% (14% при трудови
те организации и 33% при 
домакинствата) и. естестве
но. по-високи доходи.

в Нишки регион, планира значителни сре
дства да обезпечи от туризма.

Налице са наистина големи възможности за 
развитие на туризма в общината. Но дали те 
се използуват, е въпрос. Могло би да се направи 
повече, та градът да изглежда по-приветливо, с 
повече цветя по балконите, с по-уредени трото
ари (на които често се оставят и разни стоки 
или материали).

Би трябвало да се направи нещо и за по- 
добро рекламиране на известния Погановски ма 
настир, Петърлашка пещера и др. природни за
бележите лности <в общината, така че туристите, 
които се озоват в Димитровград, да бъдат под
будени и да престоят по-дълго в него, а не само 
транзитно да минават. Може би е нужно и по 
международното шосе Ниш — югославско-бъл-

мите преди 
възлизаше на 13 динара и 
60 пари за квадратен 
тъп, което е 
под републиканското 
гсггще. Разходите по инвес
тиционно и текущо поддър 
жане непрекъснато се уве
личават. а с 
ниво на маемите 
тък не може да се обезпе

ме- организации. „Ко-
значително

рав година по-гол*-

досегашното 
по-ната-

Използувансто на кана
лизационната мрежа за до 
макинствата ще бъде по- 
скъпо с 67%, а за трудови 
те организации — 74% до 
като цената за изнасяне на 
сметта о,г жилищни поме
щения е по-висока с 50%,

чи ни амортизационното 
отчисление. Това са причи
ните за повишение на нае 
мите със 70%, а

отделни членове 
още повече да се 

особено оне- 
обшности 

— центъра «а всички съ
бития . Засилено ангажира- 
нс особено се очаква по

издаване
то на делови помещения в 
закуп, с които 
сам оу пра вите лката 
на общност в, Бабушница 
Ще се повиши със 100%.

гарска граница на повече места да се поставят 
означения какви хотели и заведения има м как- разполага 

жилмщво предлагат.
Към тези и редица други въпроси отнася

щи сс до по-пълното използуване на туристичес
ките взможности не Димитровградска община 
би трябвало да ое вземе по-сериозно отношение.

____  ^1» А.

о- деловите помещения 
57*А и от дворните места 
— 42%.

вг*еме на предстоящата ак 
ция ..Нищо не бива да ни 
и*и*е*ад*>'. Новата цена на един ку 

биче-ски -метър вода е ад-А. Т. М. Авии

ф шглкгт * >з юда



ШизичесЬа ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН

конкурсФУТБОЛ: ЮЖНА МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА

„Радннк" изпусна такса ИК СПИСАНИЕ „МОСТ"
. За да насърчи творческата дейност в художес

твената литература, науката и публицистиката на 
творците от българската . народност в Югославия, 
списание „Мост" продължава с традиционния творчс 
ски награден конкурс за следните видове и жанрове:

Сурдулишкият футболен 
отбор „Радник". някога
шен член *на Нишка фут
болна дпивизня и Сръбска

от противници, които пре
дварително, ' са 
на загуба. А 
чай да решава мачовете в

шават решаващите мачове,. 
В играта на тях'обаче има 
доста нелепи неща: когато 
не могат да единоборству- 
ват с по-младите, прибяг-

разчитали
имало е и слу

лига. и през изтеклото 
футболно първенство в 
Южна

своя полза през последни
те минути на играта.
Безпорно срещата срещу . което не само накърнява 
първенеца в групата „Вуч- Реномето на „Радник5', но 
йе" е пълно отражение на изобщо не съответствува 
силите и възмностите на- на спортменската борба. 
„Радник". В тоя мач ,,Рад- „Радник" винаги досега 
ник" бе изключителен фа- е бил разсадник на талан- 
ворит.

ват до непозволени неща. СТИХОТВОРЕНИЕ РАЗХАЗмеждурегионална 
лига нс постигна очаква
ните резултати. В начало- 7000 дин. 

6000 " 
5000 "

4000 дин.първа награда 
3000 *' втора награда 
2000 " трета награда

първа награда 
втора награда 
трета наградаго на първенството мнози

на считаха, че „Радник" 
ще успее да се върне във 
висш ранг на състезание. 
Благодарение обаче на ре
дица свои слабости в края 
на първенството с 28 точ
ки тон успя да се класи
ра от четвъртото до шесто 
място с еднакъв брой то
чки.

