
ШтстЕо С гш ща президента ще 
Йоан Вроз Тшто 01 

14 февруари 1В7Д годиш 
датежстео „Братство" в удо
стоено с Ордев братство н 
единство с%с сребърен венец 
за особени мсвуги а обааст-
та на информативната и гра
фическа дейност и а при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
шите народи

* НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^
ГОДИНА XXVI БРОЙ 1234/35 27 ДЕКЕМВРИ

1985 Г. ЦЕНА 15 ДИН. и народности

ИНТЕРВЮ НА РАДОЙЕ СТЕФАНОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ 
КАМАРА В СЪРБИЯ НА В. „БРАТСТВО" Д ДА ЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СКУПЩИНАТА НА СТОПАНСКАТА

Насърчителните мерки ще съдействуват за по-ускорено 

изостаналите общиниразвитие на
П о повод приключване

то на подготовката и 
приемането на Общес 

твения план на СР Сърбия 
за периода от 1986 до 1990 
година редакцията на в. 
„Братство” се обърна 
към Радойе Стефано- 

вич, председател на Пред 
седатеждвото на Скулщи 
ната на Стопанската ка
мара на Сърбия с молба 

да отговори на ня
колко въпроса, 
рят Стефанович прие 

директора и гл. и отгово
ри редактор на вестника 
Борис Костадинов 
вари на поставените 
роси. -

— Кои са конкретните 
основни предпоставки и 
цели на новия средносро 
чен развоен план на СР 
Сърбия за периода от 1986 
— 1990 година?

# Изходни елементи на 
новия средносро чен >-план 
представляват всеобщите 
настоящи материали и нб 
ществени обстоятелства. 
Бих изтъкнал високата 
професионална подготов
ка и квалифицираност на 
голям - брой работници, 
младежта, природните ус 
ловия за развитие на мно 
жество производствени, ус 
лужни дейности, инфрас 
труктурата и мощности, з 
крито са вложени* големи 
обществени средства. Гол 
яма част от тези човешки 
и материални потенциали 
но е достатъчно, ангажира

жения и да се задоволяват 
личните и обществени по 
треби. Пътят до тези 
води през по-широко насо 
чване на стопанството 7съм 
чуждестранния пазар, ус
кореното настаняване на 
работа, по-производителен 
труд и по-ефикасно стопа 
нпсване. Тези цели са в не 
сени в Обществения план.

кратично посредничество, 
целите на обществените 
планове, включвайки и Об 
ществения план на СР Сър 
бия, ще се наложи 
пред да се преразглежда, 
а след това и да се свеж 
да в рамки на действите 
лно разполагаемия доход. 
Вярвам, че към това ще 
допринесе и обществената 
дейно07 във връзка с кон 
гресите на Съюза на кому 
нистите и другите органи

От опит е известно, че 
за ускоряване стопанското 
развитие на определени об 
лаели, пък и за ускорено 
развитие на изостаналите 
и гранични общини в Сър 
бия# най-важнеи са собстве 
ните усилия. В предстоя
щите години тези усилия 
ще бъдат, предполагам, 
все по-успешни, 
ще се облягат на онова, 
което е създадено през из 
теклия период в стопански 
изостаналите области. За 
това и резултати^ може 
да бъдат по-големи.

За ускоряване разв71тне 
то на стопански изостана 
лите и гранични общини 
ще окаже влияние и дълго 
срочното свързване със 
стопански организации в 
по-развнтите краища. При 
това, нямам в предвид са 
мо капиталовложенията в 
основни средства но и вър 
ху по-съгласувано стопа»и 
сване и развитие, кадрово 
укрепване, укрепване на 
комерческия подход, трае 
фер на знания и техноло
гия, по-рационално използ 
вале на парите 
положителни ефекти.

С обществените планове 
на Югославия и Сърбия се 
предвижда и предприема
не на насърчителни мер 
ки, с които да се съдейст 
вува към по-уокореното 
развитие "а стопански 
изостаналите и гранични 
общини в нашата репуб
лика. Пропорциално на 
намаляването .на задълже 
нията към стопански нодо 
статъчио развитите репу 
блики в СР Сърбия без 
покрайнините ще се пови

ши отделянето на средст
ва за насърчаване разви 
тието на стопански изоста 
налите и гранични общи
ни. Както и в изтектк# 
петгодишен период, за та
зи цел ще се употреби и 
част от излишека суг сред 
ствата, които се образуват 
в Народната банка на Сър 
бия. При еднакви условия, 
в стопански изостаналите 
области предимно ще се 
насърчават и насочзаг и 
средства, с които се осъще 
ствяват материални 'Чгатер 
венции на републиката в 
стопанството, банкерски об 
ществвн капитал и други 
средства. За същите ще 
се използват и допълните 
лни средства, с които от 
републиканския бюджет 

ще се финансира част от 
общото потребление в сто 
пански изостаналите и гра 
ничии обшияи, както и 
средства които посредст
вом републиканските са- 
моуправителни * общности 
на интересите се насочват 
в обществените дейности 
в стопански изоставалите 
и гранични общини. За тях 
ното по-нататъшно разви
тие от голямо значение е 
всички тези насърчителни 
и допълнителни средства 
колкото се може по-рацио 
нално да се използват., 
НЕОБХОДИМА Е ПОСТО 
ЯННА ОБЩЕСТВЕНА 
АКЦИЯ

цели

и зана

защото

Ограничаващи фактори 
на неговото осъществяваДруга-

и отго- 
въп

Радойе Стефанович в разговор с наши» редактор

задни, изборите и начало 
то на работа на новите 
делегатски скугацмги, кри 
тическия анализ на полц 
тическата оистема и по-иа 
татъшните крачки по пъ 
тя ма провеждането на 
Дългосрочната програма 
по икономическа сгазили 
запия.
ЗА ДЪЛГОСРОЧНА 
'ГЕГРАЦИЯ

и другине представляват вътрешна 
та и външна финансова за 
дълженост и все оШе изра 
зената насока към екстен 
зивно стопанско разви
тие, при което качеството, 

всичко ефикасностпреди
та на стопанисването, е 
занемарено, 
от тази насока,
— съответното 
но съзнание — с, недоста

Последицата
по-точно,
общество ин _ Как да се привлекат 

системи, трудови органи 
зации от по_-развитите стра 
ни да разместят цехове, да 

изостаналите об

зачитане на реални
те материални рамки, в

се осъществява 
развитие, 

на лреди- 
нотреб-

нд. тъчно _ Кои мерки ащ бъдат
взети за по-ускорено раз 
питие на изтостаиалитс и 
граничните общини?

А Регионално неравно- 
разви

градят вОбществени предпостав
ки на „предстояшето -раз
витие се съдържат в самоу 
правителните отношения

които ше
(На 3-та стр.)предстоящето 

проектирането 
мензионираното 
ление и 
дбор в избирането на пла 
новите цели. Поради то
ва, а и поради множество 

присъщи

мерната стопанска 
тост в страната и в наша 
та Република предизвиква 
множество отрицателни ма 

обществени по

недостатъчният по
РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИК „БРАТСТВО” 
ЧЕСТИТИ

и политическата система,
по-нататъшнокоито при 

усъвършенствуване и про 
мени трябва да мотивират 

производител- Новата 1986 годинатериалпи инеизвестност,
време на подготовката 

на обшостве

хората за 
ност и творчески труд.

във всичкии тоследствия 
стопански развитите, ка 

стопански неразви

по
и приемането

ТИЕ И УСПЕХИ И ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ
^ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО
НА НАШАТА РОДИНА

за периода 
1990 година,

Основни цели на Обще 
ствения план са подобре
ние и укрепване на самбу 
правите лиото гюл ожени е 
на трудещия се човек и 
създаване на по-голям до 
*од, за да може гю-успе 
п,но отколкото досега, по 
гас»*т създадените задъл

КТО и в 
тите среди. Затова усилия 

постепен
ните планове 
от 1986 до В

та тези разлики
преодоляват тряо

вс-активностплановата но да се 
ва да продължат, макар че
материалните предпоствв
ки за топа, в периода 
1986 до 1990 година, не

благоприятни.

се наложи да 
За Да може на 
започне успаш-

роятно ще 
продължи.

«»ф—™:
стесни простра 

и техиобюро

от
са

за да се 
то държавно

много



ПОДПИСАН В ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ 
ПРОТОКОЛ ЗА СТОКООБМЕН В 1*86

КООРДИНАЦИОННОТО БЮРО НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИРЕШЕНИЕ НА

Осмата конференция ще се състои 

в началото[на!септемврн 1986 год.
Конференцията що се процедя в Хлрпро, столицата на 
най-младата африканска републики — Зимбабве

Хараре, столицата «а най- 
младата африканска рспу 
блика — Зимбабве.

На 26 август 1986 г. в 
Хараре ще започно .подгот 
вителва конференция, на 
която посланиците и дру
ги представители на необ 
вързаните страни ще обет 
дят проектите на полити 
ческата и икономическата

УВЕЛИЧЕНИЕ С 12 ИВ СТО
Предвижда се обмен на стоки и услуги иа стой 
пост 380 милиона долара

В Софи* е подписан югославско-български 
протокол за обмен на стоки и услуга в 1986 
година, Предвижда се стойността иа стохообме 
на да възлозне не 380 милиона долара относно 
с 12 на сто в повече в сравнение, с осъществе
ния стокообмен в 1985 година, стойността на 
който е 340 милиона долара.

Протокола подписаха помощникът на съюз 
пия секретар на външната търговия Методи Сми 
левоки от югославска, и заместник-министъ
рът на външната търговия Атанас Гинвв от 
българска страна.

Подготвено е и споразумение за обмен на 
стоки и услуги в периода 1986 —1990 година на 
стойност около 2,3 милиарда долара. Стой
ност иа стокообмена в настоящия петго
дишен период въелезна на 1,5 милиарда долара.

Най-важно място във взаимните доставки 
ще имат произведенията на химическата про
мишленост, черната и цветната металургия, 
след това машини и съоръжения. Между друго 
то се предвижда увеличение на годишния кон 
тигант автомобили на „Цървена застава” от 
Крагуевац (от 2000 на 10 000 бройки), които ще 
се изнасят в България, като се започне от ид
ната година.

резолюции, и други доко- 
монти, подготвени от до
макина на Осмата конфе
ренция. След това ще се 
състои министерска конфе 
ренция на необвързаните, 
дневен ред на Осмата кон 
ференция.

Предвижда се

На заседание, състояло 
се тези дни в седалището 
«а ООН в Ню Йорк, Коор 
динационното бюро на 
необвързаните страни взе 
решение . Осмата кон
ференция «а необвър
заното движение на 

най-внооко равнище да 
се проведе в началото на 
септември 1986 година в

Осмата 
среща да завриш на 7 есп 
темврн 1986 година с прие
мане на политическа и 
икономическа резолюции 
и други документи.

ДОБРИВОЕ ВИДИЧ

Обща необходимост н стремеж
«След женевската оре- 

ща Горбачов — Рейгън ня 
кои неуместно противопос 
тавят детанта на мирно
то съвместно съществува
не. Тези две понятия не 
се изключват, а взаимно 
се проникват... 
то мирно 
Ществуване е обща необхо 
димгст в сегашната,, епоха, 
стремеж на всички хора в 
света, които се застъпват за 
мир и развитие.

чрез споразумения на ве 
ликите сили или блокове 
те във връзка със сфери 
те на влияние при така на 
речена свободна надпрева
ра в останалите страни, 
това никак не може да 
бъде добър начин за ней
но осъществяване. Така на 
речената свободна надпре 
вара само би продължила 
борбата за сфери на влия 
ние, предизвиквайки не 
избежни стълкновения. Ег 
оистичните класови

жаленио означава, че ни
как не са премахнати при 
чините за войни, че воен 
пата заплаха и занапред 
ще бъде най-голямата опа 
оност за «света. Колектив 
ното съзнание за тази опа 
сноот се повишава но за

МОСКВА: НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАШИНГ 
ТОН

Двустранен мораториумАктивно-
съвместно съ да има практически ефек

ти, е необходимо да насо 
чи действията си към при 
чините

Генералният секретар на 
за международната ЦК на КПСС Михаил Гор- 

стабилност и да настоява
ни преговорите за забра
на на подземните ядрени 
проби и призовал САЩ дд 
въведат, подобно на' Съвет 
ския съюз.

бачов предложил на аме-
за политика на активно риканския президент Ро- 

американски 
специалисти да посетят 
съветските

пречка пред прие Само на тези осн0ви мо подземни проби на ядрено 
мането на активното мир же Да се изгражда сграда оръжие и ^
но съвместно съществува- та яа световния мир. ност да бде дадена „а' гпе РД америка
не като необходим начин м циалисти от СССР НСКИ оценки пРеДл°жение
на живот в международни На г к 70 0Т МосКва изгледи
те отношения. Това за съ =4^ "" " жиГГбъТаГГъГГ, V? ~

НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА НАРОДОО<!!1^^

инте
реси и стремежи на голе
мите и малки хегемони са

мирно съвместно съЩеству- над Рейгън 
ване в глобални размери....Визиите за по-хубав 

свят, макар и да са реал 
ни и осъществими, не мо 
гат сами по себе си да до
несат такъв свят. Доколко 
политиката на съвместно 
съществуване на държави 
с различен обществен ст 
рой би се осъществявала

мораториум 
върху ядрените експерименцентрове заголяма ти.

РЕВОЛЮЦИЯ в ЮЖНАТА ЧАСТ
I й-ас.- -4 ЛIV1; •Бойният път на 46 та дивизия на НОВЮ

ня от бойци от Враня, Сурдулица, ВлаДИчин 
хан и Пределно;7 четири допълнителни бата 
льо«а (по един 
към

ПИШЕ: Александар ЯНИЧ, 
ник гееерал-полков

тав и придружаващи единици. Бригадите 
имат четири пехотни батальона. По броя на 
бойците и въоръжеността си (преобладава 
пехотно оръжие, малък брой лекоартилерий 
ски оръдия и минохвъргачки) дивизията е 
типично пехотна войскова част. Макар че 
разполага с малък брой мотордисредства, ХЬУ1

ХЬУ1 сръбска дивизия на НОВЮ действу 
ва на широко пространство в югоизточната 
и южната част на Сърбия и в Косово и Мето 
хия. За непълна година (от септември 1944 
До Ю4и 1945) води голям брой тежки 

битки против многобройния.

