
БрдтетЮ С ди м президента и 
СФРЮ Йосип Броз Тжто от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство оьо сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между на
шите народи и народности

3<г ВЕСТЩ4К НА УкДАРиШЛ НЩДНОС1 В ОФР ЮГОСЛАВИЯ

ГОДИНА XXVI * БРОЙ 1233 * 20 ДЕКЕМВРИ 1985 Г. ЦЕНА 15 ДИН.

към 22-РИ ДЕКЕМВРИ РАДОЙЕ СТЕФАНОВИЧ, И РАДКО БУТУЛИЯ В БОСИЛЕГРАД

ЮНА-ШПОСЕЦ» ШЕ1Н ПРАВИЛНА Е НАСОКАТА ЗА 

СВЪРЗВАНЕ С ПО-НАПРЕДНАЛИТЕ
В историята на югославските народи и народно 

сти има повече знаменателни дати. Празникът на 
Югославската народна Армия — 22 декември, ден 
когато през 1941 година в Рудо бе формирана Първа 
пролетарска бригада, т.е. първата регуларна войско
ва част у нас, — е повод и задължение да се при
помним на времето когато се раждаше Армията, на 
пътя до свободата, на падналите жертви и на следво 
енното й развитие.

РАДОЙЕ СТЕФАНОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОПАНСКАТА КАМАРА В СЪР
БИЯ И РАДКО БУТУЛИЯ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА СКУПЩИНАТА НА БЕЛГРАД, 
ПОСЕТИХА НА 13 ДЕКЕМВРИ БОСИЛЕГРАД.
• ДА СЕ ПОЛОЖАТ УСИЛИЯ ЗА ОСПОСОБЯВАНЕ НА СЪЩЕТВУВАЩИТЕ ТРУ
ДОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПО-НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

От създаването си досега нашата Армия носеше 
и носи знаме на повечето победи. Докато Хитлер 
газеше Евровд, Югославия бе изложена и на други 
похитители, всред които на България, Италия и дома 
шните си предатели. Партията и Върховният щаб на
чело с Тито са решителни — въстанието трябва да 
се развива до всенародна борба, за което е необхо-

ВОЙСКО

На 13 новември тази го
дина в Босилеград преби
ваваха Радойе Стефанович 
и Радко Бутулия, като по
сетиха трудовите единици 
— цехове на „Здравйе" и 
„Зеле Велкович0 в Босиле 
град, където се запознаха 
с производствения процес 
и резултатите в производ
ството. В трудовата едини
ца — цеха за преработка 
на билки, зеленчук и 

директорът 
на цеха Сотир Стотиров 
запозна Стефанович и Бу
тулия с проблемите, недо
имъка на средства за из- 
праждане на складове, ко 
ето предизвиква Щети на 
цеха, тъй като суровини
те калират.

Р. Стефанович и Р. бу
тулия посетиха и цеха 
(който е към края на из
граждане) на ЕИ от Ниш 
и граничния прелез в Ри- 
барци.

В разговор с
ста папския 

в Босилеградска 
Любен Раигелов, 
дател на скупщината, за
позна присъствуваЩите със 
стопанските резултати през 
последните години. Той из 
тъкиа, че са правени зна
чителни усилия за разре
шаване на множество

витието на общината са на 'развитие на гранични 
дали трудовите организа- те и изостаналите общини. - 
ции „Здравйе’' и 
Велкович'’ от 
които са построили цехо
ве в общинта. Така сега 
Босилеград има общо 2035 
заети, докато пък в само- 
управителната общност за 
трудоустрояване още 1020 
души търсят работа. Пред
седателят на
та скупщина Рангелов из-

„Зеле Необходимо е, по примера
Лесковац, на посочените организа

ции от по-развитите среди, 
да тръгнат и други. Опре 
делнието за „довеждане” 
на трудови организации 
от по-развитите среди и. 
по-големи стопански сис
теми е съвсем положител*

димо да се създават по-големи и подвижни 
ви формации: бригади, дивизии, корпуси... Първо 
формираната такава формация е Първата пролетарс 
ка бригада. В деня на формирането в пролетарския 
строй на бригадата са 1199 бойци. Този пролетариат 
от работници, селяни и интелектуалци все до побе 
дата на въоръжената реводюция бе не само 
носец на свободата, но и тогава високо носеше зна 
мето на братството и единството и на равноправието 
на нашите народи и народности. Носейки тежко, но 
достойно за жадуващия свобода бреме, нашата Ар- 

жертви. Без оглед на тях брой

Общинска- в тази насока и за-но и
напред трябва да се дейст
вува. Съществуващите сти- 
мулативни мерки трябва 
още повече да заинтересу-

знаме-
тъкна и активностите за
изготвяне на предстоя
щия средносрочен план 
при което спомена изгра- ват трудовите организаци 
ждането на трета фаза на да _ строят мощности в 
цеха на ,3еле Велкович'*, изостаналите общини. Той 
програмата на трудовата подчерта 
единица „Електробосна" от за консолидиране на вече

цехове.

овоЩИя

мия даде огромни
й състав постоянно се увеличаваше. Към краяният

на войната тя имаше 800 хиляди бойци и всички 
дове и родове войски.

Огромен е приносът на
врйна. Не само че

на нашето бойно поле приковаваше

необходимосттави-

Яйце за изграждане на съществуващите 
фабрика за производство закръглянето им в про- 
«а пасти от титан-карбид, изводствени

нашата Армия във Втора 
завоюва свободатата световна 

на страната; но 
30 до 35 окупаторски дивизии и повечето куизлинго 
ви формации, с което ДаДе всеобразен принос и на 
световния интернационализъм в потушаването 
шизма. Дебата на свободата е голяма. Без оглед, че 
има и такива които отричат и намаляват приноса на 
Югославия, знайните и незнайните гробове на 1 700 
000 жертви, колкото дадоха животите си през кърва 
вата епопея са вечен страж, който предупреждава все

цялости, за 
да могат и общите резул
тати да бъдат по-големи. 
Пане подкрепа на необхо- 

изграждане

програма за производство 
на изкуствени диаманти от 
графит, както и цеха за 
производство на лека кон
фекция. С реализирането 
на тези програми биха се

на фа
димостта за

складове в цеха за су
шене на билки и овощия, 

изграждането 
фаза за

Го&орейки за 
експлоатацията на рудни- 

счита за

наполитиче-
актив

община
предсе-

ско насъздали възможности за както 
заемане на повече работ
ници и повишение на все- Велкович’'. 
общото стопанско разви
тие на общината.

„Зелетрета

ки евентуален агресор.
изграждане иа страната, ЮНАИ в следвоенното 

дълбоко свър'за«а с народа, 
достойнства. При това тя е знаменосец и на броини 

победи. Прокарва пътища, ток, канали... в 
изграждането на страната там е където друг не мо
же. Но това никак не намалява боеготовността и.

Борбата за социалистическия 
вява в сложна международна политическа, 
ческа и военна обстановка. Нашето общество с прин 

иа необвързаното движение носи високо 
и се застъпва световните проблеми 

начин. Имайки

те залежи,
в необходимо час по-скоро 

стопане- да со разреши въпроса с 
актив Ра_ инфраструктурата ж>

на пътя и

е Взимайки участие
разговорите със 
ко-политическия

тръгнало напред в стопан- ца, за да м°же> да се з по
ского развитие и че съшо- чие с експлоатация «а олов

електрификация иа не- то ще трябва да върви по- но-Динко вит пгьтнес-
елокрифицирапите сели- ускорено, съгласно обща- обходимо е да с
ща. Голям прицос в раз- та политика и приоритета твят повече ко

СТЕФАНОВИЧ И БУТУЛИЯ В СУРДУЛИЦА 
Видосав Димитриевич, председател та Общинска- рад 

та скупщина в Сурдулица ма 12 декември тази годи
на запюзна Радойе Стефанович и Радко Бутулия, пред 
политическо-стопанския актив в общината със стопа-

трудови

ко-
възход се осъщест 

икономи муналии и мнфраструкдур- 
\щ, обекти, преди всичко в

ципите
знамето на мира
и въпроси да се решават на мирен

обстановка
трудовите организации за- 

по-ускорено реализи- 
оотаналите за-

полагамстъкмо тази сложнапредвид
усилия възможно повече да

сили. Днес ЮНА разполага
модернизираме въоръже 

с най-съвременно 
Вярата в

райе и на 
планирани цехове.

Радко Бутулия счита, че 
по-бързо

лите си
оръжие, изработено в

в°а^ейНдаия °състеТ Ние* с гордост казваме, че мора 
лът и единството на нашата Армия е на високо р - 

би искали да имат множество армии

наши колективи.
голямо значение за морала

много повече и 
трябва де се работи върху 

на най-изоста-

нските резултати и активности върху по-нататъшното 
й развитие. Участвувайки в разговорите Радойе Сте
фановци даде подкрепа на охрабряващито резултати 
в тази община,

развитието
постигнати в свързването й е палите общини в републи- 

стоианоки организации. В осъществяване- ката. Той счита, че от бел-
стопанство „Бе-

внище, какъвто 
в света. по-големи

то «а следващия средноорочен план, говори за акти
вностите, които предстоят за По-уокорено реализира
не задачите от Дългосрочната програма за икономи- 

стабилизация. Той изтъкна, чо и занапред из-

са готови да засилиДнес нашите въоръжепии 
щитят придобивките от въоръжената революция и

ГГ-—
отбрана и обществената самозащита — с участие на 
целия народ. Затова с основание казваме на всички, 
че всички сме армия. Това е пашата действителност
и сила, която трябва да е известна иа когото и да е

В. Божилов

градското 
ко”, „Спорт", „Обуча” или 
някои други, имат възмо
жности да изградят свои 
цехове в тази община при 
пълио зачитане реалността

чеока
носът е предимст»е<на задача не само зарад валута, 

зарад дохода. Трябва да се извърши и доизгра- 
сто пан оката система чрез създаване на по- 

отношения иа сдружаваше на труда.

ио и 
ждане на 
здрави

иа интересите.
В. Костадинов

поевгател.



ж НАС |ПО СВЕТА И У
ЕДНОДНЕВНО ПОСЕЩЕ 
НИЕ НА ДЖОРДЖ 
ШУЛЦ В НАШАТА СТРА

КИТАЙСКА ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНАЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ ОТНОШЕНИЯ

АФИРМШ1 ПА ВАНИТЕРАЗГОВОРИ ЗА 6Ш00ИАЕНА 

И БОРЧЕСКОТО ШРУДНШТВО
НА

НА ПИУ ШАО 41 Откровен
диалогЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ РАЗГОВОРИ В 

СОФИЯ ЗА СТОКООБМЕНА В ПЕРИОДА 1986 
1990 ГОДИНА И НЯКОЛКОДНЕВНО ПОСЕЩЕ
НИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯ НА СУБНОР В НРБ
• В началото «а седми

цата в София започнаха 
югославско-български раз
говори за обмен на стоки 
и услуги в периода 1986 
— 1990 година. В рамки
те «а разговорите за дъл

госрочно икономическо
сътрудничество обстойно 
бяха разгледани възмож
ностите за стокообмен в 
1986 година.

Югославската- делегация 
на тези разговори ое ог
лавяваше от Методи Сми- 
левски, помощник на съю 
зния секретар на външна 
та търговия а българската 
от заместник-министъра 
на външната търговия Атв 
нас Гинев.
• Делегация на Съюзния 

отбор на Съюза на югос
лавските бойци (СУБНОР), 
в която се намират пред-

НАСТОЯЩАТА РЕФОРМА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА 
СИСТЕМА И РАЗВОЙНИТЕ ПРОГРАМИ НА КИ
ТИ В ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ИЗХОЖДАТ ОТ ТЕО
РЕТИЧНИТЕ СТАНОВИЩА НА БИВШИЯ ПРЕЗИ
ДЕНТ Белградският диалог Ди 

здароаич — Шулц обхвана 
въпроси от билатералното 
сътрудничество на Югосла 
вия и САЩ и международ 
ни теми. Събеседниците 
оцениха, че отношенията и 
сътрудничеството на Юго 
слави» и САЩ се разви
ват благоприятно въз ос 
нова на известните прин 
ципи за независимост, не 
нарушимост на суверените 
та и териториалната ця
лост, равноправие, «енаме 
са и уважаване «а различ
ете вътрешни устройства 
и международни цозиции 
на двете страни. Диздаре 
вич и Шулц размениха 
мнения във връзка с бор 
бата против международ 
ния тероризъм. В този кон 
текст двамата външни ми 
нистри се съгласиха, че те 
роризмът е сериозен про 
блем, а борбата против не 
го е една от най-важните 
задачи на международна 
та общност. Югославия ечи 
та, каза Диздаревич, че 
към това явление не могат 
да се прилагат „двойни 
стандарти” и че трябва да 
се прави разлика между 
тероризма и борбата за 
освобождение от агресии, 
окупации и колониализъм.
В разговорите на между 
народни теми най-много 
стана дума за женевската 
среща Рейгън — Горбачов.

седатвлят па Съюзния от
бор Михаило Швабич и 
членът на Председателс- 
вопго на Съюза на бойците 
в СР Македония Боро Чау 
шев, в понеделник прис
тигна на няколкодневно 
посещение в НРБ като 
гост на българския Коми
тет на бойците против фа 
шизма и капитализма. По 
време на посещението 
стана дума за ролята на 
борческите организации в 
разитието «а двете стра
ни и за 
им активност, 
бе и сътрудничеството ме
жду организациите на бой
ците на Югославия и 
Бъглария.

Освен София, делегаци
ята на Съюзния отбор на 
СУБНОР на 
посети и Пловдив.

В НР Китай подчертано 
се възобновяват спомени 
за бившия китайски пре
зидент Лиу Шао Чи, загу
бил живота си като изгна
ник на „културната рево
люция" на Мор Дзедун. 
Повод за тава с издава
нето на втория том на съб
раните му съчинения, чи- 
ето съдържание показва, 
чо настоящата икономиче
ска реформа и развой
ните програми Китай до 
голямд степен изхождат 
от теоретичните станови
ща на бившя президент.

боа” поелвещава цяла ст
раница на произведенията 
па Лиу Шао Чи, оценява
йки ги като „величествен 
документ”. За бившия пре 
зидент се казва, че е бил 
„изтъкнат ръководител на 
партията и страната, мар- 
кистики теоретик, без
страшен комунистически 
борец за социалистическо 
строителство в Китай, от 
личаващ се с много добро 
детсли’'.

л>т ~~~'Т........ .
Лиу Шао Чи е реабили

тиран в периода след смъ
ртта на Мао Дзедун. Про
възгласен е за един от че- 
тирмата най-велики 
воители
партия и революция.

международната 
Обсъдено

В един от последните 
си броеве органът на Ки
тайската 
ка партия

ръко 
на китайскатаЮгославия комунистичес- 

„Женмин Жи-

НОВО ИЗОСТРЯНЕ НА АМЕРИКАНСКО-НИКАРА 
ГУАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ то правителство и ЦРУ, ве

че няколко години прав
ят опит да свалят народ
ното правилетство в Мана 
гуа.

намерението ои, Рейгъи 
изсипал „цял куп" жес
токи обвинени» по одрес 
на Никарагуа. Според не
го ят е не само страна 
„диктаторски режим”, но 
и „убежище за терорис
ти”, „износител на субвер- 
зивна дейност” и

Сащ етягат обръча
РЕЙГЪН ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПОИСКД ОТ КОНГ 
ГРЕСА НОВИ СРЕДСТВА ЗА НИКАРАГУАНСКИ- 
ТЕ КОНТРАРЕВОЛЮЦИОНЕРИ 

„Аргументите”, с които 
Рейгъновата 
ция подкрепя 
та си версия 
вката в 
вусмислено
намеренията на Вашингтон 
да стегне още повече об-

По вълните на една ра- 
доотанция Рейгън предявил 
намерението си да поис
ка от Конгреса нови средс
тва за увеличаване помо
щта на контрареволюци- 
онерите особено във воен
но отнощение, с което 
Конгресът досега не бе 
съгласен. За да оправдае

ръча около тази средно- 
американска страна и до 
пълнителво да залага на 
никарлгуан ските контра- 
революционери. Както е 
известно, противниците на 
сандинистката революция, 
подпомагани от Рейгъново-

администра- 
собствена- 

на обстано- 
Никарагуа, нед-

,емжду- 
народен агресор”. Разби
ра се, това о саме част от 
„сценария” на новия аме- 

срещу
подсказват

рикански натиок 
Никарагуа.

някои ОСОБЕНОСТИ НА. НАРОДООСВОБОДИТЕЛНАТА БОРБА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА 
НА СЪРБИЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ЮЖНАТА ЧАСТ

Пример за успешна отбранителна
ПИШЕ: Александар Янич, генерал-полков ник

Особеностите на Народоосвободителната 
борба и социалистическата 
ната част на Сърбия сочат оригинален опит, 
който показва как може 
и дълготрайна всенародна отбранителна вой 
на при многократно надмощие на врага. Вое 
нните събития в този край носят силен пе
чат на ефикасното действуване на ЮКП и 
силната мотивировка на бойците

воина
4. Югославската комунистическа партия, 

НОВ и ПОЮ в южната част на Сърбия ока
зват безкористна помощ на антифашистко
то движение в България: приемат българс
ки партизани на свободната територия, 
ръжават и защитават единиците им и съЩе 
временно водят въоръжена борба против бъл 
гарската фашистка войска и полиция. 
НЕУДЪРЖИМО РАЗРАСТВАНЕ НА НОБ 

Изучаването на

твени особености на народоосвободителното 
двжение в този край:

1. Въоръжената борба на единиците 
НОВ и ПОЮ, против окупатора и домашните 
предатели се води на важен стратегически 
простор, и 'непрекъснато през цялото

революция в юж на
да се води успешна въо

вре
ка войната, въпреки многократното над 

моЩие и свирепостта ка врага и въпреки тру 
дностите в системата на връзки, ръководене 
и командуване, особено в оперативно 
шение.

ме

и народа военните опити »а диви
зиите на НОВЮ ки отвежда в третата и чет 
въртата година на нашата НОБ 
тичеока революция. През 1943 
на 1944

отно-
Народоосвободителната борба 

листическата .революция в южната 
Сърбия е особена по

и ооциа 
част на 

много неща. Някои от
2. В условията на затруднени и соцналис-връзки с

висшите партийни ръководства, партийните 
организации разгърщат непрекъсната идейно- 
политическа дейност сред народа, 
този начин обезпечават необходимата 
крепа на народоосвободителното 
прилив на бойци, създаване 
новата народна власт.