През целия състезателен 
сезон „Радник" игра пром
енливо. Губел е точки и

НОВЕЛА ЕСЕзагуби • ти. Последното класиранеа все пак 
срещата. С това сякаш пр на юношеския отбор меж- 

: ду четирите най-добри от- 
: бора в Републиката под-ска

6000 дин. 
5000 дин. 
4000 "

8000 дин.първа награда 
6000 " втора награда 
4000 " трета награда

първа награда 
втора награда 
трета награда

оигра своите възможности/: 
Всъшност 
..Морава" от Владичин хан 
вече очепта крайното кла
сиране на този отбор.

срещу1'играта

! зва, че именно в тази на
сока трябва да се търси 
решението: да се въведе 
младо поколение, което ще 
постига по-добри резулта- 

.• ти.

ПУБЛИЦИСТИЧНА
СТАТИЯНАУЧНА СТАТИЯ

Една от основните субе- ■ 
ктивни слабости в отбора 
е убеждението на тренъо- ; 
ра Филпповпч. че със „ста 
рите асове" могат да се ре

5000 дин. 
4000 "
3000 "

9000 
7000
5000 " трета награда

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

дин.първа награда 
" втора награда

първа награда 
втора награда 
трета награда

Ст. Н.
1. Право на участие в традиционния творчес- 

конкурс на списание „Мост" имат самоки награден 
граждани на СФРЮ.

ФУТБОЛНИЯТ ОТБОР „МЛАДОСТ" НА КРАЯ 
НА ФУТБОЛНОТО ПЪРВЕНСТВО

2. Творбите, предложени за награда, трябва да 
са написани на български език — по възможност на 
пишеща машина (раздел тройка) или четливо на 
ръка и да имат обозначение (шифър). Авторите тряб
ва да доставят на Редакцията по три екземпляра 
от всяка творба, а името на автора, сложено в затво
рен плик, върху който е написано същото обозначе
ние, което стои на творбата, се изпраща с пратката.

3. Изборът на темата е свободен — според же
ланието на автора.

4. Препоръчително е авторите на научни и пу
блицистични статии да посветят съответно внимание 
на 40-годишнинлта от победата над фашизма и ос
вобождението на страната, на развитието на самоуп
равлението у нас, на делегатската система, стопанско
то развитие и на проблеми от Дългосрочната програ-г . 
ма за икономическата стабилизация и пр.

5. Обемът на научните и публицистичните ста
тии може да бъде най-много до 20 страници на пи
шеща машина

6. Последен срок за доставяне на творбите на 
творческия награден конкурс на „Мост" за 1985 год-- 
е 10 ноември т. г. Творбите се доставят на адосс-. 
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" — ЗА ТВОРЧЕСКИЯ * 
НАГРАДЕН КОНКУРС НА СПИСАНИЕ „МОСТ", 
Кей 29. декември бр. 8, 18000 НИШ.

Резултатите ще бъдат съобтсии чрез в-к „Бра
тство" и другите средства на масова информация на 
българската народност в Югославия.

РЕДАКЦИЯТА IIА СПИСАНИЕ „МОСТ"

Седлото място под векчкл очаквания
стойно трябва да се ана
лизират поведението и дис 
циплината на всеки по-от-’ 
делно. както на футболно-': 
тите. така* и на тези

С последната футболна 
среща срещу футболния 
отбор на „ППРО" от Вра
ня. която босилеградските 
футболисти загубиха с ре
зултат 4:1, ВСЪЩНОСТ И при 
ключи тазгодишното фут
болно първенство в Меж- 
дуобшинската футболна ди 

(МОФД) Враня. Бо

ла заемеме едно от първи
те грп места. Обаче пора 
дн всичко безотговорното 
отношение на някои фут
болисти. целта нс ни се 
осъществи. Седмото място 
е под всички очаквания. 
Затова. това първенство 
игс ни бъде добър урок за
напред5'.

КОИТО;’
ръководят с тях.