към всяка бригада и един 
командуването на дивизията) 

роти (извидническа, 
ща и рота за връзки)

четири
инженерска, придружава

зяишта т и единици ,на тиловатазачита. Тези единици се формират до края 
на октомври. у
нал шИп *°.рмираНето дивизията наброява
на 1? * б0ИЦИ' КЪМ КР0Я На окгомври 5600, 
на .12_Фовруари 1945 _ 7314 и «а 15 май

6130 бойци. Въ3 основа на някои 
оръжието, с което дивизията разно 

април 1945 година (8444 пушки 
картечници, 354 автомати) може ла се 

направи извод че тогава бригадата е „аброя
«а бойците ^УлтатбнаЦИо 
голяма терит^в\жХСТстТс^б“3 
с многочислено населениелВ Р И 
но постъпва в борбата ча 'П-К°^Т0 до6Р°®ол- 
отраната. По-късно броят СВ?б?ждеНие на 
ва на около 7 — 8ооп^ Момците намаля~Т в »овИ ^Г*авНо1юЧаСТ °Т
* брой командири СщТна ”0ВЮ- а гол

И ШЕлГмлТдГ^Ги
Организационната структура „а 4 

характеризира с Тро0Н бригаден

;

и успе- 
СИЛНО въоръ

«ен, опитен и закърмен с фашистка идеоло 
гия враг

шни превозни
дивизия «а НОВЮ се отлича 

ва с голяма подвижност 
ност. и маневрена способ

За затварянето 
рава и за проникването 
НОВЮ към Косово 
Х1ЛЦ сръбска 
на 20

на долината на Южна Мо 
«а единиците на 

силна роля
Найгголяма част от бойците «а дивизията 

бен„лал1' х°ра (под З0'годишна възраст), осо
бено в пехотните батальони. Значителен е 
броят на членове на ЮКП и СКОТО 
до 20 „а сто от целокупна 15
дивизидта. Идейно-политическа-щ^^и рн0
ХВеиН«тйДе",0СТ- ВЪПре*™ У^л^те мар

ве -и интензивните бойни действия 
завидно равнище и твъште ’
за сплотеността «а членовете °
ветна™ЧиСзабавнатаЙГВУВаНе’ КултурН(ьпрос'
телнп плгт а деиност на терена значи
аа^допригосп и за „одобряването 
литическата обстановка.
на НоП? " ШеСТа Сръбска
в югоизто^ТГюжна ШИР°КО ПроСТранство
В Косово И ^ част на СъРбня и

хия. За непълна година води

1945
данш за

изиграва
дивизия на НОВЮ, формирана 

септември 1944 година. Десет 
късно дивизията влиза 
лус на НОВЮ.5 От 3

лага на 30
297

дни по- 
кор

декември 1944 г. е под 
командаъаяе на. Главния щаб на Сърбия 
от 8 февруари 1945 г. под командуване ’ на 
Оперативния щаб за Косово и Метохвд.

В състава й влизат: XXV партизанска бри 
гада, формирана на 6 септември 1944 в Стре 

край Бабушница, първоначално като 
Първа пиротока бригада, 0т бойци на Пирот 
ски, иародоосвободителен партизански 
яд;0 XXVI партизанска бригада, 
на 12 септември 1944 в балиновац

в състава на ХШ на

а
е на

на дивизията.
лац

на по
отр- 

формирана 
край Вра- дивизия

дивизия
със-

та се
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яаи.ивви ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В ЛЕСКО 
ВАЦ ЗА ИЗБОРИТЕ В СК

СЪДЪРЖАТЕЛНИ. СЪБРАНИЯ
твяване. Част от стопанс
ко-системните регулативи 
в тази област трябва дд се 
обезпечат. За 
танат

то на Сърбия, приети на 
7 май 1985

Председателството на 
Между ббщйнската 
ференцйя на СКС в Лес- 
ковац неотдавна прие 
информация за досегаш
ния ход -на изборната- дей- 
нб-ст в Съюза иа. кому- 
чистите в' йжйомбравски 
регион- Докладчикът Си- 
ма Пованович. Изпълни
телен секретар в Предсе- 
датеството на МОК на 
СКС, изтъкна; че в най- 
голДм брой,първични ор- 
гййизЗЦии на СК изборна
та дейност е' била добре 
поДГотвяЙ й успешно е 
завършена. Съдражателнй 
са' били подготвителните, 
предизборните и избор
ните събрания. Един брой 
първични пратийни ор
ганизации в общините Вла 
оотикце, Църна трава и 
Босилеград не' са провели 
подготвителни събрания 
поради бтссътвието на го-

9 Осъществяването» 
тази цел се числи Към най- 
рационал«ите -начини да се 
употребят нАсърчителдите 
и други, разполагаеми сре 
Дства. Порйдй множество
ограничения, 
трудно и бавно се

“*о Ш» Ч,даа слабостите 
и пропуските. На преди- 
збордите събрания в, гол- 
?“_.5еей първични^,орта- 
низации са предлагани 
цо повече адндидати за 
секретари и. членове , на. 
секретариатите, както и 
за, отговорни' постове _,в

МОК СКС и пр. До кра^я на 
декември ще се учредят 
акцибнните конференции 
й актовите на 
те на СК от непосредстве
ното производство.

Председателството на
гЛоК СКС и пр: До край I»
утвърди структурата на 

— - -11- - - • 1- •делегатите от 
равски регион за Х1П кон 
грес на СЮК и X конгрес 
на' СКС. На ХШ конгрес 
на СЮК трябва да прирьс- 
твуват 21 делегата от то
зи регион, Общинските ор 
ганйзацйй' «-а СК от Боси 
леград й Църна трава ще 
излъчат общ делегат. На 
X конгрес «а СКС ще при 
съствуват 53 делегата.

на
Този 
с ко

година, 
програмен документ, 
йто ще се

кон-

да не изос 
резултатите, е небб 

ходима постоянна ,и уп,орй 
та обществена акция.
СТРЕМЕЖ КЪМ 
ЯМ ИЗНОС

реализира част 
от заключенията На ХУш
заседание на Централния 
комитет на Съюза на 
цистите в Сърбия и който 
сред стопански дейци е 
известен .под название „чер 
вена .книжка”.

комутази цел 
осъщес 

твява. Към по-успешни ре 
зултати бй могла да води 
още пб-последователната 
обществена акцйя в 
паноки изостаналите и 
гранични общини, но и' в 
стопански пСйнапредналй- 
те области; по-послед-ова 
телната' насока със средс 
твата, който по-гблемите 
стопански о-реганизвцйи 
задължително отделят да 
се използват за непосредс 
твено самоуправително сд 
ружаване и влагане в сто
пански изостаналите об 
ластй, флекЬйбилността в 
избирането и решаването 
за предназначението на та 
кива средства прп усло
вие’ да укрепва дългбсроч

ПО-ГОЛ

— Как в предстоящите 
трансформации „а иконо
мическата- й политйческа- 
та система Стопанската 
камара ще отговори
своя'та ^основна заЦада —
същинска асоциация на 
сдружения труд?
• Ще -настояваме Да' осъ 

щестштм тЪва* именно с 
насочването Към задълже 
нията; които- за стопански 
те организации —

представля 
па основа за множество ва 
жни активности, които 
организациите на сдруже
ния труд .и стопанските ка 
мари усилено текат.

сто- в
чледови-на

При утвърждаване 
Ществяване .на 
задачи в-'Стопанската ка 
»Щ>а на Сърбия, 
в цели» механизъм

И ОСЪ

плановите
Южномо-

както и 
на ка

марата се предприемат 
ркп за рационализация и 
подобрение на

члено
ве на нашата камара — е 
най-съществено, а това са 

износът, сагмоу правйтел 
ната

ме

ообствено 
то -организиране, по-уопе- 
шно изразяване, на мнягзре 
сите на собственото

интеграция на стопан 
ски субекти, 
и свързването на 
зацийте в по-развитите с 
организации 
изостаналите и 
области.

включвайки орга
низиране, по-успешно из 
разяваие на интересите и 
потребите на организации 
те на сдружения труд-, по- 
ефикасно изпълняване 
ята 1на стопански 
натор и активен*' участник

органи- лям брой. членове на СК.
Отчетите за двугодиш

ната дейност на първич
ните организации на СК 
главно са били реален 
анализ на осъществените 
резултати и идейнб-акцй

в стопански 
гранични 

подобрение на 
работата и стопанисване
то. кадрово 
подмладяване на

ната самруправителна и де 
лова взаимозависимост и 
връзка на сдружаващите 
се, доизграждане на право 
ви?е норми, с които да се 
обезпечи дългосрочна заин 
тересованост и сигурност 
на вложителите, ангажира 
не на' възможния обем без 
възвратни средства, V; кои
то се подобрява подготов 
ката, инфраструктурната и 
кадрова основа за самоуп 
равително сдружазане и 
дългосрочно делово съдру 
жие.

На заседанието бе при- 
' п^оектобтчй за^де&но*ет'рол

коорди стта на МОК 
нейните -оргайп 1?чг&ла.*’ "

СКС ина
укрепване и

в изграждането на стопан 
ската система. Отличител 
на черта на всичко, което 
на този план се предприе 
ма е стремежът стопански 
те камари ,а сред тях и 
Стопанската камара иа 
Сърбия, колкото се може

деловите* 
екипи, заемане на работа 
на нови работници.

опната способност, а съ-

Това е и основно одър 
жание на плана за работа 
на Стопанската камара 
на Сърбия през 1986 годи 
на. За всяка от посочени
те области на дейност са 
приети и отделни програ
ми. Сред най-важните без 
съмнение е документът 
„Насоки на действие за

по-пълно и по-уоцзшно да 
осъществят своята общест 

асоциация :Г'вена ролд иа 
на сдружения труд, специ
фичен облик >на тяхна са 
моуправителна стопанска 
обединеност.

Част от тези условия е 
вградена в Обществения 
план' и предписания, взе
ти зарад неговото осъшес

подобрение на самоуправи 
телната 
и интеграция в стопанство

организираност

III
зират кръгова отбрана. Тогова там съществу 
ва и -немски лагер с 1000 пленени италианци. 
Оттегляйки се от Гърция, германците  ̂опреде 
лят Бело поле за стратегическа позиция, от 
която ще организират проникване презГър- 
долишка клисура към север: Към края на 
септември и в началото на октомври главни
те оили на X!А ! дивизия — XXV и XXVII 
бригади, иа които съдействуват Втора вран- 
я!Нска и Първа и Втцра сурдулишки партизан 
ски бригади, вършат няколкодневни нападе
ния за овладяване на територията около Сур
дулица. Същевременно XXVI бригада на ди
визията се включва в действията «а XXII 
сръбска дивизия \а освобождение на Власо- 
тинца а след това и в Нишката- операция. 
След като изпълнява тези задачи, бригадата 
се връща >в овоята дивизия.

района «а Скопие, където -през юни 1945 го 
дина се разформира, а бойците й минават в 
други единици на нашата Армия. 
ПАРТИЗАНСКИ ОБРЪЧ ОКОЛО БЕЛО ПОЛЕ 

Два дни след формирането ХЬУ1 дивизия 
марширува от Пирот и Бабушиица към доли 
ната на Южна Морава. Като челна едошйца 
«а ХШ корпус в южната част иа Сърбия, ди 

задачата да действува с&-

брой тежки и успешни битки против 
опитен и за

голям
многобройния, силно въоръжен, 
кърмен с фашистка идеология враг.

Бфйнйрайите и други специални едини
ци «а' германската група армия „Е” настоя
ват на всяка цена да см пробият път по до
лината на Южна Морава към Ниш и Бел
град. Но Х1У1 дивизия, подпомагана от ДРУ 
ги единици «а НОВЮ, действуващи на този 
терен, Ще се постарае това намерение никога 
да не бъде осъществено, 
борби прбтив германците, дивизията съще
временно' се бори и против балистите и дра- 
ж^вистит®, които подпомагат оттеглянето на 
германските части. Дивизията извършва и 
една специална задача- батальоните от със
тава яй нейните бригади защитават 
бройните еталони военни повииниЦй от Ко- 
совр и МетЬхия, -които маршируват от Приз- 
реН през Скадър към Бар-

визията -получава 
мостоятелшо в напраплопието Гърделица — 
Владичин хай — Враня — БуЯ'Новац, да зат
вори Гърделишка клисура и п съдействие с 
останалите единици, действуващи в същата 
посока (единици -на НОВ и ПО-ю и българ
ски отечественофронтовски едиш-иц-и — Пър 
ва ггартизапстса и Втора копна дивизии), да 
осуети проникването на -немски единици към 
Ниш. Дивизията получава -и задачата да 
насочи действията ои'към Косово, по основна 
та посока Буяифвай — Глила-не — Урошсвац 
— Прищина.

За да извърши -възложените й задачи, ди 
визията наоочва главницата на силите си към 
юг с цел иа-йчна-пред да овладее района на 
Вело -поле, Сурдулица -и М-ачкатИ-да, а след 
това да премести действията си иа западния 
-бряг на реката, да ощ1адео районите иа Вра
ня и Буяновац -и по този начин да създаде 
условия за -проникване -към Косово.