3. В съвместната борба

и в началото 
година вражеските сили все още са 

числени (около 220 000 войника), но с неу
държимото разрастване на народоосвободите 
лиото движение и въоръжената му борба се 
създават условия за формиране 
дивизии на НОВЮ 
бия. Говорейки 
на 19 май 1974

тези оообености са .от 
обективното съблюдаване 
НОБ

голямо значение за
като по 

под- 
движение, 

и укрепване на

на развитието на 
и революцията ма този простор. Проуч 

ването и обобщаването щ тези опити, особе 
но когато става дума за бойните действия на 
оперативно-тактическите части (дивизии на 
НОВЮ) и сдружените 
(бригади), би било

на първите 
в южната част на Сър- 

за това, на Власинско езеро 
година, делегатът на Върхов

ния щаб на НОВ и ПОЮ генерал Светозар 
Вукманович Темпо каза: „В Църнотравски 
край, Ябланица, Пуста река и Топлица нито 
един момент не престана борбата против 
окупатора и домашните предатели, започнала

ое осъществява
взаимно доверие и братство и единство 
сърби, македонци, 
други народи и народности,

тактически единици 
ценно за кашата теория 

на военародната отбранителна войн.а Пре
да да минем на бойния път на 46-та оръбска 
дивизия на НОВЮ, ще посочим

на
черногорци, албанци и 

въпреки тежко
то историческо наследство и известната 
ривна дейност на окупатора. поднякои същес
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ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА В 
АРМЕЙСКА ОБЛАСТ КОМЕНДАНТСТВОТО НА НИШКАТА ЗАСЕДАНИЯ НА ИЗДАТЕЛСКИТЕ СЪВЕТИ НА 

„БРАТСТВО" И „ДРУГАРЧЕ"

Постигнати са 

всестранни резултати
Приети превити и отчетите 

■ концепциите
На 17 декември т.г. в 

Издателство „Братство” се 
проведоха заседания на 
издателските съвети на ве 
стник „Братство" и детокид 
вестник „Другарче”. Чле
новете на издателските съ 
вети разгледаха проектите 
на отчетите по изпълнение 
то на концепциите за 1985 
година, както и проекти
те «а концепциите за иду 
щата (1986) година. Съше 
временно бяха разгледани 
и предложенията на фина
нсовите планове за 1986 го 
дина. Членовете на Изда 
телския съвет на детския 
вестник се запознаха и 
със сътрудничеството на 
„Другарче“ с „Дечйе нови 
не” от Горни Миланов.ац и 
с още 25 редакции на дет 
ски вестници в конкурса 
„Съвместно творим”. Те 
подкрепиха инициативата 
за установяване «а сътру 
дничество и с редакцията 
на „Весела свеока" от Са
раево.

Инак проектоотчетите за 
тазгодишната дейност бя 
ха приети, като за отчета 
на в-к „Братство” се засть 
пиха да се внесе повече 
конкретност. Също бяха 
приети проектоконцепци- 
ите за идущата година. Из 
дателските съвети заключи 
ха и единият, и другият 
документ да бъдат предос 
тавени на публично разис 
кване до 20 януари иду
щата година, след което 
издателските съвети окон
чателно ще приемат отче
тите и концепциите.

ПОКРАЙ ПОСТОЯННОТО ИЗДИГАНЕ НА 
БОЕГОТОВНОСТТА, АРМЕЙЦИТЕ изграждат 
ПЪТИЩА, ВОДОПРОВОДИ, ЗАЛЕСЯВАТ ГОДИНИ.,

ва на всички 
учения са 
останалите

проведени 
включвани и
структури на 

всенародната отбрана и 
обществената

— Армейският състав 
Нишката армейска област 
постигна значителни ре
зултати в обучението и 
възпитанието, укрепване
то на боеготовността, мо
рално-политическото еди
нство на военните колек
тиви, ангажирането на ко
мандирите в обществе
но-политическите органи 
зации и общности, реали
зирането на концепцията 
за всенародна отбрана, 
оказване помощ на насе
лението, културно-забав
ния и спортен живот — 
подчерта 1на традицион
ната среща с 
тите ДС случай Деня на 
ЮНА комендантът на Ни
шката армейска област 
генерал-подполковник Пе 
рица Вучетич.

в ха подчертани и следните: 
през тази година войници
те и командирите 
радили 60 км нови пътиша, 
извършена е

самозаши- 
поделенията на те-те и

риториалната отбрана и 
гражданската защита.

са изг-

реконструк- 
ЦИя на пътища на дължи
на от 66 км, построени са 
два

Обществото отделя сре
дства за нуждите «а Ар
мията. Но тя има и соб
ствени, непресъхваши из
точници на доход. Войни
ците и командирите през 
тази година са изградили 

различни обекти, ко
ито дават принос в изди
гането на войнишкия ста
ндарт и в качеството на 
обучението.
приносът им към стабили
зацията и пестенето. През 

подкопаонишките села и тази година в това отно-
на недостъпни терени, шение дойде до изява
Тази помощ, която оказ- високото съзнание 
ват войниците и коман- армейския състав. На все
ли рит е им е безмерна. Но нните икономии в тази 
ако се изчислява колко област е осъществена чис-

Продължавайки гради- Еъзлиза оказаната помощ та печалба от 126 милиона Преквалификацията на
Циите на неуморни с^0- °Т страна иа състава на ЛГнпУ “ "Р°' незаета работна ръка все
ители, войниците и кома- Нишката аРм™ска област Дължи и занапред. повече ю афирмира като
ндирите в нашата армейс- през тази ГОД1гаа числото ЮНА е и всеобразно ефикасен начин за нама-
ка област _ продължи възлиза на 2-5 милиарда училище. Тази година на- ляване броя на безработ-
генерал-педполковник Ву- динара‘ пример в Нишката арме- ните в Нишки регион.
чвтич _ покрай положе- Комендантът «а Ниш- йска област са оспособени През изтеклите И месе-
ниГ^усилен труд в реали- ката аРмейска област из- и получили съответни ква ца на годината в Нишки 
зиоането на учебните пла- тъкна, че през тази годи- лификапйи около 3 хил- регион са преквалифици- 
нове и програмата за изди- на войниците и команди- яди войници: радиотелег- рани около 1700 безрабо- 
гаяе на боеготовността и рите са осъществили твър- рафисти. манипуланти с тни, коите вече получиха 
тьапмгя™»™ лялпхя зна- Де значителни резултати в различни машини, болни- или наскоро ще получат 
чителеч „пи-нпг В изгоа- областта на сътрудничес- чари, механици, хлебо- работно място в стопаст- 

Р твото с обществено- поли пекари, дърводелци и дру- вото. За преквадифи-
ждането на нашата соци- ТИЧеските, обществени и ги занатяти, необходими кация се определят и 
алистическа самоуправи- трудови организации и на нашето стопанство. ^ млади квалифицирани кад 
телна общност. Всред мно местни общности, както и } Ри< като при това не се
жеството постижения бя- с населението. Освен то- В.Б. „тревожат , че предвари-

ШВШ!НиП11Ш|1!Н1111ШйП1111Ш1111Ш!Ш1Ш!Ш111ШП1111ШНШ11Ш111иШ111Ш111ШиШ11Ш1111111Ш1Ш11111Ш11111111111!1!111й1Я!11118Ш1Н!111111!№11Ш11111Ц111111111111!11!й1!1111Ш1И111Ш1111111111И1111111!11

бетонни моста
дължина от 80 км, калити- 
рани са 15 извори, изкопа
ни към 150 км канали за 
водопроводи и за 
не на
фонни кабели, 
са 357 ха
чето от тези работи 
извършени в икономичес
ки неразвитите краища и

на

По отношение «а фин ад 
совите планове за идуща 
та година бе прието 
ключение на
на централния издателски 
съвет да се разгледа съвку 
пното финансиране яа Из 
дателство „Братство’' и да 
се изнамерят трайни реше 
«Ня за този въпрос.

полага
но аксилн и и теле-

126

зазалесени 
голини... Пове- заседание

са Огромен е

журн а лис

на
Ст. Н.

Нуждата менява професията
по-висока ква-теляа имат 

лификация, 
друга професия. Така ве
че изчезнаха досегашни
те проблеми на стопансг 

обезпечаването на

разбира се, в

вото с
калъпери и другилеяри,

профили металци.
Всички разноски на 
квалификацията поема са- 

обшно-

пре-

моуправителната 
ст на интересите за заема
не на работна ръка, която 

_ в 1985 ГОДИ-
обезпечила 33,6 ми

за азм цел 
«а е 
лиона динара.

(Н.Н.)

кока група. В книгата „Белградска операция 
за този исторически момент се казва: „Еди 
ницита на Главния щаб на Сърбия... през ав 
густ освобождават югоизточната част на Сър 
бил и «е позволяват на врага да поддържа 
транспортни и съобщителни връзки на юж- 
номорагаските и мишките комуникации. „Вър 
звайки” за себе си силни окупаторско-куиз- 
линговски части, те улесняват действията на 
Оперативната група дивизии”.3

В обзора и на този период комендантът 
на Главния щаб на НОВ и ПО на Македония 
генерал Михайло Апостолски (в книгата ои „Ве 
ликобългароките претенции” казва: „Главният 
щаб «а Сърбия ,и Главният щаб на Македония 
тогава получиха (колко ни е известно) задача 
та да блокират главните комуникации и о дол 

Морава и Вардар, за да бъде осуе 
оттеглянето на германоки войскови час

Тогава на този терен дейсгву-Когато поез февруари 1943 го още погоилно. 
ват многобройни и опитни партизански отря 
ди и бригади. Всички партизански единици, а 
особено бригадите, имат добра военна орга 
низация и разполагат със

способност. Успешно им съдействуват и 
партизанските отряди. Ръководенето и комай 
дувансто се подобряват в организационно и 
професионално войнишко отношение. В опо 

зони вече действуват Оперативни

1941 година... 
дина пристигнах в този край на път за Маке
дония, заварих партизански отряди на църно 
травска територия... Когато през май 1944 се 

Македония, заварих ХХП, ХХШ и оилна >маневар-върнах от
XXIV дивизии. В това време от тази терито- 

беше изгонена българската окупаторска
ска

рия
войска и бяха разбити силните й гарнизони 
на десния бряг на Южна Морава. Създадена 
бе голяма свободна територия от Кумаиово 
до Пирот... Борбите на партизанските елини 
ци от този край на Сърбия, от Македония 
и Косово бяха героични както и борбите на

бригади.” Вук-

ративиите
щабове, а с цедокурните действия ръководи 
Главният «паб на НОВ и ПОЮ «а Сърбия. На 
просторните свободни територии 
вата народна власт насочват всички потенци 

на НОВ и въоръжената бор

ЮКП и но
прославените пролетарски 
манович подчерта и „заслугите «а население 
то от този край за успеха на партизанските 
единици и голямото му гостоприемство, кос 
то често пъти бе плащано и с животи ■'

ели за подкрепа 
ба и по този начин непосредствено доприна 
сят за освобождението на страната.

ипите на.ОСЕМ СРЪБСКИ ДИВИЗИИ НА НОВЮ
от 20 май до 1 тено

ти, на онази известна група армии „Е”. И 
затова, че македонските и оръбските едини 
ци тъй оилно контролираха тези основни ко 

германците бяха принудени да 
отидоха към Алба

Тъкмо в това време, 
октомври 1944 година, се пристъпва към фар

на Норо
година на ИОБ и ре-Това е четвъртата 

волюцията, в която съоръжената борба про
тив врага и домашните изроди продължава миране на осем сръбски дивизии

Х1Л7П дивизии.2 От тези осем дивизии пет 
се формрат в твърде кратък срок през 
май и юни. Седем дивизии действуват под 

Главния Щаб на НОВ и 
ХШ и XIV

Югославия: муникации, 
тръгнат в друга посока,1) „Политика” от 20 май 1974 г.

2) „Народоосвободителна войска на Югосла 
вия”, ВИЗ, Белград, 1982 г„ стр. 369.
3) „Белградска операция”, ВИЗ, Белград, 
1985 г., стр. 24.
4) „Великоблгарските претенции от Сан Сте 
фаио до днес”, „Вук Караджич”, Белград, 
1978 г., стр. 173.

ова към Ужице, относно към Сагавд, а след 
раево и Белград Това говори, че нашите еди 
цици силно защитаваха основната стратегиче 

относно долините на Вардар икомандуването »>а 
ПО на на Сърбия в състава на 
корпус па НОВЮ, а осмата — XXI дивизия 

състава на Оперативната група на 
състава на Първа, арме

ока посока 
Морава”4.

(ПРОДЪЛЖАВА)влиза в 
дивизиите относно в
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Изборите в СК
ПЪРВИЧНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ в Д. 
ЛИСИНЛ РАЗДВИЖВА АКЦИИ В СРЕДАТА СИ

КОЛЕКТИВ НА СТАРШИНА МИНА ПОСЕЩЕНИЕ ВЪН ВОЙНИШКИЯ 
ЛОСАВ НОНАКОВИЧ

Колективно изпълнение на задачите Доверие печелят 

с работа!Докато есенното слънце 
тоя следобеден предпраз
ничен ден срамежливо ог
ряваше хреберите над се
лото, доле по наредените 
покрай Местното самооблагане, т.в. до

броволният труд и занапред, както и досега, ще бъде 
един от главните източници на средства.

Преди известно време в 
първичната организация 
на СК в Долна Лиоина бе востни акции помощ ни 
проведено изборно събра- оказва Общинската скуп- 
нъие и, както и на други щина и по-широкото 
изборни събрания, бе изб щество. През миналата го 
рано ново ръководство: за дина 
секретар е избран Манол СОИ 
Стоичков, за заместник 
Славчо Алсксов, за касиер 
Станка Дончева, а касиер 
Младенов и Борис Хрис
тов за членове на секре- кътче трябва да имат 
тариата. Изборното съб- подчертава Стоичков, 
рацие в тази среда не бс 
само момент за реализира 
не на. изборната процеду
ра, но и за набелязване на 
нови и конкретни задачи, 
с които комунистите да да 
дат принос в развитието на 
местната ои общност и 
по-широко.

— В набелязването на но 
ви задачи тръгнахме от из 
пълняването на досегашни-

криволичостото 
шосе и речищеасвалтово 

то на река Драговищица 
дървета, все още се забеля 
зваше нней.

де един от главните ни из 
точници на средства. В изВойшщпте-

грапичнатаграничари на 
застава на старшина Мило- 

Новакович, съзнател- об-сав
но и с висока отговорност 
изпълняваха своята 
днева длъжност. В това се 
уверихме още при първия 
ни контакт. Въпреки, че за 
посещението ни бяха пре
дварително 
часовоят, след като за нас 
непознат сигнал

Републиканската 
за култура отпусна

еже-

средства и извършихме ре 
конструкция на залата в ко 
оперативния дом. Млади
те «е бива да забравим,осведомени.

уведоми 
ни. Още вед-

впечатление
за идването
нага голямо

остави добре подреде
ният и чист кръг на заета 

атмосфе-

ни

вата, а отделно 
рата при срещата с войни
ците-граничари. И тук, ка
кто и на всяка друга гра
нична застава, всеки който 
ги посети с добри намере
ния е добре дошъл.

След като разгледахме 
заставата,

Бдителността е главна задача на всеки войник
И добави: — Без това не чния пост 
бихме могли да изпълним мо, братски и другарски да 
изискванията на трудния, преодолявет всяка трудно- 
но честен граничен живот, ст и се радват на успехите 
Другарството тук на грани- си. 
чната застава е особено 
силно. Тук всичко решава
ме по другарски. Разбира 
се, понякога се и критику
ваме, но пак другарски, 
коъструктивно.

Подобно ни казаха и Зо
ран Лазаревич от Титово 
Ужице и Лаете Яневски от 
Скопие, Джеваир Корад- 
жин от Призрен и Мирен 
Рикторшич от Шкофия 
Лока, Залтан Новинек от 
Сента И Желко Бишчан от 
Бйеловар. Искаха това да 
нодхртят и всички други 
дошли тук от всички краи
ща на страната «и за да 
бдят денонощно на грани-

рамо до ра-
те — казва новоизбраният 
секретар на тази първична 
организация на СК Стоич
ков. Имайки предвид въз
можностите, ние наистина 
постигнахме много.

помещенията в 
които също така бяха в

влязох-безпрекорен ред, 
ме в столовата. Тук съвсем 
друг амбиент. Една група 
войници-граничари, разби
ра се тези които в моме
нта не бяха на длъжност.

В тази организация чле 
нуват 21 член. Един член 

болест и напред>Тук еднакво внимание 
се посвещава върху ежед
невното изграждане на бо
еготовността и идейно-по
литическото издигане на 
войниците граничари и вър 
ху провеждането на мер
ките за икономическа ста
билизация. Разнобразен е 
културно-забавният и спор
тен живот. Всестранно сът
рудничат във всички об
ласти с месното население 
и пр.

Така е било преди, така 
е сега, а така ще бъде и 
утре, каза на раздяла Но- 
вакович.

поради
нала възраст за една годи 
на е освободен от актив

При
това не мисля само на ко 
мунистите, но на населени 
ето в цялата местна общ
ност, на самоуправителни- 
те й органи, които също 
така даваха и дават при-

ности. Такива примери — 
поради оправдателни при
чини членове да се осво
бождават от задължения 
за звестно време — в об 
щинската партийна орга
низация са малко. В Д. Ли 
сина приеха това решение 
понеже знаят, че резулга 
тите са в зависимост от 
действуването, а не от чи 
слото на комунистите.

— Готови сме за нови ак 
ции. Дължимо внимание 
ще посветим на всички вь 
проси от чието решаване 
зависи
мическото и са.моуправите 
лно развитие на местната 
ни общност. Развитието на 
селското стопанство тър
си нови акции. Запланира 

всред
тях е увеличаването на
площите под изкуствени 
треви, както и изграждане 
то на водопои — изтъкна 
Стоичков.

Комунистите в селото не 
забравят и най-малките си 
съграждани. Водата за 
училището е доведена дале 
чната 1964 година. Търби 
те са вече дотраяли. Как 
то и тогава населението и 
сега ще запретне ръкави. 
Училищет-о
ще отпусне средства за 
материал, а долнолиоинча- 
ни ще построят водопрово 
да на дължина от един ки 
лометър — с .доброволен 
труд.

насъбрали се около една 
маса с напрежение очаква 
ха изхода от шахматовата 
игра на двама, както каза
ха люти съперници, други 
четеха или пишеха писма, 
а трети четеха някакви 
книги, най-вероятно от би
блиотеката с която разпо
лага тази гранична застава.

— Ето вижте, тук на гра
ничната застава почти все 
ки ден е та§», сподели Но- 
вакович и добави: Бдите
лността тук нито за миг не 
спада, без оглед да ли е 
ден или нощ, студ или си
лна горещина, вятър, оняг 
и дъжд. Под зоркото око 
на граничарите, невидимо 
за нарушителя, под посто
янен контрол е всяка педя 
на границата. И още нещо. 
Резултатите, които пости
гаме са отражение «а не
разривното другарство без 
оглед кой от къде е. Всъщ
ност, ние тук представлява
ме едно семейство, както 
при изпълняването «а въз
ложената ни свещена зада
ча, така и в свободните ча
сове. Дори съвместно се 
четат и пишат писма. Това 
са резултати на сплотен 
колектив, в който е трудно 
да се каже кой е най-доб- 
рият — със задоволство 
казва Новакович.