За тазгодишното класи
ране на „Младост" треньо
рът Георги Георгиев спо
дели: ..Реално гледано имавизия

силеградският отбор с И 
победи 4 равни резултата 
п 10 поражения, с 26 точ-

М. Я.възможностиХМС СИЛИ II

ТЪЖЕН ПОМЕНки. на обцга изненада за 
любители на фут- IIг 25 юли тази година се навършават 

ПЕТ ТЪЖНИ ЦОДИНИ
нашия мил и никога непрежалим

всички
бола в Босилеград се кла
сира в средата и зае седмо 

на таблицата. Сед-
от смъртта на 
съпруг, баща и дядо Драголюб Йоцовмясто

мото място още повече тре 
вожи, ако се има предвид.

Босилс- . лекар от Димитровград
| На този ден Ще посетим 
вечния му дом п Димитров 

| градските гробища и те 
положим свежи цветя

Каним близки и познати 
да присъствуват па помена.

Опечслсио семейство 
Йоцов

че „Младост" от 
град в началото на 
дишното първенство 
един от трите 
за първото място и че спо 
ред силите и възможности- 
тс босилсградските футбо- 

имаха реални възмо-

тазго- 
беше 

кандидати

листи
жности за това.

Обаче и това футболно 
първенство с оше едно по
твърждение. че за 
класиране не е достатъчно 
само

високо В събота на 13 юли 1985 година в 10 часа 
на гпобишата в с. Жсл«>ша ще дадемт4 ТЪЖНИНа 4 август т.г. се навършват 

ГОДИНИ от смъртта иа нашия съпруг, роди
тел и д«до

оптимизъм, но и от- 
в играта и еди- 

изпълнение

ГОДИШЕН ПОМЕНУ ч ■-говорност 
кнодсйствие в 
на поставените задачи. Тьк 

качества липсваха 
босилсград-

I на милия ни и неирежа- 
НС. лим съпруг, баща, брат, 

свекър. ТЪСТ II ДЯДОДимитър Йордановмо тези 
при повечето 
ски футболисти,
би И В РЪКОВОДСТВОТО Асен Димитрова може от Димитровград

на
от Жслюша

Молим роднини, близки, 
приятели и познати да при 
съствув&т на помена.

■ ■'АНезабравими и скъпи са 
спомените за обичания съп 
руг, добрия родител и дя
до. Бремето минава, 
никога нс #те заличи

неговия благоро-

отбопа.
Затова на поредното за- 

ссланис на Прсдседатслст- 
футбоЛНИЯ отбор новото на

когато компетентните
обстоен офипиа- 

за тазгодишно- 
пъпвенство, 

слабото кла-

Опечслспи:те от
съпруга Зайка, сестри: Цена и Павлина, зетовс: 
Никола и Кирил, синове: Бобан и Бл&дко, дъ
щери: Венета и Росица, снахи: Пада и Злата, 
зетовс:

далат и 
лен отчет

футболно 
причината за 
сипане не трябва да тър
сят само в некоректното и 

а об-

спомсна 
ден лик и човечност.

то Миша и Момир, внучета и множествоСКЪРБЯЩИ:
Съпруги Еврушин», дъщери, зстоие и внуци

ВЕЧНО приятели.

пристрастно съдене,
СТРАНИЦА 11

ВРЛТСПЮ * 12 ЮЛИ 1**5



Хущфр • сатира • забава
ХУМОРЕСКА

Куфарът
белязах, чо сложи куфара си на земята 
и въздъхна.

— Трябва да почина. Не ми стигат 
силите... тоя куфар!

— Нима е толкова тежък?
— Вие сте... Как можете да мъкнете 

такава тежест в ръце? ПогледнетеI — 
Грабнах куфара и го метнах на рамото 
си. Тежките предмети се посят по-лесно 
така!

ТЯ БЕШК дребна женица със сиви 
коси очила и куфар, 
ъгъла на улица Черешпьова.

— Добър ден — заговорих я- — За 
къде, нани?

— Уф — изпъшка тя, като прехвър
ли куфара си в другата ръка. За Ухар- 
кова.

Игра е водутуМа стигнах я на

Прочего тия дпи дека специялна комисия 
йс шили да прегледа цевНете на регионалният 
водопровод и да види кико се сидбдеваю е во- 
Д.У 1*исоч1)и Одоровци, Гуленовци 
ги села у Забърдието.

и искоя дру-— Нима? Тогава имаме еднакъв път. 
И аз живея там.

Тръгнахме заедно. Жената час по 
час прехвърляше куфара от една ръка 
в друга и бършеше капките пот по че
лото си.