В Бело поле край Сурдулица около 1000 
германски -войпи-ка^ -разполагащи със 
противовъздушна артилерия -и -подпомагани 
от. балисти, у-юрепват позициите си и органи

Водейки жестоки

много-

1944 г. силнаВ .началото -на октомври 
бронирано-мехаиизирана колона .на групата 
армия „Е” постъпва по посоката Прещево — 
Буяновац — Вра-ия с цел да скъса партизан 
ския обръч около германците в Бело поле. 
Използувайки предимствата на бронираните 
ои едишщи, германците завзимат Прешево 
и Буяновац, а след това и Враня9, но не ус
пяват да скъсат обръча около Вело 
Х1А?1 дивизия отбива 
н-ио, минала в -контраатака и на П октомври 
оовобождава Враня, отблъсквайки германци-

12/13 окто-

на пространстXI.VГ дивизия действува 
вбго от П/ирот и Бабушпица, по долината, на 
Южна' Морава, от Ниш до Буяновац, до -ра- 
йгуяитб на Пнилане,1 Урошевац, Липлян, При 
щина, ГТодуево, вучйтьрн, Косовска М-итро- 
вица, Стари тръг, Вайгорз, Чичавица, Дре 
-ница,' Църнолево, Сува река, Призрен, Жур 
и 'ЩЩШ. От МеТохйя дивизията минава в

5, 6, 7 и 8 „Битки -и бройки 1804 — 1944", 
„Градина”, 1983 година/
9) «Воеина енциклопедия”,
Г1 издание, стр. 267

поле.
германското напале

те на юг. Наоюоро след това., иа 
мори, -дивизията завладява -района на Бело 

(ПРОДЪЛЖАВА)

силна
Белград, 1971,

поле.
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ЕВНДЕНТНРАНИ 

ПОВЕЧЕ КАНДИДАТИ

яв*™ *м?*1Т1хЯ№ш1 ТПШ
ИЗОСТАНАХА ПИ

;

ми№ША11№ НИ (у\ X '> (*Я"1 1<)1

Ц:цЬцч'М1и4'*0 Ф 
\ .. )Ш' '/> У*!* Ш*» 

ЬК.’!оГ{ 
||
1ги- «
/.«- '/ 7/

,^ИЬ9РШ№<ГЮ

ДбЛЬштйтв на трт;е сь йа СфЦШШ; йрбз'из- | «»И покрай 'П?ова н раоо 
вета йа Общйнск&га мйцалия ,:й^1вд‘Ьа' ЬбсЪ- (татог 1 ш »;двлорат^й^глн*сис
пищна :'Дями^рЬ^йрад д*шй окото» 330” рйййчнй * тома се » "чувотнувят'' оп'роу 
днес ще обсъдят досагаш въпроса св^рМни с ЙЙЙ&' I долени/п: слабости; които
кдтй ''си' четири&дийШа1 ман^тЬ°йа сШ'бКпсждат» •томифвкюа, че
де^ост. Бе«5;,'<>глел ' че се тй,°чк^6! иякои-ч • дсЛЬгаЦИм лоа^ос^а-
оЧаква1 ‘1фИтчко:^'66съ- с*ждоне ;‘йа '^нфор^а^йй' доиш ^сами°нй> ообе» сщ^от / |чТ.,
Дятс работата.''" сй' която ПЧфОчйе." 'Освен '4к>&Н'бЙ- членоветеянбтагОделОпафШн 1,-0'1--0И г,';” л„ ,таГ,, комитет който и
Ще дйдо ' Яриййб;зЙ дей^ н^ската^^йрна те не,,се, трои.шникаква Изборите за,секретари щдажи*,комитет, които, и
твуваМе-Ц през нас^фвк- вйкй1Й,!йякол'йВ','-'Шместни чуцоворнодащ]някои'л деле и, еИфЯтар^ГИ --
щ(гть;0‘четв^ртй делегате- своии ;Нс"скУп'иМ)1ни^ ’ на пап.иг и3о,б.цо не с*пл*б1т- ЧЯЛ ■№*№*"'■ ор****» ед,вм«М01^^5.ч^|ДН.
И! избори, някои Шета ешоуйраВите&итв,'°"'Ж; ршг.,„Слаба, е връзката <е Цедг»„^>ридвградска,..0&щи ЛП*гМо«ЯЯПМ1*гПИЯо
тацй! <моад да се ШЙ нв&н за, йенбвйо'' обрмо делегатската,.бавил За, ща* на прштдочиха. Избрани седателствотО],22лй,за,до0»
«К«««!1И ш' вайИе/нКШМ^Г^Ш^' т-цек утринна; примери и, има1 и и каддидат-и з,а: Общин содадад,*а,. ..Пидседкизд.

бШ^ШстктаЩиГ' е/ спГчГна ,\дедкрн«мг.по-, м дучт екмя ^омитет,, Председател. Вотот.рни.чпи,тво гмрдалии,
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^ЯюупРАВит^'Д1^БтоЯТдимитроРвгра™И1<в
СРЕЩА С НОВАТОРКАПобедител: 

Г роздан 

Костов

ОТ БАБУШНИЦА

Разкажи, 

Снежана, 
разкажи!...Акцията „Най-добрият 

млад работник-самоупра-
вител"
вата организация „Димит 
ровград" се провежда ве
че няколко ГОДИНц. И 
тази година окончателни 
те резултати бяха съобще 
ни на тържественото 
садание на работничес
кия съвет. Най-добри / ре
зултати са поотигнали 
СладжаНа Тодорова от це
ха за обувки, Сладжана 
Николова, от цеха за те
хнически стоки, Зоран 
Тасев от цеха за поддър- 
жване на машините и 
Никола Найдев от метал-

мо качество и да* преизпъ 
лни нормата си, като по 
този начин увеличава про 
изводителността на труда 
си. Освен това акцията 
изисква и обществено-по
литическо

в трудо-

ЧЕ С НОВАТОРСТВО 
прояви човек и в малка среда яай-добр 
показана примерът на Снежана КОС- 
ТИЧ, възпитателна в детската градина 
„Детска радост” в Бабушница. С. Кос- 
тич работи в този колектив от 1979 го
дина, но винаги се стреми на оригина
лен и интересен начин да работи е най- 
малките в това градче, Като най- 
често прилага И нови игри, юойто Тя 
съставя. Работата с най-малките й дос
тавя голямо удоволствие.

За една успешна новина във възпи
тателската работа тази година Снежана 
Костич сред 104 трудове е получила и 
трета награда. Но нека тя да ни разка
же за това:

— Участвувах на анонимен конкурс 
на Републиканската общност За детска 
защита и Иститута По домакинство 
Социалистическа република Сърбия за 
изработка на диДактйчески средства в 
областта на развитието на говора. Моя 
труд носи незвание „Разкажи ми, раз
кажи. .кодиран като „Сандра”. Мно
го сс зарадвах когато ми съобщиха за 
наградата и ме поканиха да демонстри
рам играта — казва Снежана.

Журито, съставено от видни педагг 
зи и възпитатели е изказало ласкави ду 
ми за играта „Разкажи ми, разкажи”.. 
на Снежана Костич. Между другото, че 
тя спомага з“ по-бързо развитие аа го
ворните особености у децата. Представ
лява хубаво съчетание от обществена 
игра с елементарни правила и ефикас
но средство за подтикване и развитие 
на говора. С разни игри (хвърляне на

колежките и другарите ми и това м. 
дава насърчение да работя още по-уеъ- 
рдно в тази насока — споделя Снежг. 
на Костич.

ангажиране на
младите.

— Доволни ли сте отза-
постигнатото в Акцията?

— Тази година с успех 
завършихме акцията и на 
шата първична младежка 
организация е 
Все пак ■недостатъчно 
включени -девойки в нея.

Така с ентусиазъм гово 
ри Гроздан, 25 годишен 
младеж, който само ^ три

Инак преди да се настани в Бабуш
ница, Снежана Костич е учителствувала 
Първо в село Остатовица, една година, 
сетне 13 години във Велико Бонинци, 
където преподавала и домакинство, по
сле в село Вава.

—:В „детска радост” дойдох през 
1979 година. Още не бях свърщила напъ
лно образованието ои. Бях още учител, 
ка, но дойдох на свой риск. Имах пълно 
разбирателство от колектива и наскоро 

образованието си. Тук имам

доволна.
са

Завърших
хубави условия за работа й сс старая 
да постигна колкото се може повече.

Онежана Костич ни демонстрира сво- 
игра „Разкажи ми, разкажи.. ко

ято наистина е много .интересна. Попи
тахме я дали е правила опит да я от. 
стъпи на някоя издателска трудова ор
ганизация, за да бъде достъпна на в си 
чки детски градини и основни училища.

— Може би Ще я предложа аа „Де- 
чйе новйне” в Горни Миламовац. Счи
там, че те ще проявят интерес за едно 
такова Издание, и пак ще се отнеса към 
ЗавоДа За издаване на учбеници и уче
бни помагала в Белград пък ще видйм.

Попитахме я какво подготвя с най- 
малките за «астъпвавция празник. Нова

в
ята

Г. Костов приема наградата година.
— Да тъкмо след малко трябва да 

правим репетиция на новогодишната 
програма, която режирам аз. Казва се: 
„Новогодишен дворец на мечтите”.

Снежана Костич се занимава и с 
илюстрация на детски книги. Досега е 
илюстрирала 
„Таня” на Дрвгоолав Магнич-Форски.

Инак това не е първото признание 
на Онежана Костич. За извънредни по
стижения във възпитателно-образовател
ната ои работа прео 1980 година тя бгац 
удостоена оъс Септемрийока награда.

Матея АНДОНОВ

месеца след настаняването 
му в „Димитровград” през 
октомври миналата годи 
на бива избран за предсе 
дател на младежката ор
ганизация. Обществената 
му дейност започва още в 
основното училище, в из- 
видническия отряд „Мом
чил Войвода”, и продължа 
ва в средното училище. 
И в Суботица, където сле 
два полувисше училище, 
активно со включва в тац 
цовия състав иа 
но-художественото 
ство на студентите 
Дола Рибар". С фолклори 
стите участвува в бройни 
тържества, а също така и 
в бройните концерти на 
дружеството пред нашите 
работници във ФРГ. Вина 
ги тих, скромен и трудо
любив, Гроздан спечелва 
доверието на колектива, С 
партиен стаж от 1978 и 
участие в множество мла 
дежки трудрови акции., 
две от които са съюзни, 
а най-много активността 
си в трудовата организа
ция и сред младежта, Гро 
здан съвсем заслужено спе
челва признанието «ай-до 
бър млад работник—оамоу 
нравител в ТО „Димитро 
вград”

ний цех.
Това са най-добрите

участници в акцията по 
отделните 
вншце на цялата трудова 
организация за най-добър 
млад работник—самоулра- 
вител е провъзгласен Гроз 
дан Костов, машиннен ин
женер, който в трудовата 
организация работи като 
технолог за поддържане на 
машините. Като най-до
бър, Гроздан получи наг
рада 
лома.

квадратче, награждаване с жетонче и 
др.) максимално се активизират

Съгао така дава възможност и За

цехове. На ра деца
та. .
обогатяване на речника ям, за развит: 
на способност да съставят хубави изре 
чения, да подреждат данни и пр.

— Радва ме виоокото републиканско 
признание, но още повече ме радва и 
наградата, с Която неотдавна ме удос 

трудовият колектив на „Детска ра
дост”. Сумата от 3000 динара не е

сред които иняколко.

той тол-
култур-

друже
„Иво

часовник и дип- ВЪПРОС И ОТГОВОР
— Честита 

другарю Костов! 
ни нещо повече за акция 
та „Млад работник—само- 
управител!

награда,
Кажете Между нуждите н възможностите

стите и начините за увеличено трудоу 
строяваме иа квалифицирана млада ра
ботна ръка, но заключенията не се ре 
ализират. Много очаквахме от ОбЩесг 
велия договор за заемане на работна ръ 
ка в Сърби» и от съответното самоупра 
вително споразумение в Нишки регион, 
но надеждите ни не се сбъднаха.

Тъй като в предотоящия петгодишен 
период, освен в „Свобода”, не се пред 
виждат по-големи капиталовложения

производство, които да

На въпроса: кой проблем най-мно 
го „измъчва" младежта в Димитровград 
ска’ община? — председателят на Об- 

конференция иа ССМ Зоран
Не е нужно много

да се говори за значение
то на акцията за младите 
работници, за първичната 
младежка организация и 
цялата трудова организа
ция. Тя има трудовочъсте 
зателен характер, дори и 
повече от това. Тя подтик 
ва младия работник към 
по-голямо усърдие* и всеот 
дайноег в работата, за по
добри резултати и по-голя 
мо ангажиране. Участвува 
йки в акцията, всеки млад 
работник с® старае да осъ 
ществи възможно по-голя

щпнеката
Геров отговаря:

— Проблем номер едно иа димит- 
младеж и занапред оста 

бъда незаетостта. На съвместно
ровградската 
ва да .
заседание иа Общинокия комитет 
СК и Общинската «конференция 
ССМ, състояло се в 
та, бяха приети конкретни 
по тези въпроси, с конто бяха запозна- 

компетвнтни служби и орга

па
иа вначалото на година 

становища материалното 
дадат възможност за по-масово трудо 
устройване «а млади, младежката орга 
низация ще настоява за последователно 

Закона за трудови отно
ти всички
низации. Отначало бяха постигиути

резултати, но много бързо вси 
старому. И в много

из прилагане на
шопия и за осуетяване на хонорарния и 

допълнителен труд. (А.Т.)
вестни
чко продължи по 
други форуми бяха обсъдели възможно други видовеА. Т.
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бавушница
РАБОКНИЦИ

" добрият Добарджиев
да«роФ.

отчетностЗа повече
третаггхгпяет-к*
зара най-тясиа преработка на мог ли е 
в точно състояние - леярство, слод ко- 

трявба да зашити магистърски труд 
от тази област.

— Производството на стоманени ла 
гори от висококачествени стомани ь 
„Мачкатида" напълно е усвоено.