— Нашият девиз е: Един 
за всички, всички за един 
— намеси се в разговора 
Велимир Чарич от Мостар.

нос в развитието на село
то. През миналата година, 
например, изградихме сгра 
да в селските гробища. За 
необходимия материал съ
брахме около 300 хиляди 
динара, а строенето стана 
чрез доброволен труд. Ме 
стното самооблагане и до 
броволният труд и занап- 
ред, както и досега, ще бъМ.я.

НОВОИЗБРАНИТЕ СЕКРЕТАРИ В ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК В 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕД НОВИ ЗАДАЧИ

обществен о-иконо

Необходимо е спешно действуваме
След избиране на нови 

ръководства в първични
те организациии на Съю
за на комунистите в Ди
митровградска община на 
11'този месец се проведе 
първото съвещание с ново 
избраните оекретари.

Новите секретари при- 
ветствува и им по_жела ус
пешна работа председате
лят на Общинския коми
тет на СК Райко Зарков, 
а секретарят на Предсе
дателството Иван Денчев 
ги запозна с предстоящи
те задачи, които очакват 
всяка кървична партийна 
организация. Той подче
рта, че първичните орга
низации очакват значите
лни и спешни задачи, кои

то изискват ефикасно и 
бързо действуване. Име-

събранията. Всичко 
това трябва да се напра
ви в най-скоро време, а 
констатациите трябва да 
бъдат основа за

на хме поовече. Едни
нно, всички първични ор
ганизации в сравнително 
къс срок трябва да при

свои събрания, на 
които членовете

спешнаведат разрешаване на присъству 
ващите проблеми, пред ко
ито се намират комунисти 
те в

да да- 
дат оценка на предизбор
ните и изборни 
сти. Всяка

активно- конкретните среди. 
Новоизбраните 

ри бяха
първична ор

ганизация трябва критич
но да каже как е

секрета 
също запознати 

с критериите и начина 
избори на 
Тринадесетия 
СЮК и Десетия 
на СКС, както

била
организирана по време на 
миналите 
е било

на
делегати за 
конгрес на 

конгрес 
и за члено-

Междуобщин оката 
конференция, Общинския 
комитет, Председателство 
то и отделните

избори, какво
присъствието на

членовете, а 
да даде оценка на 
та, доклада и разисквани
ята. Трябва 
да се 
просите, 
го са били

Босилеградсъщо така 
огче- ве на

също така 
систематизират въ- 

които най-мно- комиси.
присъствуващи

А.Т. В. Б.
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ИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД: ЧЕСТВУВАНЕ НА 22 ДЕКЕМВРИ

СЪЮЗЪТ НА СИНДИКАТИТЕ: 

ДА СЕ ЦЕНИ ТРУДА
КУЛТУРНО - ЗАБАВНИ ОРОГРАМИ

По с.лучай Пра
зника на армейците, днес 
в оело Долна Любата по 
тържествен начин ще бъде 
предадена на употреба 
реконструираната в коо
перативния дом зала. По 
този повод. Самодейно
то културно-хкдожествено 
дружество „Младост'’' от 
Босилеград, съвместно с 
армейците ще изнеое под
брана
програма. В село Горно 
Тлъмияо, по случай Пра-

чението «а празника и при 
носа на ЮНА в развитието 
на социалистическото ни 
общество доклад ще изне
се Милунча Пеггрович, а 
в рамките >на културно-заба 
вната част, подбрана про
грама ще изнесат войници 
— граничари и членове на 
Самодейното дружество 
„Младост”. Подобни тър
жества ще бъдат усторе- 
ни и на граничните заста
ви, където покрай другото 
на заслужили войници- 
граничари ще бъдат връче 
ни различни Войнишки 
признания и награди.

Във воички 48 първични 
организации на Съюза на 
синдикатите изборните съб 
рания приключиха, 
да на изборите са форми
рани

общо избраните 
48 председатели на ПО 9 
са жени, 16 работници от 
прякото

Ипак от зискванията е отделено и 
на проблема за намалява
не жизненото равнище на 
заетите. Посочено еВ хо- материално про

изводство, 6 младежи, а 7 
председатели са 
ли общинската 
ска

оба
че, че изход от кризата е: 
по-качествена и 
ма работа, по-висока про
изводителност на труда, вс
ледствие

пет нови първични 
Предизбор- 

и изборната дейно- 
в атмосфера 

на критически оценка на 
досегашната работа и пре
длагане

завърши- по-голя-организации. политич - 
школа на Съюза на 

синдикатите.
По врем®

ната
ст премина

на което и по- 
високи лични доходи, 
организациите, където има 
стимулативно възнагражда- 
ване и трудовите ефекти 

по-виооки,

на предизбо
рните и изборните събра-- 
нгая

културно-забавнаВ
на мерки и ак

ции за следващия период. 
От общо 48 избрани пред
седатели в ПО — 13 ду_ 
ши са преизбрани.. В 
вечето ПО на 
събрания листите са били

е направена обстой
на критика и самократика

работа, са
са много пред- телно и 

подобри 
труда,

да се намалят неоправ
даните отсъствия „по бо
лест” и решат други про
блеми. В редица органи
зации са приети конк-

зника по тържествен на
чин ще бъде открита въз
поменателна

собственатана
следова- 

неоснователнитеИзнесени чешма,
то в знак на спомен 
благодарност на 
ните от страна «а българ- 

окупационна войска, 
на 7 май 1944 година, две 

от това село, Це- 
не Бойков и То(не Станой-

кояложения: 
дисциплината

по да се отсъствия са по-малки. 
Такъв начин на възнагра- 
ждаване е приет от сами
те работници и с уопех се

иизборните М.Я.на стреля-
разширени за членове на 
изпълнителните отбори и 
гласуването е било тайно. 

За общинския синдика- 
съвет са делегирани 

трима
от които по втори път.

ска В ДИМИТРОВГРАД ПО 
СЛУЧАЙ ПРЕДСТОЯЩИЯ 
ПРАЗНИК НА ЮНА

прилага в редица колекти
ви: „5 септембар”, ПКВ 
„ГОмкр”, ,Оимпо”, „Мач- 

ретни мерки за изостряне катица”. Оттук и заключе
на отговорността.

Значително място в ра-

момчета

Богата програмален
25 делегати, само ксув, при «амернието им 

да се придружат «а парти
заните на Църноок пос
трои Общинската орга
низация <на Съюза на бой 
ците в Босилеград. По то 
зи случай Ще бъде устро 
ено скромно тържество 
със съвместна програма, 
в която ще вземат участие

нието 
че да се цени труда.

занапред пове-
Предстоящият празник 

на Югославската народна 
армия, 22 декември, и та
зи година в Димитровгра
дска община ще бъде от
белязан на тържествен

СУЬНОР: ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА
РЕВОЛЮЦИОННИТЕ ТРАДИЦИИ начин.

В чест на празника ще 
бъде организирано търже
ствено събрание — на 21 
декември Ще бъде изне
сен доклад за развитието 
«а ЮНА и значението на 
празника, ^.подбрана про

изнесат 
от Основно- 

и Образ ова-

Изборната дейност в 
Общинския отбор на СУБ- 
НОР започна още през 
юли т.г. Предизборните 
събрания в сдруженията 
на бойците приключиха 
през септември, а през 
октомври и ноември при
ключиха и изборните съб
рания. На тези събрания е 
анализирана работата на 
сдруженията, V изтъкнати са 
резултатите и проблемите, 
с които се среща СУБНОР.

те са застарели и преодо
лени.

се преустрои организацио
нната система на сътруд
ничество между Общин
ския отбор на СБУНОР и 
ССМ. Провеждат се чести 
срещи с ученици от осно
вните и средни училища, 
с бригадирите на съюз«ата 
<и местни акции, с войни
ци от гарнизона на ЮНА 
и изобщо с младежта, ка
то бойцрте по непосредст
вен начин допринасят за 
тачене и задълбачаване на 
революционните традиции. 
В тази насока ще се дейс
твува и занапред.

ученици от подведомстве- 
Горно 

войници-гра- 
от «ай-близката 

застава. По слу-

.ното училище в 
Тлъмино, иВ досегашната работа 

се прояви твърде добро 
единство в СУБНОР. Тази 
година приключи подго
товка на публикацията 
»сУРДУлица в НОБ — спо
мени на борци". С оглед 
на обменил материал ще 
бъдат издавани занапред 
още книги.

ничари 
гранична 
чай Деня «а ЮНА, члено
вете на Самодейното кул- щеграма 

учениците 
то училище 
телния център, а също та-

ДРУ-
„Младост" от Бо-

турно-художествено 
жество
силеград Ще изнесе подбра 
•на културно-забавна прог
рама и в село Долно Тлъ- ка и членовете на самоде

йния театър. На същия 
ден ще бъде проведено и 
тържествено заседание на 
Съвета за народна отбра- 
на, на което ще бъдат връ
чени награди на най-доб
рите от териториалната 
защита.

По традиция група вой
ници ще посетят трудови
те организации „Свобода" 
и „Димитровград", а също 
така и училищата, къде
то на учениците ще гово
рят за войнишкия живот.

мимо.
Централното пък тър

жество ще се проведе в 
Босилеград, където е за
планувано тържествено 

Ст. Н. събрание, на което за зна

Най-много в изборната ак 
тивност са изтъквани 
росите: младежките домове 
в някои селища и взаимно 
то сътрудничество с млади 
те. В този смисъл трябва да

въп
..Понастоящем се подго

твя учредяване на Общи
нския отбор с нов състав. 
Инак изборите са прове
дени при спазване на вси
чки принципи, статута р- 
ни определения и обще
ствени договори за кадро
вата политика. Оценката 
е, че изборите са протекли 
добре. Въпреки определе
ни ограничения — избран 
е добър кадър за по-ната
тъшна активност. А акти
вността на Съюза на бой 
ците в общината е извест
на като изключително ка- 

което
получил много

ЗАПОЧВАТ АКТИВНОСТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРИ

Масова самоуправителна акция
ООСТ, трудови и местни 
общности.

Делегатите на Общин- 
оката конференция и на 
Общинския синдикален съ
вет приеха решение за 
провеждаше на изборите, 
както и календара на избо 
рите и критериите, които 
трябва да изпълняват кан
дидатите за определени 
функции. На съвместното 
заседание бе избран' и 
координационен одбор за

Ос съвместно заседание 
на председателствата на 
Общинския синдикален съ
вет, Общинската конфере
нция на Социалистическия 
съюз и секцията и за по
литическа система, проведе 
но на 10 декември, а три 
дена след това на съвместно 
заседание на Общинската 
конференция на ССТН и 
Общинския синдикален 
съвет, в Димитровград за
почнаха активностите за 
предстоящите четвърти де
легатски избори,

— „Предстоящите избо
ри представляват 
самоу.павителна акция 
политическо събитие . от

като напомни че четвърти 
те делегатски избори 
провеждат по време когато 
трудещите се, цялата ра
ботническа «ласа и воички

се

И ученици ще направят 
посещение във войнишките 

Посещенията
организирани сили предво- 
деии от СЮК полагат ма
ксимални усилия за успе
шно премахване на акту 
алтите (икономически и 
обществени проблеми. Този 
избори имат особено зна
чение и по това, че се про
веждат заедно с изборите 
в СЮК и останалите общес
твено-политически органи
зации, а също така и по 
време на подготовките за 
предстоящите конгреси в 
Съюза »а комунистите".

колективи, 
ще започнат най-малките 
от детската градина „8 
септември”. Покровители
те на отделни войнишки 
колективи на самия пра
зник ще посетят войници
те. И тук ще бъдат изне
сени подходящи програми. 
Няма да изостанат и пода
ръци за войниците.

СУБ-чествена, за 
НОР е 
признания.

изтеклите и тази 
е реша'

През
година СУБНОР 
вал въпросите за инвалид
на и борческа зашита, та-

задълбочаваяе

провеждано ма изборите в 
състав: Иван Денчев, Пав
ле Тодоров, Момчиле А«д- 
рссвич, Ценко Костов, Го
рян Веле-в, Младен Димов 
и Иван Зарков, а също така 
и комисия за избори на де
легации и делегати да

Младен Димов, Си- 
КостОв, Димитър Сла- 

, Митко Томов, Първан 
Радоицев, 

и Саша 
А.Т.

начене иреволюционните традиции.
така и зз-

По случай празника на 
армейците в основното учи
лище и образователния це
нтър са обнародвани »аг 
радий конкурси на 
свързани с празника. Най- 
добрите творби Ще бъдат 
наградени и прочетени на 
заседанието на Съвета за 
народна отбрана.

масова
Както и досега, и

развива сът 
между 

отбор на СУБ

напред ще се
рудничеството 
Общинския 
НОР и останалите обгце- 

орга-
естн, ск
Досегашният 

че тряб-

1 Спирайки се върху под
готовките за предсето'Я1ЩИ- 
те избори Димитров под
черта, че е необходимо с 
лице да се исправим среШУ 

положение и
проблеми

заизвънредно ,значение 
всички трудещи се .и гра- 

вояка среда в об-
темисъ

став: 
меон 
вов
Иванов, Асен 
Слободан Джуров 
Димитров.

ждани от 
щината и в цялата страна, 
изтъкна в уводното си 
л ожени е предсетателят

синдикален 
Димитров,

ствено-политически 
низации, из-

др.и конкретното 
реалните г 
всяка конкретна

наопит е показал, 
ва да се търсят нови ме
тоди, понеже досегашии-

във
среда,Общинския 

съвет Саша
А.Т.
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ОЧАКВА СЕ НОВ СТОПАНСКИ ПОДЕМ

|Ш§|...
«тоианотво • и тление

се очаква да възлезнат нд 
милиона динара, 

областта на основното об-
ОБЩИНА ПРЕЗ ПРЕДСТОЯЩИЯ СРЕДНОСРОЧЕИ ПЕРИОДБОСИЛЕГРАД СКА В535

разовакис се планира изг- 
граждане на нови помете
ния в Рай чиловци и Бис
тър, а в Босилеград уче
ническо общежитие. Обра 

е за-
„Електробооня” от но е и разширение “а те 

Яйце планира в Босиле- лефошште централи 
град да разшири дейността Босилеград с 600 нови

изграждате на цех ста, в Г. Лисица и Бистър 
кварц, с по 100 и в Д. Лгабата с

РАЗВИ-ЗАПЛАНУВАНО Е ВЪВ ВСЕОБЩОТО 
ТИЕ НА ОБЩИНАТА ДА СЕ ИЗРАЗХОДВАТ 7,35 
МИЛИАРДА ДИНАРА, ОТ КОИТО 5,47 МИЛИАРДА 
В СТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ. СЕГА В СТОПАИС 
ТВОТО В ОБЩИНАТА РАБОТЯТ ОКОЛО 970 ДУШИ, 
А ДО КРАЯ НА НАСТЪПВАЩАТА ПЕТИЛЕТКА 
ТОВА ЧИСЛО ТРЯБВА ДА СЕ УВЕЛИЧИ С ОКОЛО 
650 НОВИ РАБОТНИ МЕСРА.

ра.
— В
по- зователнияТ център 

планувал изграждане 
нова училищна сграда, а 
сегашната да бъде лрОДо- 
собена за общежитие. Оча
ква се да продължи рено- 

на залите в ко-

на
си с
за преработка на
За целта квпитвловложсни- 200 поста. Покрай 
ето що възлезнс около 500 гите обекти търговската

организация „Слога”

ДРУ-

милиона динара.
Значителни средства

е вира^ето 
оперативните 
кто и завършаването на 
футболното игрище

що злаплаиуввла да изгради и 
магазина: в Дукат, 

на г. Ръжана, Плоча, Карама- 
ница и I) Зли дол. Тази ор
ганизация планира в Бо
силеград да 
един съвременен 
както и ресторант, т.е. об
ществен стол.

домове, ка-НОВИ СТОПАНСКИ ОБЕ 
КТИ

Тези дни трудещите се 
и гражданите в Босиле- 
градска община обсъждат 
плановите документи за 
развитие на общината през 
предстоящия

бъдат изразходвани за гс- 11СТ 
оложките проучвания

минерали — 1,34 
Освен

в Бо-
руди и
милиарда динара, 
проучаваиетр па залежите 
на олово и цинк в Благо
дат и Караманица, волф
рам, кварц и графит ще 
продължии проучването на 
фосфатите в Лисича,

оилеград.
СОИ за детска защита 
запланувала доизгражда

нето на детската

Стопанството в община
та и занапред ще се раз
вива като се свързва с 
икономически по-силни сто 
папски ■ колективи в реги
она, републиката и по- 
широко. Запланувано е из
граждането «а третия етап 
на цеха за чорапи и за 
целта, включвайки и не
обходимите средства за 
съоръжения и машини са

изгради и 
магазин есредносро- 

Според да
деното на публично обсгьж 
дане проекта на Общес
твения план на развитие 
до 1990 година икономи
чески изостаналата общи
на ще се развива с уско
рени темпове във всички 
области. - Видим напредък

гради-чен период. из-Босилеград и 
на детски обект 

СОИ за

нка в
граждане 
в Райчиловци, а 
социална защита изгражда
не на собствена 
Здравният дом планира да 
продължи изграждането на 
започнатите преди няко
лко години здравни обе- 

амбуланторията в

НЕОБХОДИМ Е СТАЦИО 
В СЕЛСКОТО СТОПАНС НАР И РОДИЛЕН ДОМ 

440 МИЛИОНА
сграда.

тво През настъпващия сред- 
носрочен период общес
твените дейности ще се 

съгласно целите 
Дългоср- 

чната програма за иконо
мическа стабилизация. В 
това отношение капита
ловложения се планират 
само за най-нужносто и

ДИНАРА
Сдружването на частни

те селскостопански про- развиват 
изводители и увеличението и задачите от 
на селскостопанското про
изводство, особено на жи 
вотновъдството е главната 
задача в областта на сел
скостопанската дейност.
През идната година в из
граждащата се овцеферма 
на „Напредък” ще бъде 
набавено необходимото ко
личество овце и кози (4 
хиляди овце и 500 кози, а 
през следващите години 
ще бъде извършено до
изграждане на тази ферма 
когато изцяло ще се реши 
въпроса с мълзенето. Тази 
селскостопанска организа-

КТИ:
Дукат и станцията в Бра- 
нковци. Очаква се в Бо-

V ** ' силеград да се изгради 
стационар и родилен дом.

В.Б.