И тия иут (кои знайс койи) се уверили 
дека забърдчаи>с имаю муку с водуту. Ка им 
и&й-требе — онд лъцие, нема Ъу.

— Да—да — усмихна сс жената. — 
вие сте як момък, снажен като пла- 

) има, докато аз... Как мога да вдигна 
така тежък куфар ма рамото си?

Но

Комисията каже дека пластмасоветс цев- 
Ьс гребе да се замеие с азбестне. Това требало 
тека още одма да сс направи, оше кига се по- 
ставляле цсвЬете. Азбссиете, кажу стручн>аци,. 
келта да пръскай».

— И таз добра? Ами защо това нс 
казахте още в -началото?

Поставих
—Щ е ви разкажа сензационален ане 

кдот, за да мине по-бързо пътят.

Разказах й. Тя се усмихна с половин 
уста. Явно нямаше чувство за хумор. За

внимателно куфара на 
рамото й, па продължихме пътя си.

Милан Кукча (Чехословакия) Са се и я кико мнозина забърдчахье питам:
Па добре, другари, кой разреши да 

се тураю пластично цсвЬе-? Кръщен ли йс тия? 
Мислил ли йе дека с туя работу прави уместо 
срсЬу и радост за забзщдчахъе — несреЬ на тия 
човеци?... Или — нищо. .Оно право да ви ка
жем, не само у Одоровци, Гуленовци,
110 ДРУга села сс жале, дека водата често нестая...

Това ме макара да

ПрогнозашМЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ аз И з вестният а м е р и кан ск и 
метеоролог Джеймс Хеиин 
ксон имал машинописка, 
на чиято наивност често 
се смеел. Вед-наж й дик
тувал прогноза за времето.

— Пишете, госпожице:

него и9Съединените нишки могат и лъв да удържат.
Амхарскае се сетим нещо.

Ка беомо деца, често на пладне ка зап-ь ♦
* ладиимо овцете и говедата, узнемо да препи-

шуемо потокат. У почетак узнемо та --------
мен»е и песгк. Но шбм малко се поиавири бум- 
бакат —

турамо ка-Който не с изпитал дружбата, той не е живял.
Латинска ♦

9 9 а ние почнемо да 
водата бърже однесе
щете си изтече. Тегая нийе почнемо да турамо 
иловачу и — и водата не можеше никико да 
пробие. Навиреше се убав голем бумбак, 
йе цел дън се купемо...

Това нейе голе.м

в понеделник — дъжд. във 
ВТОРНИК

рипамо у ньега — 
камехубаво и ясно♦ I песъкат и кръз

воеме. в сряда 
вен дъжд ...♦ пролн-

Без сговор няма и свобода.

I♦ Сърбохърватска
» а ни-— Моля ви, господин 

професоре. — прекъснала 
го тревожно машинописка- 

■ та
има дъжд. В този ден цте 
ходя на излет с годеника

» урок, ама ми се чини 
дека йс добар за тия що су правили водопро- 
водат у Забърдието.

Водопроводат су проектирали

99 Съжалиш ли врага, ще пострадаш ти.
Узбекска ►: в сряда не искам да

♦ учени чо
веци. И щом су рекли дека требу азбесне цев 
йе морало йе азбесне и да се тураю, а не да

♦
♦ Служебното положение често изменя характера.

Сервантес
си.

♦ се игран» с пластичне...
А йедън регионалъц водопровод нейе иг

рачка. Нейе бумбак, него озбил»на работа 
рно не могу да се начудим, защо се йе рабо
тило тека, кико се йе работило.

Човеци су си паре давали док да уведу 
вол у, а са кикво: само су си довели йедну гла
воболиш. Час има, час нема... вода... Що тия 
|цо су правили тека водопроводат си 
сле н»им тека да им се йе десило...

— Е, добре — казал сс- 
оиозно . метеорологът. — 
Тогава пишете: в сряда — 
хубаво време . ..

♦
♦ и ве-

I| Дори душата не се отделя от тялото с такава 
мъка, както човек от своето величие.

Шекспир ,
♦

\I
*

# СЪОБЩЕНИЕ

Тъй като редколе- 
гията заминава на 
колективна годишна 
почивка, следващият 
брой на вестник „Бр
атство" ще излезне 
на 23 август 1985 го
дина^__________
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