състояние да произвеждаме доста
тъчни количества не само за пашите 
протребители — циментовата, РУДОД°- 
бивната и други промишлености, но и 
за потребители в 
обаче има доста нерешени проблеми по 
отношение на внооа. Само чрез създа
ване на крупна система в рамките на 
„Иво Лола Рибар” и чрез разделение 
на труда, могат да се постигат произ
водствени ефекти на оветовпо равнище. 
Първите количества стоманени лагери, 
които изнесохме в чужбина, потвърж- 

„Мачкатица"

Борис ДОБАГДИЖИЕВ е технолог 
във Фабриката за машини и стоманоле
ярна „Мачкатида” в Сурдулица. В мо
мента е изпълняващ длъжността ръко
водител ло .разаитио и работи върху 
проблема на изследване на стоманени- 

димвнтовата и рудодобив- 
нат» промишленост. За него, като специ
алист и работник, чухмо само похщ.

широка акция за по-пълно 
осъществяване на задачи
те от Дългосрочната прог 
рама за икономическа ста 
билизадия. Изборите за де 
легати и делегации падат 
но време на провеждане
то на Тринадесети* конг
рес на СЮК и Десетия кон 
грес на Съюза на комувие 
тите в Сърбия и това ще 
бъде подтик за още по-дс 
йно включване на всички 
трудеши се и граждани в 
осъществяване на по-добри 
резултати.

конферен-
Социалистичоския
Вабушница прове- 
дни заседание, на 

б*ха набелязани за

Общинската 
ция иа
СЪЮЗ 01
де тези 
което
дачите в предстоящата из 
борна дейност за делегати 
и делегации, 
станат през пролетта

ето
те лагери за

които ще 
1980Ние

ДУМИ:
— Добър технолог, добър работник, 

другар, винаги отзивчив и готов да по
ясни, помогне I

Тогава съвсем не е изненадващо, че 
тази година по ояучай Деня на осве. 
ждеЩЙто на Сурдолишка община от 
фашизма — 5 септември, Добарджиев 
стана носител «а ценна награда — пето- 
стептемврийско публично признат.

На въпроса ни откъде и откога да
тира любовта му към стоманолеярство 
то, Добарджиев заяви:

—' Стоманолеярството и техниката 
са един вид семйно призвание. Баща 
ми е леяр в „Трепча” в Титова Митро- 
вица, единият ми брат е инженер- еле-

смо в година.
Както беше 

предстоящите 
се използуват за оценка 
на взвървяни* път в обще 
ствсно-икономическото ра
звитие на общината и на 
белязване на задачи за 
по-ускорон вървеж напред. 
В досоганшото действуване 
на делегатската система, 
както беше изнесено, са 
потигнати известни резул

изтъкнато,
избори Щв

чужбина. Все още

Целокупната изборна де 
йност ще мине под знака 
на борба за по-пълно осъ 
шесгвявзнс на становища-

заключенията ната и
СЮК и СКС, специално на 
16 заседание на ЦК на 
СЮК и 18 и 22-то заседа 
ние на ЦК на СКС. Ще

дават въоможностите на 
да съперничат на н а й-на п.р едм еи: и те
страня в -овета и с качеството на про 
дукцията, и съо орочното изпълнение на 
поетите договори — сподели Добарджи

тати, по са забелязани и 
сериозни слабости и про
пуски. Това преди воичко
со отнася до някои сфериктротехник, другият машинен инженер, 

а сестра ми технолог. Инак аз съм завъ 
ршил средно техническо училище — 
химическа специалност в Титова Мит- 
ровица, а след това металургичния фа
култет в Скопие.

След завършаване на факултета До
барджиев работи две години във фаб 
риката за акумулатори в Титова Мит 
ровица, а от 1976 година идва в „Мач- 
катица” в Сурдулица. По това време 
фабриката наброява около 300 души : 
свободно може да се каже, че наред с 
израстването на тази организация из 
ства и той като специалист. Тук рабо
ти отначало в цеха за почистване, сетне 
става управител на леярната идейно се 
включва в проекта за изработка и усво
яваме яа технологията за стоманени

се посвети и по-голямов действуването на полити 
чоската система на социа 
листическото самоуправле
ние, като в тази наоока се 
дават и ценни предложе
ния за внасяне на по-съ 
ществени промени. Преди 
всичко се имат предвид 
някои промени в органи

ав.
внимание на самоуправи- 

решаваяе на тру
Наред с професионалните си задъл 

жени*, този трудолюбив специалист е 
деен и като обществен работник. Бил е 
делегат четири години в Съвета на сд- 
дружения труд при Общинската скупщи 
на, а определена дейност е развивал и 
в Съюза на синдикатите в собствената 
организация. Член е на С^юза на кому 
нистите от 1968 година.

Портретът на този труженик би бил 
непълен, ако не посочим, че е роден 
през 1948 година в Гевгелийоко, СР Ма 
кедония, сетне живее и учи в Титова 
Митровица, където са се преселили ро
дителите му. В Сурдулица идва 1976 го
дина, тук свива гнездо и е баща на две 
деца, а съпругата му е стоматолог в 
медицинския център „Милентие Попо- 
вич". Месечно изкарва по 65 до 70 хи
ляди динара и е доволен, както от въз
награждението, така и от работата, ко
ято върши.

— Само с добър и качествен труд 
може да очакваме и виооки делови ре
зултат. „Мачкатица” си спечели ре
номе на добър производител, а на нас 
остава занапред постоянно да подобря 
ваме продукцията, да усъвършенствува-

телното 
дещитс се и гражданите, 
застъпени чрез делегати в 
работническия съвет, в Об 
щинската скупщина, в мес 
тната общност и др. само

тела и оргауправителни 
ни, като занапред ще сезирането на основните ор 

сдружения търси и повече отчетност 
за изпълнението на поети 
те задачи и задължения.

ганизации на 
труд и свободната размя
на на труда.

Във вси
чки среди Ще се раздвижи М. А.

ВЛАСИНСКИ ВОДЕЦЕНТРАЛИ
лагери.

Известно време прекарва «а специ
ализация по леярство в Дюселдорф — 
Федерална република Германия, където 
усвоява високопродуктивната техноло
гия,, дисцматик”. Бива на обучение и в 
Дания. Сетне в „Мачкатица” работи 
върху усъвършенствуването на тех- 
логията за изработка на стоманени ла-

[За 30 години — 6 милиарда 
КВЧ електроенергия

Власинските водоелетрически централи в 
Сурдулица произвеждат върхова електроенер
гия. с други думи, те се включват в електроси
стемата ЗЕП (Сдружено електростопанство на 
СР Сърбия) в момеят на върхово напрежение, 
относно в онези часове, когато електроенерги
ята © най-необходима.

В течение на тридесетгодишната си работа 
Власинските водоцеятрали са произвели общо 
5 653 987 939 квч електроенергия. За отбеляз
ване е, че тези водоелектрически централи поч
ти редовно годишно са преизпълнявали 
за производство на електроенергия, въпреки че 
в определени моменти тяхната енергия е „пазе
на" за моменти, когато е най-необходима. Сле
два да се отбележи обаче, че Власинските 
доцентрали с повече од 15 на сто годишното 
производство преизпълндват план.

Мястото на Власинските водоцентрали 
значително в производството на електроенер
гия в СР Сърбия не само по това, че тази ВЕЦ 
е построена с доброволен труд на хиляди бри
гадири преди тридесет години, но и по това, че 
тяхната енергия е на особено висока цена и че 
винаги е готова за производство, а в определе
ни дни планът се преизпълнява и с цели 60 на 
сто.

гери и, както споделя , това е единства 
нд технология в Югославия (изработка 
в пясък) и че тази технология е

по-продуктивна (т. нар.
по-

ме технологията и да очакваме още по
добри резултати — зая»и накрая Доба
рджиев.

качествена и 
„кокили'’).

Интересът на Добарджиев обаче не 
спира дотук. Понастоящем е Стефан НИКОЛОВзаписал
В АВТОТРАНСПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В БОСИЛЕГРАД плана

Ако досегашните дело 
ви резултати могат да бъ-

ните средства. По-голямо 
внимание се посвещава и 
на икономисваното на го
ривото, маслото и всички

избрана и самоуправителна 
контролна комисия ц дис 
циплинарна комисия от по 
5 души.

Няма съмнение, че с из 
бирането на трудовия съ 
вет и съответните комисии 
и приемането на нормати 
вните и самоуправителни 
актове, са основни предно 
отавки за премахване 
времените мерки, а за въз 
станювяване на самоупра- 
■вителни органи. Ведно с 
това обнародвани са

во-
дат някакъв периметър за 
общото състояздие в Авто 
транспортната 
ция в Босилеград, не без 
основание е констатацията, 
че с въвеждането на вре
менните мерки в тази сто 
панска организация нас
танаха редица

еорганиза- видове резервни части, а 
личната и колективна от 
говорност е издигната на 
по-високо равнище. Нео 
правдателните отсъствия 
и закъснения, които преди 
бяха почти редовни явле
ния, понастоящем са све 
дени на минимум. Напра
вена е крачка напред и по 
отношение на различните 
посегвателства срещу 
щественото имущество и 
пр. Преди няколко 
бе избран и 
вет от 11 души, който те 
зи дни ще се учреди и 
избере

промени, 
преди всичко в преодолява 
нето на субективните при 
чини. Временното управле 
ние с малки кадрови про 
мени консолидира и изди 
гна на

на

Следва да се изтъкне и обстоятелството, че 
Власинските ВЕЦ _ 0т „Върла I" до „Върла

понастоящем се готвят за разширяване на 
мощностите, относно за хващане на водите н на 
останалите потоци и рекички в този басейн. 
Доколко се реализира т. нар. 1П фаза иа стро
ителство, Власинските ВЕЦ 
средносрочен период ще произвежда,-

незаменимата върхова електроенергия.

и
об- конкурои за най-отговор- 

■ните постове в организаци 
ята: директор, счетоводи
тел, ръководители на път
ния и

по-високо равни
ще организацията 
труда. С отделни стимула 
тивни мерки, много по-ра 
ционално, отколкото пре
ди, се използуват

на дена
нов трудов съ

вече в следващия 
още по-

товарен транспорт 
и ръководител на автооер 
визната работилница. М.я.

превоз председател. Ее
Ст.Н.СТРАНИЦА 6
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ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ
______ СЪЩествуването НА „ТИГЪР» • ...............

ОТ ГУ|^ЕНИ ОПИНЦИ ДО
Над 7500 заети в каучуковата промиш- - ”

леност „Тигър на 20 у иш |™^““ -
ха 50 години от

»ЮГО-АМЕ1*ИкА«
декември ознаменува-

ОНЗИ Д©н През паленията
1935 година, когато „Тигър'’ Далечната
изводство на гумени опинци 
Както изтъкна председателят на деловия 
бор на „Тигър'’ Милован Джорджевич 
тогава не е могъл и да си представи че 
мо тази работилница след 50 години с 
ни напълно лика на три недостатъчно 
ти общини, че в нейните 
работа 40 на сто

ния", за която да кажем, че поддържа маши
ните и прави необходимия алат за 'Произво
дството на гумени профили. Но,- както изтъ
ка0 Иванов, най-много се очаква от изгра * 
ждането на нова фабрика за 
на нишки въз

| лзапочва с про-
заети.с 50—60

-от- производство 
основа на латекс. С изграж

дането на същата Югославия би се освобо
дила от внос «а - такива нишки, необходими 
за производство на позамантерия, а значите
лна част от производството би се изнасяла. 
След построяването на тази нова фабрика 
в трудовата организация „Димитровград'’ 
работа ще намерят още 300 незаети.

Ш 7.
никой 

тък- 
Ще изме Яш

Г^г :разви-
цехове ще нам е

в Пиротска, 
общини.

от населенитео : 
Бабушнишка и Димитровградска 
Още по-малко -р-МШНЯКОЙ

профили от гума, които посредством програ 
мата ,,Юго-Америка ’, ще задоволят 
ванията на най-развитата 
Съединените аъериканоки

' Тържественото заседание на работниче 
ския съвет бе изолзувано да бъдат връчени 
награди на работниците които в трудовия ко 
лектив са по 10, 20 и 30 години непрекъсна
то, на пенсионери и на около 120 заети. Те 
получиха юбилейни значки на „Тигър" за 
своята предана работа и труд и принос за 
успешно

изиск-
страща в света
щати. Такива гуме Томислав Стефанов 

д©н на труда със сребрей венец
приема отличието Орни профили се произвеждат

ганизацмя „Димитровград”, коятоТоХвана" 
през 1959 година, като фабрика за произвол 
ство на гумени нишки с 49 заети.

Но да оставим данните за 
Днес трудовата

стопанисване «а трудовата орга
низация, за развитие на самоуправйтелни от
ношения, за активност в обществено-поли
тическите организации и в областта на кул 
турата. С указ на Председателството) йа 
СФРЮ за успехи и заслуги в работата От 
значение за напредък на страната с Орден 
па труда със

са приети всички планове. И 
ти, но започват да се реализират още през 
тази година. Това особено се отнася до про
изводството на гумени профили от програ- 
та на
вац „Юго-Америка". За осъществяване 
същата вече е предвидена модернизация 
Цбха за технически стоки, така че качество
то ше бъде подобрено и занапред от „Цър- 
вена застава" «яма да има рекламации, впро 
чем както и досега.

Освен това

не само прие-

историята. 
„Димитров

град" в Димитров глрад е носител на стопан
ското развитие на общината. Както изтъкна 
Михаил Иванов, директор на организацията 
на тържественото
ски* съвет, със стопанисването през тази 
нина „гумарцлте” могат да бъдат 
До края на годината планът Ще бъде осъще- 
твен.

организация
заводите „Дървена застава" Крагуе-в

на
сребърен венец е удостоен 

ТОМИСЛАВ СТЕФАНОВ, шеф на произво
дството в ТО „Димитровград”. На заседани
ето на работническия съвет, на което присъс- 
твуваха и представители на обществено-по
литическите организации и Общинската ску 
шцина и многобройни други гости, бяха връ
чени и награди на най-добрите спортисти - от 

Алекса Ташков

на
заседание на работниче-

го-
доволни.

запланувана е реконструк
ция на валярата и набавка на нови машини. 
Ше бъде оборудена със съвременни машини 
и трудовата единица „Метални произведе

Доколкото се касае до плановете за след
ващите пет години, в „Димитровград" вече трудовата организация.