Фабриката за фармацевтични и химически ♦ 
произведения „Здравлье” — Лесковац — ООСТ ♦ 
за производство на лекарства „фармацевтика7’, 
Лесковац — Сектор за преработка на овогция и 
зеленчуци БОСИЛЕГРАД

Комисията за трудови отношения на ООСТ 
фармацевтика обнародва

!
1

трябва да се почувствува 
в стопанството и селско
то стопанство. Във все
общото развитие е запла
нувано да се изразходва 
7,35 милиарда динара и 
най-голяма част от тях, т.е. 
5,47' милиарда в областта 
на стопанството. В инфра- 

- структурата са запланува- 
-«и капиталовложения от
11,34 милиарда, а в общес
твените, дейности 535 ми
лиона динара. Необходи
мите за развитие средст
ва ще бъдат обезпечава
ни от собствени източни
ци, банкови кредити, и 
най-голяма част ще обез
печи фондът за насърча
ване развитието на ико
номически _■ изостаналите 
краища. ■ >

запланувани 230 милиона 
динара. В заплануваното 
доизграждане на цеха за 
сушене на овощия и зеле
нчуци — за изграждане 
на помещения за склад и

за прием на изпълнители по работи и тру ^ 
дови задачи в Сектора за преработка на ово- 5 
щия и зеленчуци в Босилеград.

1. РАБОТНИК НА ЛИНИЯТА ЗА СУШЕНЕ 
за неопределено време (22 изпълнители).

Условия: основно училище.
2. ТРАНСПОРТЕН РАБОТНИК за неопре

делено време (3 изпълнители)
Условия: основно училище.
3. СТАЖАНТ ) референт за кооперация и 

ОНО за неопределено време (1 изпълнител)
Условия: Полувисша училищна подготовка 

— селскостопанска или икономическа насока.
4. СТАЖАНТ — технолог в отделението за 

производство за неопределено време (1 изпъл
нител)
производство за неопределено време (1 изпъл- 
товка (технологически или химически факултет).

5. ЛАБОРАНТ за неопределено време (1 из 
пълнител)

Условия; средна 
химическа специалност.

5. ЕЛЕКТРОТЕХНИК за 
ме (1 изпълнител)

Условия: КВ работник 
специалност.

ция е запланувала да из
гради и ферма за 500 юнци 
и рибник. За реализира-

Ще не на тези програми (без 
средствата за стадото) ще

за съоръжения — 
бъдат изразходвани 300 
милиона динара. В проми- бъдат 
шленото производство се 
планират и нови програми. 
Наистина, за едни от тях 
се казваше че ще бъдат 
реализирани и досега. ТО 
НИТЕКС от Ниш планира 
в Босилеград да изгради 
цех за лека конфекция и 
според плана са необходи
ми 800 милиона динара, а 
ДИБ от Княжевац фабри-

изразходвани 440 
милиона динара, от които 
80 милиона за уедряване
на площите.

Едни от по-значител«иТе 
програми, в областта на 
инфраструктурата е завър
шаването на електрифици
рането на селата. Очаква 

идната година да 
електрифицирани

се през 
бъдат
и последните неелектри- 

села: Дукат,
Доганица 

Ярешник. За пълно елек
трифициране на общината

ка за производство иа из- фицираии 
куствени диаманти от гра- Назърица, 
фит,, за която да се изра
зходват 500 милиона дина-

и ; »
училищна подготовка —

през следващия период ще 
бъдат изразходвани около 
1,14

Ц БОСИЛЕГРАД

| Проектобюджетът на публично обсъждане
определено вре-1

милиарда. В област- електротехническата на жилищното дело ще
бъде изградена общенстве- 7. ГОТВАЧКА-СЕРВИТЬОРКА
на ограда с 26 жилища. За : но време (1 изпълнител) 
изграждане и довършаване УСЛОВИЯ: КВ работник
на местни и некатегори- специалност, 
зираяи пътища се предви- •| Обявата
ждат 20 милиона динара. ; куването.
Запланувано е и изграж- Б Молбите е дипломи за завършено учили 

_ дането на пътя Босиле- :: Ще, кръщелно и удостовепгниг ^гт.т У
Ш щият ще бъде обезпечен на следния «ачии 115 986 град — Крива Фея и на доустрояване за броя 1 е ие от СОИ за тру
В динара ОТ собствени източници и 84 843 000 динара пътя от Рибарци — Кара- :: на адрес: ФАБРИКА*НА Флрмдттрнтгтттт^т!

маница - Голеш. Поркай : ХИМИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯЗДРАВЛЬР*
модернизирането на ПТТ ЛЕСКОВАЦ, ул. Влайкова 199 ” Д ЛЬЕ
съобщенията запланува- **н»|)нииц

Ц Съгласно определенията и позволеното увеличе 
■Я ние. както и утвърдените и приети развозни насоки 
Щ проектобюджетът на Общинската скупщина в Боси 

. Щ леград за деловата 1986 година ще възлиза ;на 200 843 
Щ 000 динара и в сравнение със същия през настояща 
Щ та година, който според четвъртия ребаланс възлиза 
Й на 155 920 422 динара, е по-голям с 28,8 на сто. Съ-

за определе-

с гостилничарска 
е открита 8 дни от деня на публи

като допълнителни средства от бюджета на СР Сърбия.1
М. я. *****............................................. 1
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Място за младите хора
р
• еагиранията на младите хора~~н=1ШШ1 ~ ~ " ""

твело-икономическа позиция и върху все по- ските общности и общностите на интересите, 
несигурната им перспектива, из основи раз- с оглед на приноса им в работата и в други- 
търси многоброините теории и стереотипни те области на общественото действуване. то- 
представи за младото поколение, 
лните” идейни и политически

ивърху освобождението на. инициативата 
възможности на всеки отделентворческите 

човек в сферата на стопанството, науката, по
литиката и в целокупния обществен живот.

Точно заради това, както и заради фак
та, че младите хора представляват все

"Нежелате ва не значи само, че нямат достатъчно възмо- ,важно яДРО в усилията на работническата кла
явления сред жности за решаване «а по важните въпроси с3/ е твърде важно за по-нататъшното разви-

една част от младото поколение, изостряне на общественото развитие, но не могат да тие на социалистическата самоуправителна 
то на обществено-икономическото положение влияят нито върху промяната на своята пози- демокрация, колко социалистическите аван
та младите хора — преди всички, прераства ция в обществото и с това не могат да пое- гардни сили ще бъдат способни и ще
на младите хора — преди всички.

безработницата

по

знаят 
межи и жела-прерас- мат отговорността за своето бъдеще и 

първос- бъдещето «а обществото. Обаче, точно
за да насочат напредничавите стре 
от ния на младежта, както и нейния голям по- 

тепенен икономически, политически и младежта като потенциална сила на общест- Т0Нц] щ на з тания, към промените на сегаш-
социален проблем, незадоволителното вклю- вените промени се очакват твърди стъпки в Ните условия,
чване на младежта в самоуправителния преодлояването на наличните обществени
и обществено-политически живот, чувствите- затрудения и в откриването на пътищата за
лното намаляване на интереса им за постъ- по-бързо и по-устойчиво обществено разви-
пването в СК и подобно, бяха повод за мла-

тването на в

И тъкмо поради това въпросът за включ
ването на младите хора в процеса на общес- 

по-нататъшното общественото решаване за
дежта отново, след десет години, да се разис- твено развитие и активизирането на техните
ква в организациите и органите на СК. Со- Позната е истината, че прогресивността творчески потенциални в разрешаването на 
циологичното съзнание също така отново по- 'не е особеност на поклоление на младежта и обществените проблеми и противоречия, не
сериозно се захвана с изучаването на ечцно- 46 не е сама по себе си обезпечена. Но, кога- е само въпрос за отношението към младите
стта и съзнанието на съвременното поколе- ™ говорим за перспективите на общест- хора, «о е основен въпрос на
ние на младежта, на тази голяма енигма на и за перспективата ма младе- ,„,а „ашата революция.

^ жта, те не я виждат в продължаване на досе- в последно време
съвреме ото оощество. .опвоа „ гашната развойна политика, в автаркичната броя на младите хора, които стават членове

Сегашното мл до по о р концепция на стопанското развитие, което се «а Съюза на комунистите все. по-често се
влиза в света на труда по врем а опира въхру технологически застарелите ка- поставя въпросът дели днешното младо поко-
тежка обществена криза в периода питални, енергийни, суровинни и икономиче* левие обръща гръб на Съюза на комунистите
ждането на социалистическата моу ра и ски интензивните итрудовое кстензивните про и дали в него не вижда организационна, мо- 
лна демокрация, която не е само с преход изводствени програми и преодоляването на рална и далновидна сила, сила на напредъка, 
характер сплетан на моменталните н при бюрократичеоките политкратически и те- На революционните обществени промени. Раз
ни обстоятелства. Това е поколение, което нократическите структури в процеса на упра- бира се, трябва да ни е ясно, че младите хора 
кагсго повече пъти се подчертава пор‘ вливането. Продължаването на една таква ценят революционността и 
чувствителния разрез между потреоите и въ концепция на развитието би изтласквало на- на СК според това колко той мени обществе- 
можностите. Ще бъде най-вече засегнатият шет)0 общество към позицията на искономиче- ,ните отношения, колко успява да осъществява 
слой в нашето общество. При това, не се к ска технологическа и политическа колония и би своите програмни ориентации, колко отсто- 

по-тежкото материално и социа ПрИедизвиквало драстични обществени сътре- два срещу предизвикателствата на сегашния 
на младежта, става дума з оенИя ,и социални вълнения. Затова мнозин- момент и живот, кратко казано, според това 

нещо много по-значително, за тЯхНОТ° утре„ ството млади Х0|ра своята перспектива овър- колко успява да осъществява своята истори 
Именно, с оглед на факта, че се увеличав ческа мисия в оегашния етап на оциалисти-
разрезът мужду обществено обезпечените пра- зват с концепцията за дипами шо и качества о чвокото ,раавитие> а не С1ГОред неговите твър- 
ва и възможностите за тяхното осъществяване материално и по-широко обществено р зв - ^ революционни и привлекателни програми, 

сегашните условия на стопанска стагнация тие, което ще отвори вратите на процеса на защ0т0 пжмо в сегашния период изключите- 
и рецисия, бъдещето за младите хора става все трасформация на югославското общество, на лно е актуална Марксовата мисъл, че всяка

самоуправително крачка на революционното движение и 
. по-важна от безбройните програми.

тие.

континуитета

поради намалянето

аванагардността

сае само за 
лно положение

в
топо-неясно и по-несигурно. изграждането <«а модерно

Затова и трябва да се раз ере е общество, в което технологически интензив
чувствителната критичност на младе- ^

У на сегашните обществени ната индустрия те стане носител на по-ната- Роберт Чернетвото и 
жта по отношение

Оптимизъм на вересияВАЛУТНА СИСТЕМА

функциониращата до края на го 
дината система >се различавт до

може

лко предупреждения, че тя щс пре 
дизвика крупни последици в 'Стопа 

най-го лемите гтроро

чезначи,зар. Това все пак не 
сега е оформена една такава сис 
те!ма, която би могла да ое наре 

онази от преди 1977 
годи/на. „Новата" система 
телно сс различава и от тази и от 
онази, която е в сила до край на 
настоящата година.

Какво ставаше и стана от 1977 
до 1985 година в сферата на вън
шнотърговските отношения добре 
е познато. Все пак, едно е сигур 

функцио
нираше оттогава до днес до голя 

степен е свързана с основните 
причини за сегашната икюномичес 
ка криза в страната. Поправо и 
преди приемането й имаше не ма

еднаНай-после е завършена 
дълготрайна, усилена и над вси- 

работа — по-
такава степен, че сигурно 
да ос твърди, че се касае за дейс 
твителло лова система.

Ако оставим настрана сравнени 
ята и миналото, да погледнем на

нството, но и 
ци—песимисти не можаха да оце 

действителните й „ефекти". 
При приемането на тази, 
през цялото време толкова 
ти кувана система, се 
че тя докрай е съгласувана с ва 
лидните конституционни опреде
лени1». За системата, която се вь- 

година съ

чко чувствителна 
миналата седмица бяха приети три 
от обшото пет закони, с които вър 
ху „нови" основи ое поставят вън 

отношения

чс копия ма
значи- нят

почти
кри 

твърдеше, кратжо какво все значително съ
държа лоовата валутна система. То 
ва, което до голяма степен пред
ставлява негова същност бе попра 
во и нпй-голяма спънка в течение 
на съ гласуван ето. Касае се, имен 
но за щящн огра-вичетгя на права 
та на крайните експортери. 
махват се, практично, 
сметки ла организациите на сдру 

(На 4-та стр.)

шнои космическите 
на нашата страна. Не е грешка, че 
думата нови слагаме в кавички, 

новоприетите закони имат 
допирни точки с она- 

която бе

защото
значителни
зи законна регулатива,

1977 година. Тази годи 
съоб

вежда от следваната
така ое твърди, обаче форму 

по- гъвкав а. Казва
щосистемата, коятонов, сила до

на — говореше се тогава —
с конституционните опре 

отно

лацията малко е 
се, именно, че системата «е из ли 
за от рамките на конституционни 
те определения. Все пак би тряб 
вало да ое възрази, че новата и

Пре
ма валутнитеразно

деления бяха въведели нови 
шемия, които трябваше ефикасно 
да ни свържат със световния па-
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НАИВНИТЕ АТАКИ СРЕЩУ ПЪЛ 
СЪПРУЖЕСКИ ДРУГАР, КОЯТО

НАГЛЕД 
ИЗБОР НА
ПАРТНЬОРЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ И ОТ ДРУГА НАЦ 
СА СЪСТАВНА ЧАСТ НА ПРИМИТИВНАТА ИЗ* 

СТ, ПРИСЪЩА НА ВСЕКИ НАЦИОНАЛИЗЪМ 
"*в"7,Меин Кампф", манифестът вта". Когато биха се 

пише че каните на такива 01 
шата страна би се п

на националсоциализма,
„германският национален въпрос
има обратната страна на медала— на от вариантите 'на „трет 
жидовокият въпрос". За да не се славил”: била би раздела 
случи „съединяване на несъвмести православен, католически и 
мото", евреите трябва «е само оо оки строк. 
циално, но и биологически да бъ 
дат изолирани от „арийците” —
през септември 1935 год- се гласу па концилите". Със статии, 
ва Закон за защита яа германска ри на писмата на читател 
та кръв и чест. Актът за забрана типа: „Тя е мюсюлманка 
та на така наречените смесени бра надежда вашата връзка да 
кове е в съгласие със становище- върне в зряла любов"), в 
•го на Хитлер, че „смесването на ражнмят седмичник годи в 
кръвта и с това обусловеното от- оликува повече стотици о 
слабване на равнището на- расата" ко::то хърватите — католив 
предизвиква изумиране на нацио- ят католишки хърватин. (I 
налната култура. „Чистото житейс поръчения се явяват от време на 
ко пространство" се е създавало с време в „Препород' и „Правосла 
премахването на жддовете, славя вие", а твърде редки са обявите 
ните и ромите, но и с „величаене подобни на този в един от септем 
го на расовия материал". Налри- юийските броеве на „Вечерни но 
мер, самият Химлер е работил вини": „Бих се запознала с виоок,

> интелектуалец, преди всичло

В препарирането на сал 
стта най-далеч е отишъл „

се с нестабилна коегзистенция. 
те

е, че «е е „правоверен". Да 
надяваме, че утре по-малко
се ръководят по черковен диктат, чаващия избор на 
а попече от ритъма на сърцето, напада с карането на даване на ин 
На въпроса, от същата анкета: „Да тимен принос на „нациноалната ра 
ли за съпруг или съпруга бихте бота' ’и с жертвуването на (потен 
можали да изберете лице, което циалния) партньор от „противопо- 
не е от Вашата националност, а ложната" етнопринадлежност. Та- 
по всичко останало е според Ва ка, в обществеността изникнаха 
шите изисквания", даже 21 на сто случките на онези албанци, които

Природното право за неограии 
партньора се

върху основаването на специални 
бордели, в които партийните ръ- атеист...") Всеки има пълната сво 
ководитеди и „девойки от добра бода да избира партнъора си, но 
пръв” биха произвеждали „свръх- как така „същинско лице” да се

гърои единствено сред хората от 
«ай-патолопичният съща религия и нация? Нима бли

от всички анкетирани отговарят от твърдят, че с години не получават 
рицателно. Така за сега изказват работа защото са оженени с неал- 
част-шпя национализъм — етнирите банки. Или, върху многото дока- 
тът на партньора е над всякаква зани кадри в борба-га срещу нацио 
негова етническа или естетическа нализма и иредентизма се върши

чаршийски натиск „приятелски” 
ги „убеждават", че са „сгрешили" 
и с брака си с черногорка или мю 
сюлманка.

хора".
Нацизмът,

случай на национализма, е бил об зките тела и души наистина не 
разец на устатите (законното пре могат да се намерят, или поне да 
дписайие за защита на ариевската се потърсят, и. сред онези,

не се кланят (пред един и същ) 
Бог, т.е. сред онези, к^иго са от

които
СТОЙНОСТ.

кръв и честта на хърватския на- 
-од е една от първите норми на 
така наречената НДХ), а наследи ДРУ10 етнопринадлежност? 
го режимът на апартейда. Н0 пръв поглед личи, че въпре
НАДЗИРАТЕЛИ НА КРЕВАТИТЕ 101 Двете трети От верниците дек- 

Ексклузивността, присъща яа ларативно одобряват конфесийяа 
черквите, се явява и у вас чрез хетерогамия, самооплодяването и 
становищата за смесените брако- изключителността няма наскоро да 
ве. За Тертулияя такава женитба изчезнат. Не само, че все още два 
е също както и блудта, а според мата брачни партньора по прави 
Амбрезий няма нищо по-срамотно ло 03 от едно и също вероизпо- 
от връзката между верующите и НИе' а 113 въпроса: „Да ли бихте 
„поганина". Онези, които днес на за брачен партньор избрали лице 
стаяват тотално да контролират което не вярва в Бога или не е 
шггимата, като че ли говорят: от Вашата вяра,
„Партньорът нека ти бъде мил, от танали качества 
която и да е вяра, само да е от Доволява?" с „не" отговарят 45 
твоята-" Понеже конфесионалност на 070 от верниците. Нетолерант 
та се счита за най-важното в жп ното становище е получено 
вота, от брака с човек

ЕТНО-ГЕТО
На пръв поглед наивните ата

ки «а пълната свобода в избира
нето на партньора, партньорската 
свобода, (която подразбира той 
или тя могат да бъдат и от друга 
националност) са съставна част на 
примитивната изключителност, при 
съща на всеки национализъм, 
векове трупаните мрачни опити 
са окостеняли в различните тра- 
диционализми, предрасъдъци и ос 
таналите експонати на обичайните 
права и тази кашаста маса натис
ка брачните свободи (а и всяка дру 
га, разбира се I), настоява да раз
шири или поне да запази същест 
вуващата така наречена етническа 
дистанция и отвежда в национал- Т0 

затваряния. По този начин по- 
пречването на биологическите 
зки е суптилният облик на 
ждаието па концепциите, 
югославското пространство 
ват като напълно разединено.