БАБУШНИЦА ПРЕД ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕЙа най-добрите - признания Започна преброяване

тика ще се дойде дотам, 
че всички категории на на 
селението ще бъдат обхва
нати с инвалидисипенсион 
но осигуряване. Трябва да 
изтъкнем, че селскостопан 
ските производители спо
ред новия Закон им^т съ 
щи права на пенсионно оси 
турялане както и заетите в 
сдружения труд. /

жен и за да се знае кой е 
земеделец, кое домакинст 
во е смесено, а кои са без 
имот, а* се занимават със 
земеделие, тези дни в Ди
митров градежа община за 
почна преброяване «а селс 
костопанските производите 
ли. Формирани са коми
сии, които вече работят на 
терена и до Нова година 
тази работа трябва да бъ 
де завършена, 
рояването 
трябва да сс покаже ли
чен паспорт и решение за 
данъчно облагане или данъ 
ч»«а книжка.

С повия закон на прак-

Както вече е известно от 
Нова година започва прила 
гане на Закона за задължи 
тел«о осигуряване на зе
меделците на 
та на СР Сърбия без тери 
торията на САП. С новия 
Закон за първи път от ос 
побождениехо насам «де бъ 
дат обхванати с инвалидно 
-пенсионно осигуряване вси 
чки селскостопански *Яро 
изводители от 
жени 55) годишна възраст. 
Тези «ад 60 години могат 
доброволно да се ооигу!>ят.

По повод Деня на ЮНА 
— 22 декември в Бабуш- 
ница се проведе тържес
твено заседание на Съве
та за народна отбрана. 
Доклад за значението на 
22 декември изнесе Бо
гдан Цветкович, секре
тар на Съвета за -нарова 
отбрана.

Бяха връчени и значки 
Народна отбртна в СР 
Сърбия и то^ на местната 
общност в село Звонци, 
Петър Велкович, запа
сен старшина, Славолюб 
Йованович, завеждащ НО 
„Тигър", Десимир Митич, 
работник в общинския 
щаб по териториална за

щита, Слободзн Стеф а но
ви ч. преподавател в обра 
зователния център „Вук 
Караджич" и ръководите
лите в Бабушница.

Освен това бяха връче
ни и пет похвални грамо
ти на ученици в Образо
вателния център „Вук Ка
раджич" за постигнати ре 
зултати по всенародна 
отбрана и обществена са
мозащита.

Значките и похвалните 
грамоти връчи председа 
телят на Общинската скуп
щина в Бабушница Стан
ко Велькович.

т срито рия-

Акцията се провежда по 
средством ССТН, органите 
на управление при Общин 
ската скупщина и съотве 
тната служба при общно
стта за инвалидно и гтенси 
сионно осигуряване.

При преб15 до 60 (за
на комисията

За да може закона по- 
ефикасно да бъде прило- А. Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА МА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В БОСИЛЕГРАД

АКЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ ТРАДИЦИЯм.и.

та. като ур$диха и почне 
тиха дворовете и тротоари 
те си.

Няма съмнение, че акци

однн или друг начин замръ 
сват и оставят лошо вггеча 
тление не само па минава 
пште през Босилеград, но 
и на тези, които ежеднев 
но пребивават в него.

По почин на Сьвога на 
общност и ос-местнота 

хапалите общсствено-поли
организации втичоски 

местната общност в Боси
леград, а в рамките на та 
а годишната акция „Нищо 
це бива да «и изненада'’ в 

общност в Боен

ята даде очакваните ре
зултати. Градът получи съв 
сем друг лик, обаче въп
рос е докога ше бъда та 
къв. И още нещо. Акция 
та о за пример и поддър
жане, а инициативата на 
местната общност в Боси 
леград, трябва да послед
ват и останалите, отдел
но местната общност в се 
ло Райчиловци и Радичев- 
ци. Това до толкова пове-

акцията
основното

13 рамките на 
учениците отместната 

леград от 16 до 22 този 
месец се проведе съвмест
на акция под название — 
„Да уредим жизнената и 

среда”. Акцията

средноликос- 
цен-

училище и 
кия образователен

училищни 
речището на

тър почистиха 
те дворове, 
река Драговищица и част 
от коя на Добридолокия 
поток, а трудещите 
дворовете на своите трудо 
пи организации и делови 
помещения. В акццята се 
включиха и домакинств»-

трудова 
имаше за цел в течение на 
седмицата градът и близ 
кота му околност да 

се очистят от

се

че, че и те имат какво да 
очистят в своите села.бок

лук и други отпадъ
чни материали, които по

М. Я.Зимен пейзаж 
Снимка: Стоян Евтимов
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БОСИЛЕГРАД
ДИМИТРОВГРАД

Защо (не)свнрн духовият оркестър? Амбициите шляпат 

трудноститес ра Алекоандър Рвичвв. Това особено се
насоченоПочти всички димитровградчшш

изключение на най-младите, помнят, че чувствува със започване на 
в Димитровград съществува отдавна то образование, понеже, изтъква Ранчвв, 
духов оркестър, който винаги е бил в учениците, Л!оито винаги са били гръб- 
състава «а ср.едното училиоце. Знаят рак на оркестъра, вече не ос задържат 
също, че без него на можеше да мине четири години в средното образование, 
нито едно тържество в града, а доста а две или три години.. Това не е доста- 
отдавна оркестърът изпвлнявал и само- ТЪчно. А къде са старите членове на 
отдавна оркестърът изпълнявал и само оркестъра, които ©а в града, веднага 
до преди десетина години и физкултур- с? запитаха някои от присъствуващитс. 
ни те упражнения по повод Деня на Те, старите музиканти, които също бяха 
младостта се изпълняваха с музика из- повикани на разговора и които с твър- 
пълнявава от оркестъра. де малко репетиции могат да се пред-

Днес оркестър едва ли видят дими- ставят пред публиката, са готови да ое 
тровградчанн един път в годината, най- включат отново в него. Поне така се 
много два пъти. Защо не свири духовият изясниха 13 присъствуващи от 18 пови- 
оркестър? Този въпрос си поставят 
всички, а тези дни отговор потъроиха 
представители на секцията за образова- малък оркестър или група, която да по 
ние, наука и култура при Общинската

на зрителите — сподели 
ръководителят на тази се

Макар и за кратко вре
ме и със скромни матери
ални средства, самодейно кци* Асен Михайлов.

За отбелязваме е, че съв-културно-художестее-то
Но дружество „Младост местно с остзналите сек- 
в Босилеград разгърна цйи, които действуват в 
всестранна активност. Към рамките на СКХД „Мла- 
друбкоството позастоя, дост свои подбрани про- 

щем дейно работят н*ко- грам/и изпълняват не са
лдо секции: музикал- мо пред зрителите от Бо-

рецитаторско-дра- силеград, но и пред зриге- 
Попастоящем лите в районните центро- 

ЕС: Долно Тлъмино, Дол- 
на Любата, а тази годи
на и в село Долна Лиси-

натв.
магичната, 
в нея членуват над 20 ду-каии.

Значи, веднага може да сс направи ши, преди всичко приле- 
Ж1НИ ученици от средно
школския център и уче
ници от основното учи
лище в Босилеград как- 
то и няколко младожи 
девойки от градския ак
тив на Съюза на социа
листическата младеж.

дготови определен репертоар и да взе- 
конференцйя на ССТН, ръководителят ме участие във всяко тържество, неза- 
на оркестъра, някои от бившите члено- висимо дали е организирано от училм- 
ве на оркестъра и представители на щето, Центъра за култура или някой 
образователно възпитателната органи- друг. И репетициите за тях не би били 
заций, „И. Б. Тито" в чийт0 състав и проблем, въпреки факта, че 
днес работи оркестъра. Преди някол
ко години почти на също равнище е 
разисквано по този въпрос. Тогава

иа.
Секцията понастоящем

подготвя драматизираио- 
и то произведение на Иван

Цанкар „Слуга Йерней и 
неговото право”, а тези 
дни, както ни уведоми 
Михайлов, ще започнат 
с подготовка и на писеата 
от Душан Ковачевич „Бал
кански шпионин".

Секцията твърде успеш
но сътрудничи със съотве-

почти
вички са заети и работят в смени. Ако 
всичко това не е проблем, тогава оста 
ва само упорита работа или още 

основна причина за неактивност на ор- добре казано воля за работа, ентусиазъм, 
кестъра е бил недостиг на материални който съвсем е очебиещо недостига, ка- 
средства за набавка на инструменти и

по- — Секцията ни има за
цел да развива театра
лното изкуство и да афи- 
рмира нашите културни 
постижения. Лично мис
ля, че в това отношение 
досега и имаме завидни 
постижения. Миналата го
дина, която беше начало
то твърде успешно 
представихме с две едно- 
актовки, с които напълно 
спечелихме

кто на ръководителя на оркестъра, така 
други разходи. Именно, че в програма- и на някои членове на същия Нека ни
та за образование в насоченото обра Кой не се намери обиден, но не може 
зование не е предвидяно училището да 
има оркестър, то същото не може - 
отдели оредства за тази цел. Решение

тната секция при Средно
школския образователен 
център в Босилеград и 
граничното

да не се спомене (а това напомниха и 
да много участници в разговора), че преди

шният ръководител на оркестъра, поко- 
е намерено така, че Самоуправителна- йният Георги Шукарев, 
та общност за култура всяка година от- работно 
деля по 500 хиляди динара за издръжка 
на оркестъра. От тези средства се купу
ват инструменти (разбира се не всяка 
година) и бе плаща половин личен до
ход на един професор по музика, ко
муто работа е почти само това. Но и

поделение, а 
се заплануватно е и съвмес-

е имал пълно
време, имал е часове с учени

ците по музикално образование, водел 
е ученически хор, духовия оркестър и 
дори се занимавал със земеделие. То- 
гова оркестърът е бил известен не само 
в общината- но и в Републиката.

Все пак най-точен отговор на въпро 
: се са защо не свири духовият оркестър в 

с Димитровград, даде завеждащият

тно представяне.

М.Ясимпатиите

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯпри такова положение оркестърът 
„обажда” само за „Майските срещи 
два-три марша, от училището до спор- само-

ината на споменатата общност, когато 
се отделяха средства за оркестъра, де
легатите с пълно право поставяха за
що се отделят средства ако

«остта, а и оркестърът е на самодейни 
начела, не гь^пи чиновническо отноше
ние в работата. В работата на 
търа това го има. А 

оркестър които отделят средства
оркестъра, търсят поне пет

оркес-
хора,трудовите

за издършка насвири само един път годишно. Благо 
рение на традицията, която съществува 
повече от 40 години, все пак се отделя
ха оредства.

пъти в те
чение на годината да го чуят и то не 
само с два три марша, които

Недостиг на кадри, т.е. музиканти, е ос от 'освобождението насам, 
новната причина за неактивност «а орке репертоар. Накрая 
стъра, според думите на сегашния ръко
водител и някогошен член на

се свирят 
но и с друг

на краищата и зара- 
музи калната 

А.Т.
ди хубавата традиция на 
активност в нашия град.

ДНИ В ДИМИТРОВГРАД Е ОТКРИТА ИЗ 
ЛОЖБА НА ПРЕДМЕТИ И ФОТОГРАФИИ ОТ НА 
ХОДИЩЕТО „ГОИНДОЛСКО

оркесть-
ДИМИТРОВГРАД

КАЛЕ”.
Както е известно, «а този локалитет 

вени начални изкопни в течение на две години 
ръко-водегоото на професор Петар Петрович ’ 
лог от Бетград. в резултат на тези изкопни е 
логичната изложба -открита в холя ттеяи
Тора в Димитровград Целта «а изложбата1 Р“ ** 
такъв начин иа

Гомшолсното са напра- 
под 

архео 
археокале е и по

представи богатствотоТТ1т%ИалнааиДдухоТввнаа^е 
тура в разшия среден век, още повече че
°ХоГ^ре^УиГтаТаппИТеРаТУРа е каго
од на пътя Виминациум (КостоладГ^Гнаис^Ниш

стга от откриване на музейнаТбирТаТдими06*0™“0 
Още повече че старата и интерес^ ТР°ВГрад
гледна точка ограда- „Джадж^0” ®Рхит<жтурна 

предназначена за тази цел с ои празно,

А. Т.

пред
публиката

а е
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ аьвдииявАйтЕ се

госяюскмга тмуниеп!
в Оквви.в Брой 1499 година ХБШ 

Белград, 27 декември 1985

Оилата на отбраната обществени среди. Толкова повече, 
защото числящите се към ЮНА • национал
ното равноправие схващат като една от най-о2=™„„„ „ОР«„ю „„„ пх »йяагг.

воинишки И команден състав, на укрепване Т0ЯН,0 «амюрайки нови пътища и 
на морално-политичеокото единство на во- зд нейн0То задълбочаване, съобразно с но- 
ен-ните колективи и укрепването на «ашта ште вЪЗ„,0Жности и условия, с най-остро 
амрия цялостно, като съставна част на общес осъждаме и на най-малко появяващите се 
твената отбрана на югославската социалисти явления на национализма и шовинизма, 
ческа самоуправителна общност. несъвместими и с характера на ЮНА, отно-

■ьпреки всички тезщи други многоброй- оно на явленията, които подриват основите 
«и факти, които говорят за това, че ЮНА на вейката боева и политическа роля. 
вече 44 години твърде уопешно осъществя
ва своята политическа роля, най-напред във 
възникването, а сетне и в развитието на Юго
славия като социалистическа самоуправител- 

многобройните трудности на общност, има още такива, които погреш- 
пропи- но оценяват тази нейна роля. Това става 

ти със съзнанието за своя революционен дълг преди всичко за това, защото не се схваща 
да защищават социалистическото самоупра- достатъчно общественото битие на юна ка 
вително общество и всички негови придо.

ички

к олкото се отдалечаваме от 22 декем
ври 1941 година историческата величина на 
събитието, което е станало този ден, все по- 
непоор ед ств е но и по-широко се потвържда
ва. Раждането «а първата регуларна част на 
Югославската народна армия е акт, който 
като съставна част на революцията в Югос
лавия, бе от изключително значение 
за хода на тази революция все до победата 
й в етапа на въоръжената борба, така и за 
нейната отбрана и развитие след войната.

Понасяйки с народа неволите «а четири
годишната война,
в следвоенното развитие и постоянно

средства

както

Защото, знае се, всички причини пора
ди които в Народоосвободителната война 
единството между народите и народностите 
на Югослови|я бе условие за успешната бор
ба за национално съществувание и национал
на независимост на всеки «арод отделно, 
както и за победата «а социалистическата ре
волюция, днес действуват като причини, за
ради които това единство е също така важ
но условие за запазването на националната 
независимост <и по-нататъшното .развит 
на придобивките на революцията. Тази съ- 

на ществена задача ЮНА изпълнява, преди- вси
чко, с пазенето и задълбочаването на наци
оналното равноправие. След това, с ролята 
ш на съвременна ударна сила на все наро
дната отбрана. Точно като такава, тя е 
обща въоръжена сила на всички народи и 
народности и на всички трудови хора и граж
дани, както и в Конституцията се казва. 
Обща не само по това, че я съчиняват числя
щите се към всички народи и народности к 

на го равноправни трудови хора и граждани.- 
Обща, също така по своята роля на ударен 
фактор във въоръжената борба.

то народна революционна войска. Такова к 
ки, нашите въоръжени сили почти четири и разбиране обикновено проявяват онези, кол 
половина десетилетия потвърждават, че ня- тО при оценяването на политическата роля
мат и не може да имат друг интерес освен на ЮНА прилагат позитивистичеоки метод 
интереса на социалистическото самоуправле- яа буржоазната политикологическа и социо- 
ние, работническата класа, народите и наро- логическа теория. Съществената грешка 
дностите в Югославия.

Да си остане с десетилетия, трайно и Яе Се изхожда от естеството на армията не
постоянно, привързана към своето революци- фактор на класовото господство, действитз 
онно потекло и характер, да бъде последо- лната цел на участието или неучастието 
вателно съставна част на единните въоръже на въоръжените сили
ни сили на социалистическата самоуправи- осъществяването на политиката на страната, 
телна общност и армия на истинското братст- но — противно на това — се взима неучас- 
во, единство и равноправие — това можа да тието на въоръжените сили в утвърждаването 
постигне само онази армия, в която вътреш- и провеждането на политиката а приори ка
ната двигателна, организационна и водеща то доказателство за демократичността 
идейно-политическа сила бе и остана Съюз политическата система 
зът на югославските комунисти, революцио- чество като доказателство
нният авангард, чиято цел никога не беше недемократично». На КР^- сега тРябва да кажем„ 1патя
да господствува в името «а работническата Оттам с прилагането на един такъв кри- че воички уопехи в укрепването на «аш та 
^са и тоудо^те хора но борба за все по- терий от време на време се и дават погреш- отбрана постигнахме преди всичко благода-
ггълно равноправие на народите и народнос- ни тълкувания за политическото ангажиране рение на факта, че Съюзът на югосл веки пълно равноправие на народи ^ лиод като представите- комунисти осъществяваше водеща идеино-

ли на ЮНА или като граждани в политичес- политическа роля в изпълняването на всич- 
страната. Такива оценки най- ки отбранителни задачи. Осъществяването . 

обстоятелствата на израза- тази роля ще бъде първото и най-важнс,
общество и в бъдеще

е в това, четози метод — това се знае

в утвърждаването и

а тяхното сътрудн- 
за нейната това.

тате.
и съществената задача на кому-Оттам

пистите в Армията беше и си остана една и ки.я живот на
съшя почти четири и половина десетилетия, често се дават в ____

обстоятелството че условия ии конфликти с носителите на несамоупра- условие, че нашето
обстоятелството, че уи но тенденции ' Характерен случай на та на дело да потвърждава изключително важ-

Титовата поръка, че всяка 
стойността си със способ

без разлика на
Гво^нГ “разбирано на политическата роля на ното становище и 

М — ЮНА ° гг оХдГиятТ!' ГоГГ дГр^ва и защищава своите за-
ЮНА срещу носителите воевания.

време, без оглед на
задача постоянно се променят в у«и- ве в страната и в 

нашата Армия и нашето числя"ште се към
Комунистите в .Армията на явленията на иредептизма -коптрареволю- 

и цията в Косово и на национализма във вс-

това че
на тази 
сон с развитието на 
общество цялостно, 
са двигатели и

Борислав Вучеткч
организатори на боевото

то " Такава нова разпоредба да- рестриктивен и много малко отра 
ва възможност, че например със зява позицията на информативни- 
самоуправителен общ и други ак- те организации, самоуправители- 
то»е да со ограничава правото на то и комунистите в обществените 
информиране на ло-тесан крт информативни оредства - посо- 
хора или да се затварят източни чено бе по-нататък — защото, на- 
ците на информирането. пример, на самоуправителите не

Критика поради това претърпя се позволява и инициативата за 
-разпоредбите за отговорно- разрешаване «а, главния и отгово- 

Обсъжда- рей редактор, което е в изключи-
издател-

ИНФОРМИРАНЕТО

Правата на изпит
е че проектът и занапред оствя 

пространство за огра-
РК наНеотдавна Секцията на 

ССТН в Сърбия за информиране 
подкрепи Проекта, обаче подчер
та, че в публичното обсъждане тря 
бвр да се обезпечи 
широчина за да се стигне до въз- 

по-добра версия. Ясно, най- 
вече инициативи се очакват

достатъчно 
ничаване правото на информация. 
Според предишния текст на член 
3 от този закон, опоменатито °Р- 

носители на функциите б>‘- 
да -сторят

ха и
стта за информацията.

показа че същата отговор- телна компетенция 
тоябва да имат и журналис- окил съчрт. Малко внимание е оте- 

-информи- делено и на компетенциите 
работническия съвет в 
на организацията за 
информиране.

Добра новина в проекта е, че 
най-сетне сс поставя въпросът за 
финансирането на информатия- 

средства, но и това не е до- 
стптпъчно конкретно.

максимална •наи стоган и и
ха — „длъжни 
всички работи от интерес за тру
довите хора и на по-широката об
щност, докато в проекта е влезла 
разпоредбата, че те „са длъжни > 
отговорни да обезпечават условия 
за осъществяване .на принципа за 
публичност в работата и с пред 
писание, относно 
лен общ акт да утвърдят 
задължения

явни пост
ти те и източниците па 
райето. Членът 26 а, нов в. проек
та, определя че тяхната отговор
ност може да се постави пред съот 
вептия орган на Социалистическия 
съюз в Сърбия, което е недостатъ- 

оглед и а доста нормираната
и глв- «ите

намож но
от колектива

общественожурналистите. 
Въпреки че в изготвянето на 

този текст една от изходните точ
ки бе обезпечаване на конституци 
ониия принцип за публичността в 
работата на всички субекти и но
сители на самоуправитвлните и 
другите обществени 
една от «айтолемите забележки

41 ю с
отговорност на редакциите 
шшя и отговорен редактор. 

Проектозаконът и нататък

самоуправите-
своите 

към информиране-
функции Б. Пвтерма»с



Д Комунист
ГЕОРГИБ ЙОВИЧИЧ

Имаме оили да тръгнем напред
Този свой 44-тн пореден празник числящите се към Армията, щргга па СЮК и ЮИА особено дим влияния и опити на дестаби- 

както и всичките наши народи и народности, ознаменуват в рамките характеризират нейното постоя- зане на нашето общество 
на юбилейните годишнини — победата над фашизма и създаването щю ангажиране в 'решаването па цяло. Чрез това, покрай другото, 
на Републиката, изтъкна генерал-подполковник Георгие Йовичич, най-съществените въпроси в обла- се И оглежда същинското
председател на Комитета на организацията на СЮК в ЮИА в разго- стта па укрепването ма морално- ство на партийната работа, от 
вора с главния и отговор ен редактор на всички издания на вестник политическо единство и 
„Комунист" Влайко Кривокяпич и заместника му Борислав Вучетич 
по случай Деня на армията.

като

каче-

граничницелоку- основните поделения и 
боеготовност на поделенията застави все до Съюзния сскрета- 

дневен рат за народна отбрана.
Последните заседания на

ината
на ЮНА. Единно тя на

ЦК

зьгжЗЕтгН
стрено чувство за същински мо- които са постигнати в боевото из- цъоръже11а сю,а ,№ работническа- «ровено бяха 
мент и мярка, посредством много- граждане на ЮИА, въпреки брой- та к на всички ЮГ0Славски на слабости, иеприемчивото 
бройни организирани научни ра ните икономически турдности. М и „ародности. Имайки пре- ние и някои открити
исквания, афирмирахме особено- покрай това освен другото се ви давд това орга,низаЦИИТе и орга- Какво можетс да кажете за тези
стите на нашата ародноосво о Жда и вьа все по-добрите резул- щ|тс на (^ц в ЮНА тази година заседания, техния отклик в ЮНА
дителна борба, автент чн стта тати в обучението и възпитани то, твъ,рд0 пгироко и обстойно обсъж- и за вашите възгледи за отделни
революцията, приносът а н _■ ръководенето и комашдуването, ^ най-крупните идейжмюли- раздвижели въпроси? 
та армия на съюзническата побе- техническото модернизиране и тИ,чеок,и 1)Ъ,проси ,в изграждането Комунистите и всички

фашизмма, с което зае., укрепването на идейно-полити- на юш каквито са; осъществява- ши се към ЮНА са твърде заинте-
място в - ческото единство. деТО па кадровата политика, обу- ресоваии последователно да се

чението и възпитанието, укрепва- осъществява политиката на СЮК 
чето на дисциплината, отговорно- във всички области на обществе- 
стта и развитието на взаимните ното развитие. Зашото, от успе- 
отношения, приносът и задачите хите и резултатите постигнати в 
на комунистите и организациите обществено-политическото, 
на СК в развитието на всенарод- номическото и целокупното само
лета отбрана и обществената са- управително развитие на 
мозащита в нащето общество, общество зависи и 
осъществяване политиката и мер- бранителна сила. Затова е разби- 
ките за икономическа стабилиза- расмо интересът на числящите се 
ция, развитието на научно-проучва към ЮНА за всички облици на

в обществото, с които 
обществената

за твените резултати и са утвърдени на работническата класа, 
непосредствените и дългосрочни- пространството за 
задачи на комунистите и опгани- социалистическото

от-о "а СЮК имаха изключителен

от-
посочеи и нашите 

поведе- 
въпроси.

ЧИСЛЯ-
да над 
ме видно

Товасвят на изменени релации. 
е направено с чувство за .мярка и твърде широка и интензивна акти- 
с дълбока почит към всички, ко вност за по-нататъщното донзгра- 
цто животите си «градиха в на- ждане на концепцията за веонаро- 
шето настояще. Никого който на двата отбрана и обществената 
тази победа даде принос, а това самозадцита. Търсиха се пътшца 
значи и нашите сюзници — не тя 0ще повече да се приспособи 
забравихме.

Към ознаменуването на тс

През тази година се проведе

ико-

нашето 
неговата от-

на промените и съзнанията до ко
ито се дойде чрез собствоната 

исторически дни пристъпихме и с практика, опит, постиженията 
желание всички ние — а особено
младото поколение, да видим себе кото самоуправително развитие, 
си, задълженията си, да пазим и опита и карактеристиките на съ- 
звнапред да тачим придобивките времените войни, както и въз ос- 
от тази славна епопея, която под нова преценките и анализите

перспективата на социалистичес-
’ телната работа в ЮНА и пр. Кри- поведения 

бяха анализирани осътцес- се отслабватичио сила 
стеснява 

развитие назнамето >на същите цели съвмест- дългосрочно развитие на 
но завоюваха нашите народи и на- фактор в света. 
родности, предвождани от

военния
самоуправяе-

заци-ите на СК в предстоящия пе- ние или се засягат други основни 
риод, което дойде до изява и в стойности на нашата революция 
предстоящия средносрочен план Оттам комунистите и всички 
на развитие на ЮНА. При това числящи се към ЮНА с одобрява- 
доиде до пълно единство на въз- не приеха готовността на Съюза 
гледите на организациите и орг: на комунистите, изразена в оеше- 
ните на СК, командувашо-упра нията, заключенията и стакови- 

останали- щата от последните

Юго- В рамките на
славската комунистическа партия на концепцията на 
и Тито. Оттам с гордост изтъква- отбрана и обществената 
ме, че четирите десетитетия сво- щита, за организиране на отбра- 
бода и мир никой не -ни подари, 
но че за това се изборихме с по
следователна мирлюбива полити
ка на необвързваието, с всички 
■нейни прогресивни съдържания,
собствени сили с волята и решимо бъде на равнище.