За силата на злата съвест, ко
ято всяко „смесване на кръвта" 
смята за саботаж и предателство, 
говорят и изселванията на сръбки- 
ните: понеже връзките с албанци 

девойките 
ее селят «а север. Чиновничка в 
една фабрика казва: „Защо да се 
омъжа за албанец, ако все още има 
сърби”.

С не се препоръчват.

а една Дрита каза, че
не смее нито да се опита да „вър 
ви" с някой нвалбанец. Една Дани 
ца изтъква, че майка й би я пре 
била когато би разбрала, 
дружи с албанец. Мисля„ че „кога 

по-старите биха ни оставили 
да работим как чувствуваме”, то
гава би било много повече цялост 
но, истинско съвместно живеене.

Малък процент на 
на кръвта”, потвърждават и факти 
те на Съюзния завод за статисти
ка: 1981 год. 92 на сто от сръбки

а по всички ос
напълно Ви за-

че се
в яеот

от друга давнашните големи анкети на Ву 
аяра по-лоша е само връзката с шкович и Кувачич, 
атеист, оообено с комунист. °РеД сплитските

Поради склонността да бъдат <"ега тези младежи 
посредници между верниците (лай та към черковните норми издигат 
ците) и нацията) която, противно над (възможната) любов 
основите на църквнот*. учение, се ка- чиито единствен 
„религизира” в смисъл: „Само пра 
вославният сърбин е същински сър 
бин"), клерите 
ват по-дълбоки

проведени ни
средношколци.
привързаност- връ 

прове 
които „смесване

с чове- 
,,недостатък" съну-

или

мен място в «-Етнически смесените бракове в Югославия"
изследвания при б^лТрадТквд Философ^Г“Дкулгот ТГружГп"

шенията се възстаноктат „ е “оказатели, защото отно-
70 (...), но показалите «;В„а?!~Тае тя“
Г р ду сова скала, до съвременните изследвания на 
жду различните групи, приемането 
на графика, като най-силна 
другата група, като показател 
тини". Понеже браковете 
„цялостта на 
като цяло”.

ните оа се омъжили за сърби, а от 
8992 албанки, 8827 (98 на сто) са 
сключили брак с албанци. Тази го 
дина косовоки

яа човека забраня 
връзки с числящ

се към друга религия 
Ни можало да 
стадо" наблюдават 
псета, които

и 'Нация, 
се каже, че своето сачерногорки 

встъпили в 159 брака — 142 пъти 
със сръби или черногорци и в 14 
случаи с албанци. От всички бра 
кове 1956 г. сключени в Косово.

като расни 
с отношенията ои живо-

класическата Бо-„продавоположните" ще 
някакви си свои характерни 
ства. По какв

загубят 
каче-

друг начин' да се 
протълкува „поуката” яа зворниш 
кия имам, че повредените 
ят да взимат кръв от християните, 
нито своя да дават на „каурини 
те". Когато ислямски верски слу
жащ напада жена защото е подо- 
ила дете от друга вяра и нация, 
това е абсурдно и опаоно също

отношенията ме-
на смесения брак е в началото 

ст пен на близостта и приемането на
са ис^нскГ а не “клапа"42™"" СТере°- 

хетерогамията е специфична картинГГ о"бщ”о

етнически омесени са били 9,8 на 
сто, 1960 г. — сьацо толкова; 1965 г. 
8,0 на сто,- 1970 г. — 7,8, 1975 г. 
— 6,9 на сго, 1980 г. — 6,4 на сто, 
а днес също така и всеки двадесети 
брак в тази
наляо смесен! Ако се сравни, от 
всички бракове, сключени в 1956 г. 
в Югославия 
Д0т 9,1 на сто,- 
1956 г. — 12,2;
1975 г.
13 на

не сме

«та е бнл^аралитираяа1*;; мСвТятелЛ>"\г!';1"|1:Л'И0С1' «етерогами

гаг л&к
.0 ЮТ..Т.0 , отношения” * '«““'««ТО

покрайнина е нацио

в
на смесените се па- 

1960 г. — 11,1; 
1970 г. — 11,2; 

12,7 и преди пет години
сто.

когато православният твърди, че 
погромите и останалите злини на 
стават поради „смесването на кръ

ре
С общо- 
като но-

Мирко Млакяр
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всичко изискват акция в СЮК, ко
ято да даде принос в изграждане
то «а идейно и акционно единство. 
Намаляване значенитео на органи
зационните принципи на авангар
да съответствува като на статисти
ческата също така и на граждан
ската ревандикация. Затова и „ко
мплицирането” на значението на 
демократическия централизъм пос
тоянно се крие зад „принципните” 
одежди, силно се предупреждава 
за призрака на централизма, или 
пък на либерализма, но почти ви
наги без същински анализ на от
ношенията между обществените 
сили и тяхната точна идентифика
ция. За съжаление, такъв „стил” 
получава изява и в някои партийни 
документи, понеже личи, че и 
официалните становища не могат 
да се държат под стъклено звънче, 
изолирани от действителните про
цеси и действителното отношение 
между силите в обществото. Така 
се и случва общоприетата вече 
оценка за стълкновението между 
етатизма и самоуправлението като 
основно класово стълкновение днес, 
а при това се мисли на полицен- 
тричния етатизъм, все още да се 
отдалечава от конкретната елабо
рация в нашите заключения, па и 
документи. Като че ли се забравя, 
че борба срещу републиканския и 
покрайнинския етз.тизъгл трябва да 
се води с укрепване на самоупра
влението, а не с 
им с някои нов, съюзен етатизъм. 
Запазването на революционните 
придобивки се върши преди всич
ко с развитие и континуитет на 
революцията, а никак с тяхното 
догматизиране и съо създаване на 
димни завеси за свободна игра 
на пратийните . и държавни моно
поли в национални граници или в 
границите на определени общест
вено-политически общности.

чки революционни ефекти, но и 
с ефекти на ефикасността 
нгарда и на

ската организация, на авангарда 
са само момент на дивлектическо 
движение на нейната революцио
нна практика, а не и дълготрайно 
състояние в егзистенцията й. Прос
то казано централизмът и негова
та абсолютизация „ изсмукват” си
лата на авангарда и ядовеждат в 
прост механизъм без дух и иници
атива. Оттам, всяко опитване „ма
лко демокрация — малко центра
лизъм”, извън цялостно съзнание 
за тяхната диалектическа връзка, 
във всеки момент и на своеобразен 
начин е резултат на състоянието 
в организацията ,,без демокрация 
и без демократически централи
зъм”. Тогава настават най-сериоз
ни противопложности в самия ава
нгард и в отношението на работ
ническата класа към него.

Революционният на ава- 
всяка нейна част. 

Схващането на специфичността ка
то напуокане на демократическия 
централизъм, или

опит в нашето 
движение предупреждава, че заче
стилите разисквания за демократи, 
ческия централизъм сочат на слож
ност в обществената 
движението и на определена про
блематика в отношенията между 
работническата класа и нейния 
авангард — ЮКП или СЮК. Този 
опит малко или повече е елабори- 
ран и е част от революционния и 
теоретичен фронд на СЮК. 
този опит недостатъчно се актуали 
зира и върху тези основи не 
достатъчни пробиви за нови съзна
ния на нужните отношения и прин
ципи на организиране на 
Ако, вместо действителните съзна
ния на нужните отношения в ре
волюционното движение и негова-

като неговодинамика в осъществяване съгласно форму
лата ,,вземи си какво ти трябва — 
останалото остави”. представлява 
само хлабави връзки в Съюза на 
югославските комунисти, които са 
необходими за осъществяване це
лите на фракционна борба. Тук 
фракционната късогледост 
рапва върху умността на движени
ето, „заморява” неговите 
ни сили, „фабрикува” несъгласия, 
с цел движението и неговият аван
гард да се затварят в себе си на 
неплодоносен начин да се занима
ват сами със себе си и по този на-

Но, се нат-
са жизне-

СЮК.

чин да запоставяват многозначе- 
нието и необходимостта на връзки
те и отношенията с работниче
ската класа в акции и във връзка 
с акции.

Редуцирането на демократичес
кия централизъм като тирания на 
мнозинство е само един всред по- 
вечето манифестиращи се облици 
на многобройните теснотии, в ко
ито се намира отделна фракция, 
или силните в предверието на де
мократическото засягане на тяхна 
та отчуждена мощ. Разбира се, 
на политическата история са извес
тни диктатури в партии, но за 
съжаление на тези автори, такрва 
състояние досега не е известно в 
историята на ЮКП, относно него
ва част, не приема и демократиз
ма, защото и вояка форма на де
мократизъм се свежда на центра
лизъм като негов синоним. Тъй 
като ние СЮК не схващаме като 
чевърст монолит, но като динами
чна, демократическа и, преди вси 
чко, като авангардна част на ра
ботническата класа, водеща сила 
на класата в самоуправлението и 
на съответната му 
инициативите на 
възможното „заговаряне” «а идеи- 
за промени в малицинството, въз
можното активиране на революци
онни мисли в малцинството, на 
нови решения на обществените стъ
лкновения и противоречия, нови 
възгледи за настоящето и бъдеще
то, твзиса за тиранията на мно
зинството в СЮК, елитността на 
авангарда иока да претвори, 
в крайна линия да разбере като 
елигизъм на специалио-посветена 
група, аванпрардност на органи
зацията като авангардност на от
делен човек или на група, а при 
това не бирайки сродства.

та организация, в този случай 
СЮК, се явява волунтаризъм, ре
гулиране на отношенията в органи
зацията от позиции на отчуждена 
та структура на обществената си
ла, или различни видове монопол, 
ползуването на обстоятелствата и 
сложните обществени противоречия 
и противопложности и субективно 
и опортюнно да се „служи” с де
мократическия централизъм, то
гава и революционният път и пар
тията на пролетариата — авангар
дът на работническата класа — 
са изложени на сериозни изпита-

РЕЛАКСАЦИЯ С МОМЕНТАЛНО 
ЗНАЧЕНИЕ

Етатистическите отношения на 
равнище на републиките и пок
райнините, а сетне и на воички 
други равнища на организиране 
на обществото където се манифе
стират монополи, търсят монолит
на организация «а СК във 
кция на тези монополи, 
положение е част от действително
стта. Оттам, в нашата парутийна 
общественост няма да се намерят 
много индикатори за „проблема” 
в осъществяването на демократи
ческия централизъм” в републики
те и покрайнините и в техните ор
ганизации на СК, освен ако се ка
сае за в Сърбия. Дори може да 
се твърди, че тук повече се касае 
за централизъм, а по-малко за де
мокрация. Видима е тенденцията 
в СЮК като единствена органи
зация, демократическият центра
лизъм да се осъществява привидно, 
или само толкова колкото един 
партиен монополизъм „се наме
ри на същи от интерес позиции”, 
относно, колкото това съответству- 
ва на означения вече полицентри- 
чен етатизъм. По^лоио изразени
те процеси на дезинтеграция в 
движението и организацията на

фун-
Такова

надоместването

ния.

ФРАКЦИОННА КЪСОГЛЕД ОСТ

Казва се, например, че демокра
тическият централизъм сам по се
бе си не допринася на единството 
в СЮК. Какво това „сам по себе” 
си допринас* или не допринася? 
Откъде механическо разбиране на 
действуването на организацията? 
Колко такова разбиране е само 
външна манифестация на несъот- 
ветността на принципите на някой 
отделен интерес, който иска да се 
натрапи върху интересите на 
цялото движение, или пък тези ин
тереси трябва систематично да сс 
премахват към маргините на обще
ствените процеси и да се отварят 
вратите на ревандикацията на ка
питал-отношенията или на етати
зма? Не касае ли се за подчерта
ване на опита; ако някой принцип 
не живее в организацията като 
средство, тогава той само по себе 
си не създава стойност и практи
ка в организацията? Дори и това 
„извеждане" да се прави не може 
ако от становището за осъществя
вано на авангардната роля У "ас 
не се потвърди необосноваността 
а този тезис. Щета е, че тя не се 
демистифицира «а време, «е по
казва нейната ненужност, и праз
нината на „дълбоковмисленостга" 
на нейните автори.

Твърди се, например, че в СК в 
Сърбия демократическият центра
лизъм трябва да се 
на специфичен начин. Така 
цифичността на СК в Сърбия се 
„развива" с нови специфичност. 
вместо в това да сс подхожда в 
изграждането «а изхода в развити 
ето на организацията, в което прин 
ципът на демократическия центра} 
лизъм тъкмо може и да се потвър
ждава и да се осъществява с вси-

I
Накърненото осъществяване на 

демократическия централизъм обе
зценява ролята на организацията в 
революционното течение, форма- 

отношенията, като по то-органмзация,
малцинството,

лизира
зи начин се зздушват инициативите» 
смисълта и силата на промените, 
а критикате става релаксация с 
моментално значение. Всичко това 
оо надомества с различни манипу
лации, 
избяване от 
трол и с редица други без прин
ципни и опортюнистически обли
ци на поведание на отделни лица 
и организациим на СК.

СЮК вече са изложени «а сериоз 
критика. Обаче, тази критика 

вре ата ио дава 'резултати, защото 
самоуправлението и работническа
та класа в него са все по-малко в 
състоял ио па мобилност, на моето 

организациите

бюро критически трикове, 
демократически конна

или
надават печат 

СК, което ги лишава от онези ре- 
иуклеуси, с Къде и как със специфичности- 

те? Не казваме, че няма специфи
чност. За съжаление, липсва тях
на прецизна елаборация, а и раз
работка на значението на такава 
елаборация за единството и демо
крацията в политическата органи
зация на социалистическото 
моугаравително общество, за един
ството и демокрацията в револю
ционното движение и неговия ава
нгард. Днес споцифичиости пове
че има в съзанието 
делни лица, като абоолютно право 
па сепаратистично поведение 
движението, а па като допълните
лен импулс на единството и ефи
касността на революционните субе
кти в нашето общество.

коитоВОЛ10ЦИ0НИИ
уопешпо ос бореха против гражда
нската и отатистичсската 
диквция. Явяващите се облици на 
парализа в акциите на СЮК, нас 
вързаиост на «дейния фронт, недо 
статъчиа оинхроизация ма акциите 
в Съюза па комунистите — от пър 
виината организация до ЦК 
СЮК, силно предупреждават « по
сочват значението на организаци
ята на авангарда за осъществява-

реван-

Авангардиата съдържателност 
па демократа чекия центализъм 
някои виждат в механическата 
противоположност на централиз
ма и демокрацията, а при това 
воеки вид централизъм се свързва 
с унитаризма, като че ли това св 
понятия, които представяват одно 
и също. Опитът на ЮКП и ОЮК 
показва, че повече демокрация в 
отношенията е довеждало до цяло
стно съзнаване на централизма ка
то условие за развитие на демо
крацията в ОЮК, а не обратно. 
Именно, диалектиката и тук не по
зволява да има „опокун", защото 
моментите на цеитрвлистиче-

са-на

ме интересите на югославската ра
ботническа клаоа. Към това трябва 
да се добави и изразеното явле
ние на дисфункциоиалното отноше 
ние на държавата и държавните 
институции, които също така сс 
идентифицират с партийните мо
нополи и обратно. Тези обществе
ни процеси, от становище на кон
тинуитет на революцията, преди

осъществява 
еле

на НЯКОИ 01-

в
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Какво може да направи м
активността не се мо' 

общинската партийна
'Из пече, ако вЕлектронната промишленост 

работвал дървени кутии за радио билизира
а ИВК с организация.

Ег1%:у=гСго “а1а
■гонаиака продукция тогава никои на СК в „Смята РУ
и не помислял. организация "АвТ°^ „Г,

Днес положението е съвсем по- СТ „Тигър — ние обсъ Д
„Тигър" се запъти в Амс изводството и износа. Винаги - 

Първи май" облича герман юрстно. Раздавахме „задължения 
” руоитв. „Полет" продава иа комунистите «а ръководните по 

Западна Европа. Пи отовс и изисквахме от тях да ги 
(вълнените и ко изпълняват. По тези въпроси най- 

много стана дума «а всички прс

ПРОИЗВОДСТВО И СТАБИЛИЗАПирот не е нито Горни Милл- 
новац, «иго Враня, но все пак тря ЦИД 
бва да се опознае, 
много особености.
общественост стана известен пре- шиехте стопанство 
ди двадесетина години, когато не чссюия обем на производството 
1-овата конфекция „1 май" започ- и сравнение със същия период па 
ма, както казват пиротчанци, да миналата година — с 18 118 с1'01 
изгражда „комунизъм". Този „пър д когато производството отчита 
оомайски комунизъм", основаващ такова увеличение, добри са и вой

останали сгопаноки показате- 
за ли. Няко(И от тях са изключнтел- 

добрн. Тук е спряно спадането 
лични доходи: зара

апарати и телевизори.понеже има Как работят ииротските колеж 
На широката тиви? През деветмесечието тука

увеличи физи
ПИ

инакво, 
ри-ка. 
ците и
стоките ои по 
ротогсият кашюаоал 
же-иите изделия 
мерят В чуждестранни 
В Пирот започна да пристига ва-

големите оредства за общес чкисе на
твения стандарт на заетите и

на трудоватаоблагородяването
среда, веднага стана пример за про на реалните

подражание в много дру ботките оа увеличени средно с 80 
на -сто в сравнение с миналогоди

но
могат да со «а-

магазини. дизборни и изборни събрания на 
Съюза «а комунистите в „Тигър". 

Подобно беше и в останалите
' — В пласмента на нашите про първични партийни организации 

изведения бе направен обрат — в Пиротока община, 
казва Властимир Потич. _ Това - Изборно в първичните ор 
не стана лесно. Общинският коми ганизации на СК - оценява ьла 
гот ежемесечно обсъжда ползуване стимир Потич — се проведоха 
то на съществуващите мощности проблеми. Освен три или чет р 
в нашата промишленост и особено случая, не се случи отсрочване н 
състоянието на износа. Във всяка (предизборните събрания, всичк-

бяха качествени. Един- 
можем да бъдем довол 

водени нз

учване и 
ги градове.

След това, в началото на седем шните,. така, че в някои ооновни 
деоетте години, пиротчанци шзлъ- организации на сдружения 
чнха своя рецепт за жилищна ко на „Тигър" и в Индустрията за

възлизат на около
работници на „Тигър", 4 милиона стари динара — което 

при благоприятни условия и а«га с над средното равнище в репуб 
жиране на „лични средства”, пое- ликата, 
троиха собствени къщи на (тогава 
ш-нага) периферия на Пирот.

труд лута.