реализирането 
всенародната 

самоза-

нителна и самозащитна 
са предприети

система
редица мерки и

активности, които дадоха принос 
да не се намали отбранителната 
способеност на обществото и

Еителните структури и 
те субекти на боевото заседания на

изграж- ЦК на СЮК — по-ефикасно и по- 
което ни гаран- л - последователно да се решават

стта «а нашите народи и народно- тира да се мобилизират и ангажи- „ Като в°ДеЩа «дщшо-политиче- откритите въпроси в стопанското 
еш трудовите хора и гражданите рат целокупните потенциали на в ”“А' °рганизацията и обществено развитие да се
свободата и независимостта да за- обществото в отбраната Тито ЮК В НА е нооител на разяснява с носителите на
щитават с всички разполагаеми вата мисъл, че не смеем да изос- активн°стите за осъществяване по- дателните тенденции и
материални, човешки и духовни таваме в развитието на съвремен- ВИТИ1!ата на сюк в изграждането тите, които неприемчиво - о™.,
сили и средства. Залог на тази ната военна техника е основа в „ т боеготовно0.тта, морално-по сят и действуват противомложнп
велика, казал бих, историческа по- нашата ориентация в целокупно- лиТичеоко™ единство и укрепване на приетата ’ ? И^положно
беда бяха идейното единство и то модернизиране на нзшт.™ то ;на неп,ния народен и револю- та и сттлгте
равноправието на нашите народи оръжени сили. В нашия случай “нр ЩШИСИ характер. Всъщност, Тя е към разбиване ^ ’насоЧ0НИ 
народности. Затова мъчно ми е се касае за надпревара във въоръ “ШТа РМДвиждваШа, мовили единствоТолталоваж^Т0 “ 
когато чрез различни текстове жаването, на всяка йена „ Р зираЩа и кохезиояиа сила в по- останал,и омаловажаването на
някои наши „творци”, изопачават пази място но да поиемглЛ а~ Делснията « военните колективи та „ 6 Пр“до6ивки 
Фактите, правят фалшификации на нашата ” М"°*>бРой«иТе задачи задълж”' че РеВ°ЛЮЦИЯ-
и се опитват да създават лъжлива „ политика чиято цел е мзд „ ° да Задълже- че задоволяват малките

— да се запази високотр равнище на нашиТе ,изи- ния в премахването на „„
на нашите въоръжевди сили и тя- м ‘ я Р0,Излмзат от сложната дности отколкот и ТРУ 
хната способност да защитят ,не1а Г»>ЖДународНа и нашата обществе отколка™ множеството
видамбетта и социалистическото ™ ОТту0,ция- 3а1Дото, изпълнява- ?Р^ Чраз добре подготвените

ТЪМГГЬТ НА МОДЕРНИЗИРА самоУпРавително развитие на на- ™ ™а ТеЗИ сложни заД®чи изис- Л™Л ДИ' Естествено,
НЕТО ПОСТОЯНО да ск уВЕ Шата стра'на' С оглед на сложната поли™’8"00“3 СТеПеН Ва идейно- ™ И готовност и приетите реше-
ЛИЧАВА Д международна военно-политическа вопХ^г * способност, отго- п^л \ материализират през

обстановка, темпът иа модерни- а’ °Рга»изираността п предстояЩИте активности и не
зирането на нашите въоръжени ппп^ИВЯррТТа на 'всяка 'Първична трябва Да се позволи всичко да
сили трябва п»сто*нно да се уоко- с™ "юнд И На воички комуни- ™'И остан,е само записано «а хартия
рява и това във всички елементи А'' °Т В0ЙН!1'1ЦИте до ге-
на беоготовостта. Ралите. Оттам и изискването оп

ганизациите на сюк в тги-гд '°Р_ 
по-ефикаон В ЮНА

да дан е.

отри- 
с комунис

политика,. с явления-

на наша-
хо-рата лове- 

начина-
ггредстава и дават 
съдове за революцията и за кад
рите, които минаха през нея.

неприемчиви

очаква се

Другарю Йовичич, 
вате постиженията на ЮНА 
тази година в боевото й 
дане и укрепването на морално- 
политическото единство?

как оценя-
през

изграж- НАШАТА БЕЗОТГОВОРНОСТ БЛА 
ГОПРИЯТСТВУВА НА ВРАГАоще 

осъще-

то«аИЧТа Р°ЛЯ- Прр^^ГП"
нашатГИе И Че «данствено 

дава прашюса,„аРГпог3а,ЦИЯ М°Же Да 
на гане на целокупната°ЯННОТ0 
«а комунисте 

- ЮНА 
на твените

Оргапиза- ^«оките

армията —
във РЪЖЕНА СИЛАСЪВМЕСТНА ВЪО- о и по-силно да 

отвяват водещата Си— Становища и Воценки
връзка с това неотдавна даде съю.
ГфлоГяГ^ наГеСГн^Гпа ЮнТ^0

мула в Скупщината на Югославия Организацията на СЮК в ЮНА 
по повод обсъждането на бюджета Кои са въпросите Из областта 
за 1986 година. Тези оценки са изгРажДането

общопартийните 
че Проектозакли>ченинта

разисквания
от Тринаде 

етото заседание на ЦК на СЮК 
членството указа върху колеба

ели- ваИтелносЛаЯСкН°СЮк * "епослед°- 
готовност на у„ .. 1X3 в СЮК, както и вър

и числящите се към „У„1Цеств>'ваЩот0 неединство при 
изпълняването На обшес * а Част КОмУ“исти 

Функции и укрепването Функци« 
колективи, т.е. «а 

°рещу всички вре-

така I

на К)НА, които бя-
общественост комуя^иетГв юнА?МаНИвТ0

— Активността

визвестни на нашата 
и затова за тях подробно «е бих

на ръководни
самоуправлението0 °т°ШеН"е на 
на Дългосрочната 
икономическа

иа провеждането 
програма за 

стабилизация, на-
отпории



Комунист 3

Всяко довеждане под въпрос «ашите основни определения за социали 
етическо самоуправление, равноправие на нашите народи и народ
ности, федеративното устройство на нашата общност, необвързаната 
международна позиция на Югославия и нейната отбрана — може да 
бъде опасно за съдбата на нашата революция.

ско-либсралистични, национално 
тически и подобни идейни възгле лите вражески сили своите ак

тивности особено насочват върху

Националистическите и остана

ди и политически определения.
Моето впечатление е, че идей- разгромяването на братството и

ната борба в СК през последните единството и равноправието 
години цялостно е занемарена, че нашите народи и народности, т.е. 
многото наши комунистически он върху нашите основни стойности, 
ределения до такава степен са раз с помощта «а които извоювахме 
ведеви

на

че сега е много трудно свободата и победата на ооциалис 
Това ни на- тическата революция, построихмена кои позиции е.

песе много вреда и доколкото то и строим социалистическа самоуп
равителна общност, стойност, ко 
ято представлява залог на нашето 
настояще и бъдеще. Братството и 

ВИСОКА Е ЦЕНАТА НА НЕПОС- единството са нашата съдба. 
ЛЕДОВАТЕЛНОСТТА

ва продължи трудно ще излезем 
накрай с трудностите.

Армейският състав следи и ана 
лизира всички отрицателни проце 
си и в обществото, па и в. отделни 
те среди и региони и цени тяхно

Въпреки че положението в ар 
мията — до голяма степен зависи 
и трябва да зависи и от положе
нието — субективният армейски 
фактор природно е то да е пос- 

от недостатъчна последователност тояно и под влиянието на поло- 
и решителност на Съюза на кому женисто в обществото. Посочени- 
нистите и останалите социалисти те и останалите отрицателни не 
чески сили в осъществяването на та в обществото биха можали в 

просите, които допринасят за не социалистическото самоуправле- тези сложни обшествено-икоеоми 
единството, е много по-голямо от Нце и другите ооновни опреде- чеоки и политически условия, зна- 
посочените. Внимателният анализ лени» за социалистическото само чително да влияят върху ерозия- 
би показал, че има и други, па и революция. та иа инак стабилното морално-
стратегически въпроси за които. Революцията трябва да защи- политическо положение в армеис

съществуват съ щаваме с всички сили. Към орга ките колективи, доколкото срещу дите, централен яъпРОС «е е йк
бихме се противопоставя- да решим многоброините пробле- 

политическа ми на младото, поколение, а как
съответно

то отражение врху морално-поли
тическото единство в армейските 
колективи. Разбирамо е, че отри- 

явления в обществото 
не са без отражение върху армей 
ския състав, преди всичко сред 
войниците. Това налага необходи-

по-

шето единство и неговата същ 
ност. Как всичко това се отразява 
върху числящите се към ЮНА?

— За съжаление, числото на въ

дателните

от по-задълбочена имост
търпелива политическа и възпита 
телна работа.

млаКогато вече споменаваме
малко или много

това неществени разлики в становищата, визираното контрареволюционно 
Разбира се, това има по-широко движение трябва да се отнасяме
отражение върху начина на «зли рязко, без паника, без пардон. работа с хората. * икономическия
зане от икономическата криза. Комунистите и всички числя- ем, но «ашият усп^ б ба и чеи<иЯ и обществения живот. Не
""чГнито бе“а“ИЛ тоР^анТпо ТГ Р^е, които се постигат в

ГнГоГо°пр=Г коТебанГ,'™ Гед^нГнТцК Ж» ° ™ в^ГГГбщГве

недоумения т.е. във всяка партия, изтъкнаха, че всяко довеждане под време на р _ ексцеси и «о—икономическото положение на
виждат по-да въпрос на нашите основни опреде ни ^Ц„т ре- младежта,

социтлистическото само атаки върху придооив
ва полюцията. Как това се отразява

един-

ли с непосредствена
Ние това и зна- да обезпечим тяхното

полити

освен онези които
леч и „влекат" напред, има и та ления за

се колебаят, спъват управление, равноправието „орално-политическо

§=5^5» гегь -
може да избе- „ нейната' а^а^всенародна бои върху придобивките от револ „рогра„„ за дългосрочни и непос

, или пак каквото и да юцията и върху нашата самоупр редстоени мерки <и
да оправдавам определени слабо та отбран , и .вчтеляост вителна система оправдано преди цсл още п0вече да се интензиви-
сти, па и колебания в нашето об е колебание и нспослсдоватс звитау огорченив от страна на р0т идей„о-политическата работа

Съюза на комунисти „ тяхното осъществя . трудовите хора и граждани, па и и възпитаяие1 а в този контекст и
на някои малко или бъдат, не само вред , а от „пслящито се към ЮНА. Още борбата срещу национализма, за

много логически консеквснции на де опасни за съдбата и « „опече чо национализмът с «зра- щита па хората, военните колекти
пробиване на пътища на собстве революция. Хе смятат, е х по'чти във всички сфери на „ за това да се ангажират вой

и върху необходи вете ла Съюза на комуни „«и,юга — п икономията, идеолога чки субскти на военната органи
мостта от тяхното по-решително бива да има колебания е ^ „ политиката, в информиране ^ в т03„ смисъл правим
премахване. Защото, знае се вся- дователност и двои о то 11а лсо до спортните и култур- и уоилИя да обезпечим по-гол
ко отклонение от основните цели към фундаменталните о Р Д ^ манифестации. Особено масо- ямо единсТво, хомогенност и акти-
и съдържания на 'нашата револю- пия. А това, както и р ]Ю и бих казал, дълбоко се о за-

колеба- съществува и при една хаст »и културни* живот и твор
ния и застои в тяхното осъществя ве на Охоза «а ™"'и'™ “ а особено в издателската ОПОРА ВЪРХУ СОБСТВЕНИТЕг.гж а т,««— ~
пости, но същевременно издават то ,не само Р а „якои на национализма и клеронациона това на Армията и жнззггиггь -—-— гягйяаь* гггггг.

нареченото „мас ни ,„а комуиис а най-често допълнително, хеога та 1[щ икономическа
съби Р^т Гбпт ичсската класа I ре то вече нанесат преда на СЮК и „редсташгява

тите, Раб°™зяи ообавени карие обществото. В това -отношение сь степе1ШТ0 задачи на
полюция пор. д ча0 щеетвуяа опортюнизъм и в някои писти „ числящи се

амбиции, л^орократич0 ръководства на СЮК което нанася
голяма вреда иа СКЖ.

И,майки предвид ролята, зада 
чите и чувствителността на ЮНА, 

искът да обезпечим ста- 
поло

кива, които

ски криви пътища, 
революция това не 
гне.

на боеготовност, съчинихмепей
н ежела* теС това, разбира се, активности с

Щество и в 
те, а посочвам

ното развитие
от

„„пет >на военните колективи.
47?"’

ция или каквито и да е I

ИЗ

ПЯ политика 
стабилиза- 

една от първо 
всички кому 

към ЮНА.

— Осъществяванетоме в
период3 па така
—-движение”, либерализма и 
тията в Косово. В наосновата

опититевсички тези събития са ристични
А те, знае се, тични интереси, т.е.

око-технократически или граждан
(На 4-та стр.)за коитрареволюция. 

първенствено са били последствие



Комунист
ПО ПОВОД „КНИГАТА ЗА КОСОВО"

рни ако някои отделни хора наето 
яват да я превърнат в бастион на 
ретроградни идеи. Много неща го
ворят, че мнозинството нейни 
членове с делата си е противопоо 

На историците не трябват мно тавено на националистическата де 
го усилия добре да прогьлкуват и сница. Научната истина и интеле- 

посочат абсур- ктуалната честност търсят раз
граничение от делата, които Аха

Гнил материал
ис ката на ЮКП, относно на СЮК.В това наше време на доления, рнето и сътрудничеството, а

да бъдат във функция на разоря-много неща, конто не бива да
се делят, местюгчеокито погледи ване на настоящето, 
на настоящето изобилно са-
подпомогнати от самолюбивото ред от това, пък и онова, което с диостта на изкривяването 
еуформично връщане в миналото, най-прогресивно и иай-хуманно торически утвърдените истини, демията компромитират в демок- 
яСНо, връщането в миналото и в миналото се оспорва, с което в Трябва да се вярва, че те профе- ратичната социалисти чека общес- 
традицията «е е недъг само по настоящето се сеят обръквания, сионалио ще обяснят неисторичес- твеност. Гочно най-големите сто- 
себе си. Съществено е в кои кон- тогова вече не се касае само за кото отношение на този автор към йности, които академиците създа 
кретни обществено-исторически об митическо отношение към мина- историята. доха показват, че борбата за

Не трябва, разбира се ,и мно- афирмация и рзвитието на на- 
го мъдрост да се съгледат истинс- циоиалните стойности на сръбс-

Ако се пък тръгне крачка нап- аргументирано да
«а ис-

стоятелства се връщаме към ми- лото, нито за липсата на домокра
налото, още по-съществено е с тичеоко и хуманно чувство към
кои побуди правим това. Защото актуалин» обществен момент, но ките побули и политическите из- киЯ народ не може да се води
ако се връщаме към великите мо- за тенденциозен политически акт. ход НИ точки на оспорването на Де чрез арогантно оспорване на исто
менти на собствения народ с цел Такава стъпка направи членът па мократически най-святото в тра- рически потвърдените истини, 
да се изборим за привилегирована Сръбската кадемия на науките и Д и Цията на сръбския народ
позиция в сегашния момент, тото- изкуствата, белградският профе- сръбските ооциалисти и техният истини води към оспрване на се-
ва такъв призив на традицията е сор Димитрне Богдановци. Той знаменосец Димитрио Туцович, гашните обществени и политиче-
дълбоко нехуманен и недемокра- неотдавна в своята „Книга за Ко политиката на ЮКП, относно иа ски определения. Търсенето на
тически. В такива условия мина- сово” се ,01шта да покаже как СЮК, в чиито основи е внедрен привилегии в настоящето чрез зло-

11 принципът на националното рав- но малкият принос на сръбските употреба на миналото, без разли- 
ноправие на народите и народ- комунисти. Затова трябва да се ка колко това минало било хлав-

11 ностите се превръща в начин за поставят някои въпроси на всички но, застрашава не само нормално-
разбиване «а Югославия, чс сръбск ни, а особено на онези, които не- то днес и тук, но внася безспокой
ите националисти и Димитрие Ту- посредствено дават възможност за отвие и в поколенията, които тепъ-
цович предали своя народ, защо- обявяването на такива съчинения. рва идват. На такова нешо
то били продължена ръка на авс-

Насилие-го над историческите

лото обикновено се надценява 
превръща в мит, който традиция
та не поставя над настоящето 
бъдещето. Затова становището на 
Иован Дучич, че „от 
душата е съчинена" не може да 
бъде мото на борбата за демокра

миналото
няма

Сръбската академия на науки- право нито едно поколение, а най-
тично и хуманно настояще.