с помощта на която вълна и кожаоперация,
стотици

Всичко това е осъществено
само с по-ефективно ползуване «а 

В Пирот отдавна вече сьщест- съществуващите мощности и с по
казва председа- всяка материалиорганизация, въвтрудова

основна организация на сдружения ствено не 
труд бяхме принудени да водим
тежки битки и разисквания. Само някои събрания, 
в „Полет” проведохме две заседа- „ТИГЪР" И „РАДНИК 
ния на Председателството на ОК, Дългогодишното сплотено деис 
на които разисквахме във връзка твуване на самоуправителните и

обществено-политическите ръково 
общината също е особе- 

имало

вува работническо-селско мнозн висок износ 
негво в организацията на Съюза телят на Общинския комитет |На 
на комунистите, което е рядкост СК ВЛАСТИМИР ПОТИЧ. 
в нашата република, но никой не Така «е е било по-рано. Все 
дойде да изучава тези опити. А 
може би трябваше. Тъкмо с пирот шленост е била насочена единстве

се но към домашния пазар. Някак

ни от разискванията.

до 1981 година пиротската проми

окия пример лесно може да 
докаже, че работническото мнози се е намирала валута, а почти вси 
нство в Партията е необходимо за чко е продавано за динари. „Ти- 
ускюрано преодоляване на трудно гьр” е изнасял малко, и главно е 
стите и слабостите и за по-висока „обувал” возилата на „Застава" и 
ангажираност и бойкосг на Съюза „ТАС". „1 май“ е обличал югослав

яните. .Полет" е бил свързан с

с повишаването на износната ори
ентация на този производител. На дства в
скоро след това нещата тръгнаха пост на Пирот. Тук не е 
напред и в „Полет”, и в останали „общински случаи", нито пък раз

лично решаване на различни рав-те колективи.
Обаче нямаше да се стигне да- нища.на комунистите. Във връзка с това трябва да

.......  споменем онова, което се случи в
несъгласия и чести недора ременен (дори и да е така, това .тигър" преди две години и сегаш

жения труд, относно продажбата зумения, нерядко и за заплахи и не намалява значението на усилия (щте усилия за подобряване на по
и купуването на валута би тряб- натиск, и пр. така, че на най-неу та, (вложени в досегашното оформ ложението в „Радник".
вало да ое върши изключително пътените в нашата стопанска сис яване на тази система). След това, Крахът на „Тигър' в ст>трудни
на валутния пазар, валутните сред тема не остана нищо друго, освен не оа нереални и размишленията, чество със западногерманската
ства се слагат на текущите смет да се чудят. За учуда обаче няма изхождащи от факта, че практиче фирма „Рейхан Хесе", нанесъл на
ки «а деловите банки, а органи- място, когато се знае, че зад всич ското действуваяе на системата ще колектива 40 милиарда (стари) ди-
зациите на сдружения труд в бъ- ки така наречени принципни стано открие и някои слабости относно нара щети и обусловил още

Конститу- няма да дада желател^щте ефек- МИЛиарда динара загуба, показа 
ти, особено когато става дума за как не трябва, а заздравяването

на на организацията — как трябва да 
всъщност и неминовния и за нашите условия (и- работи.

(От 1-ва стр.) много
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деще <в момента на изплащането вища, позовавания на 
на сметките от чужбина ще полу- цията и клетви за вярност 
чадат съответни суми динари вме принципите и политиката на 
сто чужда валута. По-обикновено се крият конкретни, 
казано, динарът става единствено най-често, парциални интереси — задължителен компромис, 
то платежно средство в страната, регионални или иа части от така 
оборотът иа валутните

към
СК решенията, които са резултат

1
С една дума — нереалният оп Санационната програма на „Ти

средства наречения сдружен труд. Тези ин тимизъм може да остане само кра ш,р" стана грижа на цялата об-
сгава изключиелно чрез валутния тереси и занапред могат да бъдат гкотрайно задоволство, взето на шина. Всеки помогна според въз
пазар и се решава проблемът с силна пречка пред практическото вересия, доколко изостанат ефек можностите си: общината го осво-
курсните разлики, който в минало приложение на новоприетите зако тите, които се очакват от новата боди от голям брой облагания, де
то ни създаваше толкова главобо ни. От друга .страна законното система, без оглед «а причините
лия и чиято цена е такава, че под уреждане на валутната система те (непоследователно прилагане, лип-
бремето на курсните разлики още 
дълго ще (се препъваме.

ловите партньори му „простиха" 
някои задължения, заетите в Пи- 

■ова трябва да бъде завършена, са на съпътстАуващата я законна рот отделиха по еднодневна зара 
понеже трябва да бъдат приети сгулатива, недоизграденост яа ботка, сдруженият труд „отпраз- 

Може да се каже, че всички голям брой допълнителни предписа ,Н1ЛКоИ Други части от стопанска ни” фондовете си м даде на „Ти-
|Нови решения (нови по отношение ки*, наредби и други актове. прои3 Т3 оистем'а |и пр-) А както е извее гър". Попълването на ръководст-
на съществуващата система), кои- тичащи от основните закони Ка ™° Г~ В здравата икономика вере вото «а организацията също бе
то ще бъдат въведени, са нормал то се имат предвид само тези об- 6 МН0Г0 ж&пателна кате грижа «а цялата общност. Приети
ни, логични и безспорни. Но все СТоятелства, оптимизмът с който „Тп ИТ° ПЪК ста(зил'ността на гна помощ, и от републикански и 
лак именно те бяха повод за из се очаква бъдещето на 'новата си ^Т*Нството омее Да °е изгражда съюзни органи,
сипваме на силни огорчения за стема, може да изглежда прежда "»™«зма и подо^™ яп^™я-

Велимир Филипович

Комунист

^сго Лазаров (Македония), Янеа Котю- V-???8 ^5?ателска тРУДова организация 
шец (Словения), Мирко Мнхалетш г* „Комунист”.
ватско), Матия Новооел (Черна гора) Кал * Печата со в четвъртък на сърбохърватски, 
ман Петкович (Войводинв) ГОра)’ Кал' хърватско-сръбски (кирилица и

• Председател на Издателския сьВЕТ на аа™ница). словенски,
„Комунист — на изданието за СР Сър « Н0КИ езици' а в съкратени издалия на
би^д-^огдан Трифупплчи -----Р. ®^Р0КИ- Унгарски, словашки, румънски,

------------ ^русиноки И италиански г.™,™

ник
• С Указ на Президента на Републиката от 

23 декември 1964 година „Комунист” е от
личен с Орден братство 
златен венец.

• Директор на Издателската

и единство сьо

трудова орга
низация „Комунист”: Витомир Сударски. 
Главен и отговорен редактор 
издания на „Комунист”: Влайко Криво- 
капич.

на всички

македонски и ал-• Урежда единна редакционна колеги»: гла- 
вен и отговорен редактор_на воички из-
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БРЕБЕВНИЦА нов водовод
наРлбиВтъпймКрПкЯТ Н0В Ка' довъР™м изостаналите ра-™ яалнк г„- ■—; 1селото считат, че 
къснат мъките с 
отново тръбите пукат. Този 
път на мястото 
съставени. Дали 
нето

сггг^г—:
ВОДА НЯМАКребевница е село край 

границата. Кога то 
лите села в Забърдието до 
ведена вода, и бребевни
чани довели. Радостта 
била неизмерна, защото и 
в тяхното село са останали 
предимно стари хора, само 
трима—четирима 

по-млади от педесет годи
ни, изтъква Тодор Димит
ров, председател на местна 
та организация на 
алиетическия съюз. Но ра
достта им е била за крат
ко. Търбите започнали да 
пукат и селото 
без вода.

Първите констатации би
ли, че поставените тръби 
са некачествени. Пари за 
нови нямало. И така бре- 
бевничанн облягайки се на 
водата от водопровода за 
стока и за градините, ос
танали без вода. Още по
вече, че водата от близкия 
поток изчезва от сушата. 
„Само тази година всяко 
семейство има щета от су
шата по един (стар) мили
он, продължава Димитров, 
защото лехите останаха 
сухи и бребевничани, кои
то никога досега не ст ку 
пували зеле на пазара, се
га купуват.”

И докато с войниците Това са само част от пр'о- 
витгаги всичко е в ред това блемите, с които се сре
йс може да се каже за щат бребевничани и които 

нат и войниците, но те тря,- сътрудничеството на мест- упорито настояват да раз- 
бва да обезпечат необхо- ната общност „Сточар” и решат. Четиридесет и 
димия материал. Войници- основното училище в Ди- пет-шест домакинства с по 
те винаги се намерят тук, митровград. Именно, учи- двама в къща (през лятото 
за каквато и да е помощ, лишето в селото се „разпа- са повече) считат, че все 
Сътрудничеството не се. да”, стъклата са почупбни, пак'трябва да имат ' най- 
прекъсва, въпреки фактз, а хората от училището нужното от съвремения 
чо едни си отиват, а други идват само когато трябва живот, за да могат и тези, 
идват. Но те винаги пре- да продадат тревата и да които са останали 6 селото 
дават едии на други каго вземат пари. Може поне да не го напускат, яезави-

от тези пари да наместят симо дали става дума за 
от стъклата. И „Сточар’' пол- водата, обществено

в щение или осветление по 
което го

в о стана-

помог-ще пре-им водата.

където са 
наляга- 

това,има е причина за 
дали некачествено 
дените работи, бребевнича
ни не знаят. Известно е 
само, че вече повече от 
Две седмици водата избива 
на повърхността 
нивите и ливидите на ня
кои бребевничани. Да бе
ше за късо може

прове-

Соци-

завет това сътрудничество.
По този начин хората
селото почти и не почувс- зува някои помещения 
твуват, че след известно културния дом като склад, селските сокаци, 
време на границата са до- но „пет пари не дават за няма. 
шли нови войничета. поправка’'.

и потапя гоме-
останало

и да има
ше полза, а така пак щета, 
понеже в нивите

А.Т.
не може 

да се влезе и да се оре.” 
Недостиг на вода чувству
ват серизно и граничарите 
от близката застава, които 
както преди са принудени 
да карат вода од единстве
ната чешма в селото, но и 
там няма постоянно. Бре
бевничани вече са обдалм 
на „Комуналац” за авари
ята на техния водопровод, 
но въпреки хубавото вре
ме, водопроводът още 
е поправен. Дано не доча
ка зимата, надяват се бре
бевничани.

СТРОИ СЕ ПЪТЯТ ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ — звонци
Кои ще изпревари?

за пътища, работят 
няколко месеца само два
ма работници. Наистина 

булдозер, но 
така че

Пътят от село Трънски и подобряване положени- 
Одоровци до Звонска, баня ето в тунела, който се на

мира на тази част. Сега 
се провеждат работите на 

за старото трасе. Частично 
Димитровград пътят трябва да мине по 

тази отсеч- «ово трасе за да се заоби

вече

е дълъг около 2,5 киломе
тра. Самоуправителната об 
щност на интересите 
пътища от 
е договорила 
ка да построи 
ната организация 
ня’'. Тези дни заедно със

минал е и 
доста отдавна, 
това, което той е почистил 
вече е затрупано. Все пак
онова, което е направено, е 
значително подобрение в 
сравнение с предишното

коли тунела, понеже е те
сен и по-големи

строител-
„Град- рейсовене не могат да минават през 

него. Но за този вариант,
съществуващия

проект, засега няма сред
ства.

положение на тази част на 
Но при такъв темп 

на работа поставя се въп
рос кой ще изпревари: ра 
ботниците от „Градня” или 

ЗаЩото 
вече

спомената-секретаря на 
та общност и представи- въпреки 
тел на трудовата органи
зация, се намерихме в 
„инспекция” на 
направеното «а пътя. Всъ
щност, на споменатото тра
се е договорено разширя
ване, изравняване, 
чно

пътя.
Инак, бребевничани като 

селескоетопанскиЗачитайки това положе- 
„Комуна- 

необходи-

вредни
производители вече са изо- досега

зимата и снега? 
договореният 
е минал, пък и времето се

ние хората от 
лац5' превзимат

мерки за премахване 
и набавят

На два километра и по
ловина, които са договоре- 

„Градня” за 2 932 500
закъснени-рали, въпреки 

ето. Сега угарват, а после... 
„после ще докарваме дър
ва и ще поправяме пътя до 
селото. Сега най-напред да

срок
ми ни с

динара, обезпечени от Ре 
публиканската

на положението 
нови търби- на дължина от 
200 метра.

влошава.насти
на сипаване на пътя А. Т.общност

Селяните ча
чна прокарване на нов път 
до селските гробища, оба- 

неразрешени
ОБЩНОСТ В СЕЛО РАЙЧИЛОВЦИИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТАстремеж 

жи-
Във всеобщия

Село с градски проблемиза по-добър и лесен
мнозина от планински-

че поради 
имуществено-правови отно
шения същиятвот,

те села напускат бащините 
свиват нови

цялостно 
завършен. Докатои, Драговищицарека

околността на Изворщица, 
където добитъкът ши е

паша, казва

не еси огнища и 
семейни гнезда в низките 

Босилеград
позволи 

двор да бъде
времето пък «ена училищния
ограден — е акция, която 
съвместно предприеха учи- 

местнатв общно-

и близки до постоянна 
Иван Митрев, делегат всела. При това, най-много, 

дето се казва на „УД^Р' е 
село Райчиловци,

Общинската скупщина 
Босилеград, повече 
досега лично аз съм изтък
вал пред този форум, но 
ето досега почти нищо не 
с предприето, а имайки в 
предвид значението му и 
последиците които могат 
да настанат, въпросът не 

казва

в
Поради лището ипъти

ст.Райчиловци, ко- 
понастояшем наброява 

еже
това, село които 

казва сек-
— Много акции, 

раздвижваме,
ретарят на първичната пар
тийна организация, 
нка Йорданова, ни остават 
недовършени, поради край
ната неактивяост на ко

ето
над 400 домакинства, 
годно се увеличава, 
нещо е характерно 
село. Именно село

И още 
за това 
Райчи- 

Боси-

Боя-

ловци, представлява 
леградска община на мал
ко. Като казвам това има
ме в предвид, че днес 
селото живеят хора от вси- 

обтияата. Оба-

с за разтакано 
Ммтров. мушилите, които живеят в 

селото, а са трудоустроени 
в отделни организации в 
Босилеград. Вече няколко 
години наред настояваме 
да гн активизираме и .вклю 
чим в разрешаването но 
досега не успяхме в това. 
Търсехме 
Общинския

включат в разре-кат да се 
шаването им.

Понастоящем един може 
би от приоритетните иера- 

въпроои е под
ла хигиената в

общност съвместно сната
останалите организирани 
сили, на чело със - 
на комунистите, предпри
ема съответни решения и 
акции за разрешаването

пости пнато

в И уличното осветление е 
който

11СИ-
Съюза също така е въпрос, 

обременява 
чки форуми
общност. В случая мостна- 

готова да

чки села в 
че наред с разширяването 
на селото ежегодно се яв
яват и редица нови и нера
зрешени комунално-бито
ви проблеми: хигиената и 

. чисто-

Г10ЧТИ
в местнатаз решем» 

държането 
селото— въпрос, който ис 
недиаж досега е бил пред- 

обсъждаме на по-

и л
та общност е 
участвува с 
средства за това, обаче Еле 
ктроразпределителното от 
Лескова,ц не обърша ®“и- 

важеи за

и при това е 
доста. Но 
живот ежедневно 
нови проблеми за разреша 

При това обаче каз- 
общиост.

необходимисъвременният 
налага

помощ и от 
комитет, номст на

вече заседания и пред чле
на Съвета и Сукп- 

меотпата общно

поддържането на 
тата, неплановото изграж
дане иа жилищни сгради, 
а отделно на различни ви
дове помощни сгради: сай- 

кочиии и куриици,

напразно.
Да кажем и това, че 

меотната общност р село
ловете вване.

ват в местната 
съществуват и редица обе
ктивни причини, които в 
местната общност но 
състояние сами да разре
шат. А Общинската скуп
щина и другите отговорни 
за това фактори някак си 
небрежно или пък разта-

щипата иа 
ст и пред първичната пар
тийна организация и чле
новете на делегацията.

— Но само въпросът оъв

манис иа този 
селото' проблем. Райчиловци вече започна

ха и първите подготовки 
избориИнак, в течение на нас- 

тояшат а година, местната 
общност в това по населе
ние иай-гояямо босилегра- 

запланува-

вани,
неразурешени въпроси във 
връзка с електрифициране
то или пък във връзка с во
допровода и канализацията,

са в за предстоящите 
за членове на делегации 

различнитехигиената в ссло-връзка с 
то, но и поддръжането 
жизнената

и делогати в 
скуггщини.на

дско село, от 
агите няколко акции запо-

предисреда, М.Я.
навсичко на речището
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ЗАПИСАНО В ГАРНИЗОН „ПЕРА МАЧКЛТОВЛЦ"

Сътрудничество от
взаимна полза

приеме 
длу-

Гражданите и® Сурдулица с „помсУЩ" следна да оа 
радост посрещат повторното ожи условно^ понеже со касае з« 
идваме на местния гтрмизон. От' странно сътрудничество, което е 
опит знаят: има ли войници, раз' от полза и на едната, и па другата 
вива со сътрудничество в много об- страна, 
дастн, оживява града. Самото при
съствие на войниците вдъхва оигу- жду войниците и олцефермата на 
рноет, прадпоставка е за богат кул Влаюима. 
турно-забавен, спортен и друг вид
живот, пълноценно се осъществява П1ри ограждането та пасищата, при-
коацепцията по всенародна биране ня сеното... Тоя®, че има - Т0|на ри0И а през идущата година
на и обществена самозащита. 1Юввче храна, относно месо, е най кабел. Досега този кабел( е пос тона р рибникът е построен

В този град никога не са заг- от „.0лза иа обществото като цяло, талон на дължина 10 км; а тр бв олен труд „а войниците, а
' лъхвали свободолюбивите традиции. но и за войниците. Ние даваме жи- да оа постави т оВДе 50-60 км. К д ор кЯааш значително п0- 
А най-лламенни продължители на ва шла ,прсз пвриода та сезонни- гато со има предвид, че това о Л ’ жизн0ната среда и се по- 
тези градации са именно войни- та .„олени .работи, а те ни дават предимно каменисти торени, „помо ДО ря иа,появане на площи
ците. Затуй приемът на войниците т0,р за нашето имение. Иа „Дели- Щта" .на войниците е незаменима, лзува още -> ^
в града е топъл и дружелюбив. Ус- шес” от Владичин хан со притичва- Твхрде богато сътрудничество те до ви т . много думи: доста
таяовяват се близки връзки. Разви- ^ по ©реме «е беритбата на виш- между войниците и градската мла- Не са ну _ гарнизонния
ва се сътрудничество от взаимна ни, ябълки. А те извършават ма- деж ос осъществява на културно- тъчно е да се по аква красота 
полза. С една дума, граждани, вой, шинна обработка |на нашата ово- забавното поле и в спорта. Най- кръг, за да се види спТук
ници, младежи взаимно изпълняват вда лрадцна, подсигуряват ни с тесни контакти са установени с са създали воиниш тс V ч •
задължения и задачи, чиято край- п,осадъче„ материал. Това ще ре- двата образователи ценягра и с ня- «е е и чудно, че г Р“
на цел е: укрепване на всенародна че че и с тях сме „америли общ кои ооиовии училища. Полагат се станал носител нам ого ри ■
та отбрана и обществената само- ,га'теоес_ добави С. Райкович. — усилия за планова и присмствепа на емблема «а Хурисгическия с

чо работа, а съвместни програми се на Югославия за уреждане на жи
знената среда. В този гарнизон на

труда.

Тяоно сътрудничество има и ме-

„помощ"Ние им оказахме

защита. Следва да се отбележи обаче,
— Ако се положат телефонни Х03И труд та войниците и команди- изпълняват срещу всички държал- 

кабли, ако се направи път,доведе рите е доброволен и през тяхното ™ и ’ДРУГИ празници: Деня „а Ре- висока цена е култът към 
вода, електрически ток и пр. — свободно време и ие за сметка -на публиката, Деня на ЮНА и пр. Този гарнизон е лауреат и на дру 
това е от взаимна полза и ва вой- редовното обучение иа войниците. — Наше основно определение е ги високи признания: 
ниците, и на гражданите — споде- Такова сътрудничество се поддър- ЮНА активно да съдействува в про СВРС, емблем на Щаба по ва 
ля старшина Стоян Райкович. жа и с други по-малки стопански вежд-ането на дългосрочната икно- зоната, както и на преходната куп

По-нататък той ни запозна, че организации. комическа стабилизация заяви (в трайна собственост) след трик-
Инак войниците са дейни и -при старшина Райкович. — Твърде за- ратнен спортен успех в Прокупие.

Да добавим накрая, че отноше-

емблем на

сътрудничество е
във Власинските водо прокарване на електрическа мре- бележителйи резултати -се постигат

дупки), „ри рационално -полузване на мо- нцята между войниците и коман-
кадър, между самите вой-

оообено тяоно
установено
централи. Съвместно е построен >ка (обикновено копаят
канал „Ерма”, с който са хванати извършват каптаж та горски из- торните возила и пестене на
водите в този басейн и се ползу- вари за подобряване на водоснабд рила. На разполагаемите площи — шици и войниците и населението
ват за производство «а електроене- яване на селищата в общината, а 3—4 ха за свои потребности се про- са „а особено високо равните, с
ргия, порибено е Власинското езе- тази питейна вода ползуват и те по извежда лук, салата, зеле, домати което се гордеят не само в гарни-
ро а ВЕЦ „Власина" е оказала време на лагеруване и пр. Безспот и други зеленчуци, а в съществу- зона но и в общината като цяло.
помощ в строителството на ообст- рн-о една от най-крупните акции в ващия рибник се отглежда пастър- )

рибник в гарнизона. Понятието момента е поставянето «а телефо- ва. Досега са угоени около , три

го- дирския

Ст. Николоввен

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗА 
ЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ В ПЪРВИЧНАТА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗА 
ЦИЯ В СЕЛО ГЛОЖЙЕ

Културно-забавният живот 
на преден план Курсове н акции на солидарност

общности сеЧервеният кръст в Боси местните 
леград от година на го- проведоха няколко курса 
дина все по-успешно из- по оказване на първа по- 
пълнява своята 
вена задача. Особено ко 
гато става дума за зада
чите и активностите в та 
.областта на подготовка 
на населението за бързо и 
ефикасно действуване в 
извънредни условия и в 
областта «а хигиенно- 
здравното възпитание па 
хората. В това отношение

Ако се търси някаква ор по-голямо внимание отко- ССМ и Председателството
й.лкото досега да посветимганизирана младежка 

: тивносг, във весобщото без- върху идейно-политическо- 
действуване на първичните то издигане на членовете, 
младежки организации в В това отношение два ме- 
Бооилеградска община, за сеца ще държим по една 
отбелязване е първичната сказка от областта на обще- 
мла-дежка организация в 
село Гложйе. Тези дни в

ак-
Както и досега -на преден 

план сме изтъкнали култу
рно-забавния живот, който 
и досега не изоставаше. С 
подбрана .културно-забавна 
програма се. представихме 
за Деня. на републиката. 
Понастоящем 
ме богата .програма с лота
рия и за Нова година.

обшесг мощ и домашно лекуване 
на болни и повредени. 

Освен това Общинска- 
организация на Чер

вения кръст и тази годи
на, отделни активности 
прояви и в акцията по 
кръводаряване и другите 
солидарни акции, каквито 
то са Седмицата на борба 
срещу туберкулозата. Сед
мицата за солидарност със 
стари и изнемощели лица. 
Седмицата за защита на 
децата в движението, ак
цията „Другар на друга
ря” и пр.

Инак, през изтеклата 
седмица в местната общ
ност в село Долна Лиси- 
на приключиха последни
те запланувани два курса; 
курс по оказване на пър-

ствено-политическия и 
стопански живот, междуна- 

тази-младежка организация, родните отнощения, от 
която наброява над 50 ду- областта на политическата 
ши, проведоха отчетно-из- система, всенародната от
борно събрание. За пред- брана и пр. Реализирането 
стоящите задачи разговар- на тази част От програма- 
яме е новоизбрания пред- та ни до голяма степен щ,е 
седател Димитър Стаменов. ' зависи от помощта

Запланували сме ДОС- трябва да »и окаже Общи- 
та задачи и активности, оба ноката конференция на 
че за някои от тях, още 

1 при заплануването им зна- 
'■ ем, че сами ,не .сме в състо
яние, да .реализираме, Това 
преди .всичко се отнася До 
Щателно реновиране или 
изграждане .на ново поме-

подготовя-

Инак, от комунално-би
товите акции запланували 
сме една или две доброво
лни акции по . почистване 
на селския път.

и през настоящата годи
на в съдействие скоято други 

вси-
сър Здравния дом и

организации, преди 
чкоМ, я.

БОСИЛЕГРАД Вечер на вранскн севдахВ рамките на взаимното 
сътрудничество между Це-

зрителите на Босилеград 
се представиха с пеоии и 

нтъра за дултурта от Бо- хора от Бранени* край и 
силеград и Центъра за кул- няколко монолози 

щение за нормална дейно тура от Враня, на 12 декед 
ст. За т^з/и цел тце търсим

град Кюстендил (НРБ) със 
същата програма се предс
тавиха и в град Кюстендил. 

С товаот про
изведения на Бора Станко- 
вич.

заплануваната таз
годишна програма в обла
стта на

ври т.г. в Бооилетрад гос- 
компетентните тува фолклорният ва помощ и курс по до- 

културата, между машно гледане на болни 
гранични общини, и повредени. Двата курса 
' уведоми директо

рът на Центъра за култура 
В Босилеград, Захари Сто-
ЯН01В, 
рана.

помощ от
. а ние сме готови да дадем бъл на Центъра за ку^ра то ^оТто^вд Ц^н^ърГ' ^ 
не само доброволен труд, от Враня, в - препълната култура от’«ьг=г. кеггг;?*:
та за предстоящата актив
ност/ запланували сме и

двете 
както низа

се поведоха в 
пи по специална програ
ма -от по 22 часа, а лек 
дори бяха медицински ра
ботници от Здравния дом 

Босилеград

три .грув
сьт- 

Боси-
леградска община и Общи- 

пред нскюя народен

между
Цялостно е реализи-ня, от които по-голямо чи

сло са самодейци. съвет на М.я. В М.Я.
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В?', м пми8Гтасш 

В-к „БРАТСТВО“------
те издания почер^ГидейЛ и^квдонни н/даГи По" '

гатгГд^:гГоТ^ГяГята на сфрю-мично информтивно
нас, информира числящите се към българск 
като по . този начин дава собствен 
то общество начело с^с СК>К 
моупрдвление и осъществяване

и концепциите на негови да, награди и ‘признания «е организации и 
и политиката на Съюза отделни лица за високи колективни и инди- 

становищата на ССТН за инфор- видуални резултати, 
организацията. Вестник „Братство" 
част на единната информативна 
та народност в СФРЮ на майчиния 

принос в борбата на социалистическите 
за пр-нататъшно задълбочаване 
на дългосрочните цели

IIIкато сед 
система у

средство и съставна Вестникът ще следи и афирмира всички 
положителни резултати и уоилия в областта 

сили на наше на образованието, културата и спорта, детс-
им език,

на социалистическото са ката и социалната защита, здравеопазване- 
на югославската работническа кла то и т.н. На една страница Ще се отразяват

доброволните трудови акции, състезанията, 
творчеството и остваналата дейност на мла
дежта.

са.

За да осъществи

новни задачи:
и равноправитео на всички най 

организациите на сдружения труд във връзка трор.и и народности. Вестникът Ще възстава

'ШШШШМ 'ШШШШВ.
него на социалистическата самоуправителна же подкрепа яа нарастналця обществен стре То на всенародната отбрана и обществената 
демокрация и всестранното развитие на Со- меж на всички постове, а особене на ръко-

република водните, да се избират честни, споообни и
готови за акция кандидати. При това ще в рамките на воетиика ще излиза съкра-

— да допринася за таченето и задълбоча бъде осуетен всеки евентуален опит за пауша- тен,о издание -на в-к „Комунист” на четири 
ване-го на придобивките от НОБ и социали л»и дисквалификации на отделни кандидати страници. Редакцията ще разширява и укре- 
стическата революция, особено на югославс на страниците на вестника. Във вестника ще пва сътрудничеството си с информативните 
ютя социалистически патриотизъм и братството бъдат пооочвани всички бариери, които се на- средства и ведомства от Нишки и Южномо- 
и еднинството на югославските народи и на- ммрат пред самоуправителното развитие и об равски региони.
родности, и за укрепването на социалисти- ществента афирмация на трудовия човек и 
ческия морал; гражданина, като при това не се забравят ре-

— да разпространява истината за после- зултатите в десегашното ни развитие, 
дователната и принципна необвързана външ 
на политика на нашата страна, за борбата й

външни

самозащита въз основа на Титовата концеп-
циалистичеческа федеративна 
Югославия. ция.

Концепцията на вестника ще се допълва 
течение на годината в зависимост от обще

ствените изисквания.
Вестникът ще излиза на 12 страници, те-П

В съдържанието на вестника особено мя- матично подредени по следния начин: първа 
за мир, прогрес и пълно равноправие на вси сто ще получи активността на обществените — най-актуални събития в страната, СР Сър- 
чки народи и страни в света и взаимозгодно субекти в МО, ОСТ, общините и по-широко бия, регионите и общините; втора — външно 
добросъседско сътрудничество, както и за върху усъвършенствуването на самоуправител- -политическа дейност на СФРЮ и най-актуал- 
усилията на Движението на необвързаните ните обществено-икономически отношения ни събития в света; трета теми от Нишки 
страни и прогресивната международна обще въз основа на Конституцията и Закона за сд- и Южноморавски региони (на една част от 
ственост за предотвратяване на ядрената ка- ружения труд, Дългосрочната програма за втора трета страница Ще бъдат помествани 
тастрофа и опазване на световния мир; икономическа стабилизация. Платформата за статии с продължения); четвърта и мтаI -

■ ггтагт акциите и резултатите във подготовка на ХШ конгрес на СЮК и резолю обществено-политическа дейност в общини-
вгинки области на живота и труда в Босилег циите, които ще бъдат приети на конгреси- те шеста — стопанска дейност, резултатавсички области на живота и труд » > к процеси; седма — дейност на местните °бщ-
радска, Димитровградска,^ /южноморавски ’ В 1986 година вестникът внимателно що ности, селско стопанство, комунално-битово

следи обществени активности и процеси: строителство; оцма — културна и просветна
— сдружаване на труд и стредства на еди дейност; девета — младежки въпроси и акти

вности; десета — дейност на самоуправител-

— да

дулишка общини, 
регони, СР Сърбия и СФРЮ.

I
Идейно-политическа °“^ 3^г“а пр“аГи з™ нита общноста на ^ересите, в^ародка от-

—гггйги —та.
славските^омунисти.0 " ^ ^ « '-*“Г “ГбГ Гк^ер ^

дач^ГвТзб^ата дейност . ™ развитието на изостанали- “ нЛГ” ХнХ° и

делегатските лзбое». Ос,.„«,е — »“А -**■«"» V’ ЙГГГ

работници да изнасят (като събеседници на област; задачите от новия ржаяие на вестника ще бъде реализирно чрез
журналисти или автори на текстове) решения, — осъЩеств в различни журналистически жанорове. Както
инициативи отговори за преодоляване на съв средноорочен план, тие ш селското и досега страниците на вестника ще бъдат
ременните противоречия и проблеми; — по-натаггъшно ‘ преобразование отворени за външно сътрудничество.
------I- да се следи конструкивното обсъжда- стопанство социалистическо го . строителство, Редакцията ще урежда вестника коле
не на проблемите на работническото решава- „а ° на селскостопански ктивно и всяка седмица ще анализира съдър-
нс в СК и обществото и афирмацията ИР Ра' сеитба, жътва, «зкупув с0лскоствопан- жанието на издадения броя и ще готови п.
ботническо-класовите интереси и вляагае; производсиия, сдружав не за слвдаащия бром. Редакцията Ще приема

изак- ^^Р“™7™са“0;пРра'вИТ,едните органи, месечни оперативни планове за .реализация
резултатите на тру-

ще

налите 
и в

_ да се афирмират инициативите
люченията от тематичните разисквания 11 
ЦК на СЮК, ЦК на СКС, маркоическите Це- възнаграждаваме според

на концепцията.

дгял1^ггцг змгв;
ангорски хонорари на сътрудниците, 

ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ НА В-К „БРАТСТВО”

нтрове и пр. ;
— в подходящи текстове да бъде отра

зена същността на дейността и разискванията 
СК, ССТН, Синдиката, ССМ и Съюза 

бойците.
Като фактор на политическата 

„Братство” ще допринася за създаваното на

За осъществяването па 
23 331 960 динара и още 6 

60 на сто от тази сума Що бъдат изразходва пи за 
останалата част за личен доход на журнали-стито, 
командировки и други видове разноски.

ми
нав

система,
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Редакцията на оп. „Мост” и кни * "'"V I Й ^ ЛГ ^ 'Х ( ^ I ^
гоиздагедска дейност а Издателс 1 II IV I & II я
тво „братство" в редакторската си V. , I I л 44! Л
политика и в осъществяването «а 77 ^ ст турни четения. Това сътрудничещ-
програмките си задачи ще изхо- кудтурна дейн00Т в областите, в носно начеващите за Р ’ во с посочените списания трябва
жда от становищата и политиката които жипое народността и по-ши хотвореиие, новела, есо, да допринесе към по-широка афир
на Съюза на югослвокте комуни ко Списанието що ос превръща народни обичаи и извор маци* на творчеството на българ
см, отделно в областта на творче воо допече в трибуна на българс родни пеони разкази има за ч
ството, науката и културата в ката ;народност в Югославия. На да подтикне към творческа дои
по-широки* смисъл, конто ще за- страниците му ще се публикуват: пост младите, потеицадни творц •

става чрезпосочените описания 
размяна на текстове, с взаимни по 
сощеиия за обмен на опит и с ор 
ганизираие на съвместни литера

ската народност в Югославия.
За обогатяване на съдържание

то и разширяването на простора 
на активност „Мост" трябва в пре 
дсто*нция период да посвети 
голямо

легнат в документите на предсто
ящите конгреси на СЮК и СКС. 
Основни определения на списание 
то са: по-нататъшно развитие 
творческо задълбочаване на самоу

б) Традиционният творчески на 
конкурс е предназначен

— От областта на литературата: по-
внимание «а проблемитеразкази, новели, повести, откъси граден

и от романи, драми, лмературни есе за вече афирмирани творци от ре ^ масовата култура — библиоте
та, стихотворения, и поеми, лите- дооете па народността и той ма за

правлението, тачене и развитие на рлтурни студии и критики, интер- цел да допринася за развитието на
братството, единството и равнол-

карството, самодейността и под.-— 
а по такъв начин Ще се разшир

вюта с видни творци, статии за те жанровете и видовете творчество яца както к^ргьт на сътрудници- 
атъра и др. с особен стремеж към издигане на ^ така и броят иа читателите. По

, грг ~ °т областта на приложното художествените и научни качества. - в необходимо по-тясно
конституциите^на^ придо‘ивкш,' ТЛшТв при ни°Г ^казГновелТасе,'™ н№ -'"РУДНичество със СИО за^култу

ложното изкуство, за художество- статия и публицистична статия. ра в общините, центр
Покрай оригиналното творчес тура, трудовите организации и 

година училищата върху съвместното Р 
посвети ганизиране на определени култу 

литературни, рни акции като промоции на кни 
,и, устройване иа литературни че-

равието на югославските народи и 
народности върху принципите на

пазене и
от НОБ и социалистическата рево
люция, незавиоимата и неоОв:>рза- ното възпитание на масите, а на

политика на СФРЮ. първо място на учащите се, за тво „Мост" в настоящата
По обем и концепция списание творчеокия опус на отделни худо по-годямо внимание Ще

„Мост ’ и занапред остава двуме- жницп и под. иа провеждането на
сечник за литература и изкуства, — в областта на науката: ще научни и публицистични трудове 
наука и обществени въпроои от публикува резултати от изследва- от езиците на народите и народно тения и т.н.
шест печатни коли по рои. ния и др. научни текстове на чие стите ма Югославия, което ще до- Редакцията на „Мост и книго
течение на 1986 година ще изл лящи се от народността и други принася към по-доброто опознава издателската дейност ще бъде вне
на т следните поред™ роеа® на научни дейци, което ще доприна не на постиженията на съвременни дрител или инициатор иа следните
списанието: 9/, . ' ся за обогатяване на научните съ те творци в различни среди и по културни манифестации:

Мпс " ще знанНя на читателите; този начин ще съдействува за по- а) организиране на втори поред
Стотният брои «а „ т — В публицистиката: издържа голямото.проникване на културите, срещи на представители на слиса

има тематично съдърж ние с чи текстове от всички области на Описание „Мост” в 1986 година нията на народностите в СР Сър-
блиография на досега издадените обществената, икономическата, об Ще продължи сътрудничеството си бия (първата среща стана през из
броеве. разоваталната, социоложката и др- с други редакции и списания — теклата година в Димитровград) ;

Основна задача -на сп. „Мост" и проблематика. „Градина” в Ниш, „Стремления" б) организиране на втори по-
занапред остава развитие и жан- _ За да стимулира творческата в Прищна, „Културен живот в Ско . срещи аа литературни дейци
рово и тематично обогатяване на дейност на млади и даровити, ка пие, „Мост" в Мостар,, „Нови жи- 0Т българската народност които
оригиналното творчество на бъл- кто и на афирмираните творци от вот” в Нови Сад (словашка наро трябва да се проведат в Босдле-
гарската -народност на роден език народността, „Мост” ще продъл- дност) и ще разшири Сттрудничес
в областта на литературата, нау- жи да обявява творчески «аградни твото си с „Швегл-ост” (пVсии^кя ,
ката и публицистиката и следене конкурси. народност) в Нови Сад и Луми- в)„Участие на Издателство „Бра
и изучаване на съществените ре- а) Творческият награден кон- нее") румънска народност) в Пан- ТСТВ° Ш панаИрИ на книгата-
зултати и проблеми на масовата курс, предназначен за младите, от чево и др. Това сътрудничество в ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ НА „МОСТ

на

102.

град;

В-К „Другарче" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«
Редакторската наполитика

„Другарче”, вестник за децата ет 
българската нароност в 
изхожда От Програмата и полити
ката на СЮК, Конституцията 
СФРЮ и СРС, Закона за ин форми-

детските подредакции в училища
та, както и на журналистическитеСФРЮ, и литературните секции.

И в 1986 година ще се органи- 
хумористичен стрип зират съвместни акции на „Друга- 

на теми от рче” и „Дечйе новине” от Горни 
и литературата, забавно кът- Милановац (викторина, награден 

че, рубрики от езика и изобрази- конкурс и други). Ше продължи и 
телното изкуство, „На педагогиче- сътрудничеството в организиране- 
сик теми", „Редакционна поща”, то и провеждането на съвместен 
спортна рубрика. В 1986 година тематичен награден конкурс, пос- 
ще бъдат въведени и нови рубрики: ветен на Деня на младостта и ро- 
„Конгреоите на СЮК”, „Когато бях ждени* ден на другаря Тито, под 
ученик” (спомени за ученическите названието „Съвместно творим” с 
години на известни литературни останалите сдружени редакции на 
творци) и рубрики -по химия и дру- детските вестници на народите и

народностите от всички републики 
и покрайнини. Редакцията ще -раз- 

На страниците на „Другарче” меия материали с други редакции 
Ще бъдат помествани и матери- и ще Развива и ДРУ™ облици на 
али, години -за допълнително обу- сътрудничество ( гостувалия, лите- 
чение, както и рецитали и други РатУРни сре-Щи и ир.). 
произведения, подходящи за подго- В 1986 г°ДиНа вестникът ще из- 
товка на училищни и други тър- лиза ,на 20 страници, от които 4 ще 
ж-ества. Редакцията ще държи сме- принадлежат 
тка за

народите и народностите в СФРЮ; ви стъпки5', „Албум та младите ху
дожници’',
„Иванно5', стрипове 
НОБ

на — създаването на трудови нави 
ци при учениците;

— афирмацията \на творчество-ране, историческите завети на дру
гаря Тито и образоватолно-възпи- то на учениците и учителите; 
тателна система в СФРЮ. — таченето и развитието

„Другарче5' и занапред ще бъде етичните норми «а социалистич&с- 
важен фактор на идейно и възпи- кото общество;

на

— всенародната отбрана и об-тателно влияние и източник на 
информации и съзнания, които ще Щеотвената самозащита

— афирмацията на
;

насърчават и развиват 
любопитство и интерес.

детското детското 
и тво-творчество на майчин език 

рчеството за деца;
„Братското хоро5' и „Майски* 

те срещи5' в Димитровград;
участието на училищата

щата от общините, в които живеят граничното сътрудничество; 
числящите с към българската на
родност, и в училища на 
наши народи и народности (учени
ческо

I
,В 1986 година „Другарче" 

обявява матриали за:
— живота и дейността в учили

ще
ги учебни области.

IIIв

'сътрудничеството ,с граиича-
други рит©;

— спорта и физическата 
и тура, техниката, съобщенията 

дисциплина на учениците, работа уката, изкуството 
на класовите общности, пионерски
те и младежките

кул-самоуправление, успех иа-
и други области.

II литературнатана
организациаии разнообразното, актуално- притурка „Букет5', 

стта и качеството ма 
както и за

„Другарче” ще публикува
актуалн-и въпроси в развита- български6^006 °Т 

ето на нашето общество и предкон 
гресната дейност в Съюза на 
мунистите:

лите-и пр. В ггечение на годината редакци- 
ягга и Издателският съвет -на вес-

материалите,
-приспособеността на

детската възраст, тмика ще допълват концепцията н-а 
ва|Не ; усилия за -разширя- „Другарче” с нови съдържания в
лаим.„<РЪГа 113 съ'гРУдаиЧите от ре- зависимост от изискванията и въз

««- - ^;™А™и съвЕт -дру’

югославски, 
и световни писатели и 

особено «це настоява 
недоимъка на п-рочит-на 
ра ло български

Ще бъдат публикувани

текстовете към 
Ще се вложатда надомести 

литерату-
ко-

език.— тачнето и задълбочаването на 
братството, единството и .равнопра 
вието на нашите народи и народ
ности и на остваналите придоби
вки от НОБ и 
революция,-

и текс
тове за събития и бойци от Наро- 
дооовободителната борба.

„Другарче" ще запази 
шнипе си рубрики: „Събития

десега- Представяйкисоциалистическата
ичл н \На пу6личв° обсъждане програмните концепциитшшт-шт

ниците да се изкачват учните и ДРУги дейци, читателите и сътрУД- 
и ппет,° връзка с публикуваните документи и Да 

год еНИЯ за Допълнение и подобрение на съШнте

(в съкратено
— манифестациите по случай 13 даи”' ->Светли при-

Деяя на младостта: №р^ ’ литеРатуРна притурка „Бу
кет за деца от предучилищна 
раст и ученици от I до IV 
литературни страници за ученици

— юбилеите и забележителни- од V до VIII -клас, „Знаете ли, 
те дати от подовата история на че..„Наука и природа”, „Пър-

въз-— необвързаната външна поли- 
итка на нашата страна; клас.

Дават мнения 
До 20 януари 1986
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Физическа култура ™™™К? ИМШ4ТА НА СЛУЖАЩИ ОТ ГРАНИЧНО - ПРОПУСКВАТЕ 
ЗАПОДОЗРЕНИ В ЗЛОУПОТРЕБИ СЪС СЛУЖЕБЕН ПОСТ

Униформени" контрабандистиРАБОТНИЧЕСКО - СПОРТНИ ИГРИ 
МАСА : ТЕНИС НА п
Трвто мявто за димировграочани

В Пирот .на 12 декември пай»- ™и р<аде- първото място опе
чели отборът „Вътрешни 
автогуми” от 
второ —
„Сарлах"

На пресконференция, съ 
стояла ре към края 
налапа

вия с валута и злоупотреби 
със служебен пост като 
подстрекател. Всички за 
подозрени, освен Джордже 
Рангелов, се намират в за 
твора в Пирот. Окръжна 
та прокуратура в Пирот е 
подала иок за възбуждане 
на следствие против Ду- 
шан Георгиев, водач на

гранично-тсропусквател- 
ния пункт „Градина”, по
ради злоупотреби със слу 
жебен пост.

Както бе съобщено в 
Окръжния съд 'в Пирот за 
подозрените служащи от 
митницата и органите на 
вътрешните работи, освен 
Георгиев, още от 1979 го 
дина са започнали да ку 
пуват големи суми чуждее 
трайна валута. Някои от

тях са купували и по 
15 000 западногерманоки 
марки. В тази незаконна 
работа им помагал Ранге 
лов, като „забравял” да 
внесе в касата на бюрото 
на „Компас” депонирана
та от пътници и мито ва
лута и я „продавал” на 
споменатите лица. На гьр 
говията с валута не е била 
единственият „занаят” на 
тези „униформени" конт
рабандисти. Злоупотребява 
йки със служебния си 
пост, те внасяли, без да пла 
тят мито, телевизори, ка
сетофони, музикални съо
ръжения, цигари, кафе- 
За целта е употребявана и 
служебната кола на митни
цата.

на ми
седмица в Окръж 

ния съд в Пирот бе съоб 
Щено, че е възбудено 
ствие против Любчо Хри 
стов (34), митничар 
нично-пропусквателния пу 
нкт „Градина”, Станул На 
цков (35), инспектор по 
транспорта към Скупщина 
та на

1985 година се състоя със
тезание по тенис на маса 
в рамките на работничес
ко-спортните 
Деня на „Тигър" и 50-го- 
дишнината .на съществува
не на този гигант. Съсге- 
занито се проведе в ТО 
„Сарлах” с участие на 
дем отбора.

След многочасови борби 
се поотигна следното класи

Бабушница, 
домакинът ТО

след
игри в чест и третото — ТО 

„Тигър- Димитров гртд”.
Димитровградският

бор игра в следния състав- 
И-втан Иванов, Димитър 
Каменов, и Вукадин Мар- 
кович. Класирането 
борите е реално.

на гра

от-

се- Между о бщин ската 
регионална общност 
Ниш, Новица Борисов (32), 
шеф на митническия пункт 
„Градина*', и Джордже Ра 
нгелов (45), валутен 
вида тор в бюрото за об 
мен на валута на „Ком
пас’' от Любляна, 
от Димитровград, поради 
основателни 
са извьршИли углавно де 
ло търговия с жълтици и 
чуждестранна валута и по 
ради злоупотреби със слу 
жебен пост. Рангелов е 
заподозрян и 
Подаден е иск за възбуж 
дане на следствие против 
един служащ в органите 
на вътрешните работи по 
ради углавно дело търго-

вна от-

Д.С.
РАБОТНИЧЕСКО - СПОРТНИ ИГРИ 
50-ГОДИШНИНАТА В ЧЕСТ НА лик-

Н А,.ТИГЪР"

Димитровградските гумарци 

убедително най-добри
всички

съмнения, че

Пирот, 13 декември 1985 г.
Тук се проведе и послед-

,, Ти гьр-Ди митров град *' 
общото класиране 
най-добрия отбор. Провъз
гласяването «а победител 
Ще стане на заключител
ното тържество по повод 
Деня на „Тигър".

в
' САМОУПРаВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ ЧА ИНТЕ

РЕСИТЕ ЛО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА 3 БОСИ
ЛЕГРАД ОББВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

е далечката дисциплина в рамки
те на в плячка.работническо-спор
тните игри в чест на Деня 
на „Тгър". За пръв път та 
зги година бе въведена дис
циплината : фабрично над
бягване, което се се състоя 
в кръга на фабриката за 
автогуми.

Комисията за трудови отношения в Основната 
организация на сдружения труд „Напредък" в 
Босилеград дава

Д. Ставров

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 4 януари 1986 година се навършават 40 

дни от ненадейната смърт на нашия мил ба
ща, съпруг и дядо

Стартът бе насрочен за 
има9 и 30 часа, когато 

най-вече свободни работни
ци (по време на закуската), 
така на нарбягването бе сле 
дено от голям брой работни 
ци на „Тигър". На старата 
застанаха двадесетина със-

за приемане на един ТРАКТОРИСТ за неопре
делено време.
УСЛОВИЯ; Положен съответен изпит за управ 
ляване с трактор и селскостопански машини с 
двугодишен трудов опит.

Молби с доказателства за изпълняване 
предвидените уловия в обявата се подават 
срок от осем дни от деня на публикуването на 
адрес: ТО „Босилеград" — до Общите служби

Непълните и неподадени в срок молби няма 
да се разглеждат.

Милутнн Петров 

— Миле на
в

от село Лукавицатеза тели от петте трудови 
организации.

На целта пръв пристиг
на Славча Димитров от 
ТО „Тигьр-Димитровград", 
а между първите десет 
бяха д/ори петима състеза
тели от Димитровград. 
Шестото място зае Зоран 
Христов, седмото — Дими
тър Каменов, осмото —

Този ден в 10 часа ще 
излезем на гробищата в Лу 
кавица, за да си спомним 
за неговия светъл лик, ко ООСТ ЗДРАВЕН ДОМ в Босилеград публикува
йто тъй рано ни остави ве 
чно да тъгуваме.

Каним всички близки и познати да ни се 
полагане на цветя на неговия

Конкурс
за попълване на вакантно работно място: ШЕФ 
НА СЛУЖБАТА ЗА ЗДРАВНА ЗАЩИТА НА 
ЖЕНИТЕ
УСЛОВИЯ: Завършеп медицински факултет и 
завършена специализация по гинекология и аку 
шерство.

Молби с доказателства за изпълняване 
условията изпращайте на адрес: ООСТ Здра
вей дом в Босилеград — до Комисията за тру
дови отношения.

Некомплстпите и неподадени в срок молби 
няма да се разглеждат.

Конкурсът е отрикт 15 дни от деня на пуб 
ликувалото.

Конкурсната комисия към Трудовата общ
ност па Общинск и съд в Босилеград

придружат при 
гроб. Особена благодарност исказваме към него 

ТО „Тигър—Димитровград”, 
оказаха помощ по време на смъртта на

вите другари от 
които ии 
Миле.
Опечалени: съпруга Руска, син Зоран, дъщеря 
Лиляна, зет Бранко, внук Нинослав и семейства 
Тошеви и Димитрови и останали роднини.

Стоян Анджелкович и деве 
тото Синиша Иванов. 

Това бе нов триуф в об
щото класиране на димит
ровградските гумарци и 
нови десет точки. Трябва 
накрая да напомним, че ТО

на

1985 годила с навършаватНа 29 декемвриТЪЖЕН ПОМЕН ЧТЕИРИДЕСЕТ ДНИ
майка, сестро, бабана нашата скъпаот смъртта 

и прабаба

Ценка Стоянчова Николова
ОбяваОТ с. Жслюша, Димитровградско

12 часа Ще дадем поем вНа същия ден в 
гробищата в с. Жслюша.

Каним близки и познати да присъствуват па
вакаитпо работно място СЧЕТОВОДИТЕЛ — 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН РАБОТНИК в Общинския 
съд за неопределено време.
УСЛОВИЯ: Молба обгербована с 2 динара мар 
ка, свидетелство за завършената средна профе 
сионалпа подготовка, кръщално свидетелство и 
удостоверение, че кандидатът не е под сладст 
вие се доставя До Общинския съд в Босилег
рад в срок от осем дни от допя па публикуване
то на обявата.

помена. посетим вечното й жилище, 
залеем гроба й със сълзи.

На тоя дои ще 
положим цветя и

Вечно опечалени: 
син Светомир, дъщери: Дариика, Злата и Долна, 
снаха Богинка, зетьове. Таса, Иван и Стоян, бр 
тя Васил и Мика, сестра Люба, мпогоброи"и 
внуци и правнуци и останали роднини___________

ще
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ху/ц&р ш сатира • забава
Войнишни хумор

събудил по-малкия му брат 
С думите:

— Хайде, ставай, закъс
няваш! Студено е и тря
бва дърва да наоечеш.

— Не мога- Днес съм в 
отпуск по болест.

СЪВЕТНЕ ПОЗНАВА ГИ...

Са ни има...Войникът 
рчиво казва на ухо на Дру
гар* СИ Милен:

— Знаеш ли, че момите 
изобщо не ме забелязват? 
Чувам как моите другари 
много повече разказват за 
своите успехи.

— Разказвай и ти| — 
кой ти пречи...

Станко дове-Дошъл войник в библио
тека и се обръща към би
блиотекаря Омер:

— Имаш ли Доманович? 
— Не.
— Нушич?
— Не.
— А Стерия?
— А имаш ли може би 

Сремац?

поразсърди дека че
_истина йе. Не заради Друго,

знайе. А я не-

Може «екой и да се
пишем това, ама 
него, не обичаю човеци да се 
ли не умейем, с друЬс работе да се занимавам, 
писуйем кикво мислим и кикво йе било.

Та да си не забоварим реч.
Ти» дни у село сви идемо. Ожето ,свършено, 

прибрано и укуткано. Са ос рейия пече и сви- 
н,е ое колю. Са сви посечуйемо старците. Но 
симо им бомбоиЬс или кекс и много здравйе 
оди унучети* родииие и приятел*;.

— Бре, бре, кво йе това чудо, та толкова
Дали бабичката

ПРЕВАНТИВА

— Къде бързаш толко
ва? — пита 
едаи войник.

— Иокам да попреча да 
не станс побой между два
ма войници.

— А къде са те?
— Единият съм аз, 

вторият е зад мене!

— Не... Може и да има 
сред дошлите новобранци, 
още не ги познавам добре.

старшината
ЛЕКАРСКА

Първата сутрин когато 
бил в отпуск Слободан

насилеше децата «а Перини. 
нейе болна?! а

Загубата е по-горчива от отрова.
! йеАзърбейджанска — Море болна — нейе болна. Она си 

теквая слабуиява вечима десетина године.
— Па...

— Па .немой да се правиш улав и ти? Са 
•нема работа, а нели човеци су клали скоро 
овинюту; посбрали су нещо оди ошав,
•кикво да се понесе...

Така йе при мнозина.

| По-добре да загубиш котвата, отколкото целия! кораб. „НЕЩАСТИЕ”Английска:
: Изнасяйки спомени от 

младини, жена казва на 
мъжа си:

— Опомняш ли си, мили 
кога се запознахме. Това 
беше на едно голямо тър
жество. Ти тогава беше вой 
ник.

— Да, мила. Това беше 
голямо нещастие, — прекьс 
на я той.

има1 Големите обещания намаляват доверието.
ХорацийI

I: Свегьт за човека е тъмна нощ — всеки сам тря
бва да си свети...: Оно, немогу да си кривим уста. Има и деца 

— синове и черйе койи си почитую старити. 
Доюде при н>и, гледаю (>и, а преко летото им 
помагаю. Ама повече су они, торбарете, що 
не дооде. Преко пролету и летото, они си имаю 
другу работу. Ка подйесен они се сете дека 
имаю село, дека имаю тамо стари родител>е. 
Нарамую торбете и при н,и. А они, нели су ро 
дител>е, имаю меко сърце — примаю 1)и и им 
пълие торбицете.

! М. Горки

.. -Най-голямата производтелна сила е самата 
революуционна класа. 5

Маркс

Който е получил власт за един ден, сто глави 
е отнел. I:Абхазка

Където мир — там и пир. Да нейе зимата, одека би се и сретли. Не
ли смо се пронули на ове стране по градищата. 
Е, ама зимата ми збира. Видимо се поразговара 
мо и поразборавимо старците.

А и они би могли да кзжу • кико съга се 
сечете за нас, така се сечайте и на лето. Ещо, 
ако не збирамо — нема да има кво са да се 
сбирамо...

: ПУШКАХърватска
! При проверка на знания 

та, офицер пита войник;

— Какво първо трябва 
да направиш, преди на 
очистиш пушката си?

— Да видя номера на 
•пушката!

— Защо?

— Да «е чистя чужда.
Из „Войнишке новине"

Свобадата е по-скъпа от злато.
Словенска

:
Равноправието е свят закон за човечеството.

Шилер
:
!Не сте убедили човека, ако го заставите да 

мълчи. :
!Морли

жш
41 41
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