И сега не трябва да забравим 
мисълта на Светозар Маркович: 
„В Сърбия не е много нужно да 
възкресяваме мъргьвеца, да сла
гаме гнил материал в основите 
на новото сдание. С други идеи 
трябва да оживяваме сръбския 
народ, друг образец трябва да му 
посочим за бъдещето, и други ос
нови. Нам ни трябват други, чо
вешки добродетели". Това е напи
сано през миналия век в Сърбия, 
относително хомогена национал
на държава, в която демократиче
ските, хуманните отношения би
ли само предветия на далечното 

Затова днес в социалис
тическото самоуправително об
щество тази мисъл на 
Маркович има още по-голяма те
жест.

троунгарския хегемонизъм и че за те и изкуствата е авторитетна на малко онези отделни 
сегашното състояние в Косово

личности,
и учна институция с богата профе които от едната страна на мина- 

за положението на сръбския на сиоцална и научна традиция. Ав- лото не виждат настоящето, 
род най-голям виновник е полити- торитетът, обаче, може да се накь Ж. Джорджевич

(От 3-та стр.)
Затова с особен интерес

тема. не на ндкои видове общо и съвме 
стно потребление, изпълнение на 
работи в собствена режия, органи 
зирането на собствена режия, на 
собствено произвгодство, борба за 
по-голя,ча производителност като 
цяло и особено в институциите, 
които стопанисват на принципа съ 
здаване на доход.

Настоявахме през тази година 
да спрем по-нататъшното спадане 
на жизнения стандарт на числящи 
те се към ЮНА. Все пак, трудно 
е това да се осъществи в условия 
та на покачване на цените, инфла 
цията и другите несполуки, които 
ни съпровождат. Стандартът на 
числящите се към ЮНА е влошен

Съвсем е известно, че сегашно 
То изправяне пред все по-гежките 

-рушения в общественото възпро 
изводство и стопанските процеси, 
с инфлацията и с по-нататъшното 
изостряне .на вътрешната и въиш 
на ликвидност — значително ще 
влияе върху темпа на изграждане 
.и степента на модрнизиране на 
нашите въоръжени сили, както и 
върху подобрението на жизнения 
стандарт на числящите се към 
юнА. Поради това организации
те на Съюза на комунистите, ко 
менданствата и останалите субек
ти в ЮНА непрекъснато изнами- 
рат нови облици и пътища с раз 
полагаемите оредства, които отно 
сително се намаляват поради 

тоция и останалите отрицателни 
,■ всички основни задачи и но 

.-рзцеои в стопанството, да изпъл 
този начин обезпечат

се
следят усилията в провеждането 
на политиката на СЮК във всички 
области на нашето 
развитие. Защото от успеха и ре 
то самоуправително развитие на 
зултатите в обществено-политиче 
ското,. икономическо и съвкупно 
нашето общество зависи и негова 
та отбранителна сила. Затова 
разбираема заинтересоваността на 
числящите се към ЮНА за воички 

Светозар °блиЧи на поведение в общество
то, с които отслабва обществената 
сила на работническата класа, ог 
раничава пространството за разви 
тие н социалистическото самоуп
равление или застрашават остана 
лите основни стойности на нашата 
революция.

Като се тръгне от най-широки 
те обществени, особено

обществено

е и

За самоуправително, социали
стически определените хора, — 
които не обясняват само действи
телността, но искат и да я проме- и с това, че е намален обемът на 

жилищното строителство в ЮНА, 
както и с факта че 47 на сто се
мейства живеят От един личен до 
ход, защото заемането на работа 
на членовете на семействата, осо 
бено децата, е твърде затрудне
но. Оттук и един

ИН-
яят — връщането към традицията 
е потребно само доколкото поло
жителните стойности на истори
ческото наследство им предлагат Ресите на 'всенародната отбрана,

* за комунистите в ЮНА не

от инте
съответст

-аща степен на боеготовност 
нашите въоръжени оили. Ориента 
Цията «а всички комендантства и 
командири превъзходно 
на върху изпълнението и материал 
пот0 обезпечаване на превъзходни 
те задачи, които най-непосредстве 
но влияят за повишаването на бо 
еготовността, за 'намаляването на
_телните видове потребление,
опирането на строене на отделни 
инвестиционни

санасърчения за творчество, а «е за
да рнбуват на миналото. Призивът възпРиемч4,ии изявените 
на миналото струва толкова, кол- рии На затваРяне в собствени гра

и НИЧМ. Разкъсване на югославската 
стопанска

тенден-
от възловите и

първостепенни задачи на комуни 
стите в ЮНА в тази обществена 
действителност

кото то подтиква на прогрес 
потребно е все дотгова докато не 
се превърне в мит, който глорифи
цира традицията за връщане коле РазУм©нията. Още повече, 
лето на историята назад. Сръбоки- зинтеграцианните процеси и съв- 
ят народ има много причини да купните икономически, политичес 
се гордее със своето минало, общ- ки и “Щиални проблеми обектив 
че тези постижения трябва да под- «о отслабват първостепенната фун- 
тикват към разширяване на дове-

е наооче-система. неуважаване 
договорите и спо-на законите, да се запази и по- 

нататък заякне морално-политичес 
кото единство на армейския състав.

че де

И покрай всичкото — 
с право мога да кажа, че ние ко
мунистите в Армията 
армейски състав

мисля че

и целият 
не сме песимис-кция на нашата отбранителна сис

обекти, намалява ти.

Комунист дания на вестник „Комунист” Влайко Кои- 
вокалич, изпълняващ длъжността 
ник главен и отговорен 
рислав Вучетич главни и отговорни реда-
г™™ “а републиканските и покрайнин- 
ските издания — Дубравко Цурач (Босна 
и Керцеговина), д.р Живорад Джорджевич 
(Сърбия). Реджеп Хайрулаху (Косово) 
шец°(Слп3аР°В1 (Македония), Янез Коро!
ватскп^ мя )’1ч РК° Михалевич (Хър.

Новооел (Черна гора), Кал- 
ман Петкович (Войводата)
Ко!“ « Издателския съвет „а
■^1огд1нааД=. * СР С*р'

председател Драгиша Павлович. 
дреои на редакциите: за всички издания 

на Комунист" Площад „Маркс и Енгелс" 
и Белград, телефонна

редакцията на изданието за СР 
телефон 62Т-79ГГРаД' БуЛеВ8рД "Ленин"6'

* !жомунист"!аТеЛ0Ка Трудова организация

* св в иетяъртьк на сърбохърватски,
пя-гмт ° 1 хъРватско-сръбски (кирилица и латиница), словенски,

аноки езици, а в съкратени издания на 
оългарски, унгарски, словашки, румънски, 

—Е^52?1аХ!|^и- италиански «чип»

помощ- 
редактор Бо-

• С Указ на Президента на Републиката от 
23 декември 1964 година „Комунист" е от
личен с Орден братство и единство съо 
златен венец.

• Директор на Издателската трудова

централа 335-061;

орга
низация „Комунист": Витомир Сударски. 
Главен и отговорен редактор на воички 
издания на „Комунист": Влайко Криво- 
хапич.

македонски и ал-• Урежда единна редакционна колегия; гла- 
вен и отговорен редактор на всички из-

заместник



ву*аи денят наБОСИЛЕГРАД:

Създадена 

отбранителна
Двадесет и вт-ори ‘Декем

ври — Денят на Югосла
вската

ДИМИТРОВГРАДе силна 

системаТРУД на армейците 
троени
РИ аовалтни 
лезопътни 
ве и пр.

са пос- В продължениестотицанародна армия и 
тази година в Босилеградс- 
ка община бе 
отбелязан с

на тър- 
заслужили

командИри (5я_
награди, похва- 

ЛЬи срамоти и 
тър- Така например за 

резултати

километ- жеството 
войници и 
ха връчени

напътища, 
линии, моего-

же-
тържествено 

редица култу
рно-забавни програми. Че- 
ствуването започна 
на 20 декември, когато 
село

В продължение 
жественот©

ордени, 
извън-

МилУЧИХа гт команДи“ 
Милупче Петрович, м„л0
сал р?°ВаКОВИЧ и Мил°-

изпъдниха под ни граадтнВИЧдиагаП°ХгаЛ‘
програма, ТпеотГиабаВНа *а"ОВИЧ' Мирослав" Мит-'
тали по^ветещТна пап™ в,Гц " ВЗСа Станойко- 
заните и РеволюЦИЯТаР ‘ а изввдредно изпъл- I

Н6ние на задачите 22 лой- 1 декември в каза- лика
се състоя 

което освен

новитена'_СКХдРа;, младо- 
ници-гранич?ри6 и "а В0Й'
на 'Основното 
Босилеград 
брана

още редни
в

Долна Любата по 
случай Празника хорът савна армей 

тържествен начин 
на употреба 

реконструираната зала 
кооперативния

училищеците по - 
бе предадена

в

в
дом. По 

този повод членовете на 
СК.АД изнесоха В Димитровградска общ 

ин.* Денят на ЮНА — 22 
декември бе тържествено 
ознаменувай. Армейците 
правеха посещение, 
емаха гости... На 21 ве
черта в залата на Центъ
ра за култура бе организи 
рано тържествено събра
ние, на което за празника 
говори комендантът на 
граничните единици До 
бривое Симонович. Гово
рейки за създаването на 
нашата армия той изтък
на, че в историята са ред 
ки примерите, в 
чрез въоръжена борба се 
създава народна армия и 
при това се гради нова, на
родна социалистическа

подбрана
програ-

нт програма, в която взе
ха участие учениците от 
основното и средно учи
лище. Особено въодушеви
ха членовете на фолклор
ната секция при основно 
то училище, които в хоре 
ография на Димитър Джу 
ров, изпълниха „партизан 
ски игри”. -

Самият празник, 22 де 
кември, по традиция бе 
ознаменуван и във войниш 
ките колективи. Традици
онните покровители па от 
делни застави и този път 
се намериха сред войници 
те с подаръци и с „Чес
тит празник”. Най-тържест 
вено и най-радостно бе на 
заставата „12 фебруар", ко 
ято е провъзгласена за 
най-добра на тази част от 
границата.

На 22културно-забавна получиха награден 
различни по

рмата също така 
тържество, на 
войниците

ма. отпуск, а 23
В навечерието на праз

ника, в залата на Култур
ния дом в Босилеград се 
проведе тържествено съб 
рание, на

хвални
граничари при войниците: 

представите 
обществено-поли-

гармоти, докато 
Славо Йока- 

пович, Спасое Летонти- 
евич, Миле Маркович, Ка 
бир Селмони и Миомир 

и пи- Дукич получиха
«Примерен войник”. Пох-

при
съствуваха и 
ли на 
тическите и трудови ор-което доклад 

за създаването и развой
ния Път на Югославската 
народна

ганизации, младежи 
онери от общината. Наво- 
иниците-граничари и 
мандирите

значка

ко- вални грамоти и значкиармия и нейния 
огромен принос в развити
ето и укрепването на соци
ализма изнесе командирът 
на граничното 
Милунче Петрович.

Празника че получиха и отделни заслу- 
Пя, редседателят на жили граждани 
Общинската конференция 
на Социалистическия съюз 
в Босилеград, Иван Лаза- за 
ров '

стити удостое
от страна яа Общннс- 

кия щаб на ТО и Съвета
ни

поделение отбрана.
м.я.

народна които
След като изтъкна, че 

тазгодишният празник на 
ЮНА чествуваме в годи
ната на юбилейната 40- 
годишнина от победата 
над фашизма и освобож
дението на страната ни 
той подчерта че Югосла
вската народна армия е 
създадена от широките на 
родни маси в дните на 
тежките борби, когато 
много народи мислеха, че 
хителристка Германия е 
непобедима.

| власт.
След това бе изпълнена

подходяща културно-забав
От 1945 до 1985 година специализираните 

на ЮНА заедно е останалите, са изградили 10 374 
километра пътища, заедно с младежтта и население 
то армейците са изградили хиляди километра 
повод между другите в Сараево, Дървар, Мостар, 
Книи, Дубровник, Ниш, Ирокупие, Пирот Куршум- 
лия, Димитровград, Чачак, Постойна Айдовчина, Ти- 
тоград, Скопие, Битола, Тетово,- Охрид, Панчево, 
Прищина и много други градове и села. Изградени 
са и попоравени 1247 моста на дължина от 3,5 кило 
метра. Но тук помощта не спира. Армията е винаги 
на помощ кьдето е нужно.

части

водо-

Така, обаче не мислеше 
Комунистическата партия 
и другарят Тито и в мал
кото босненско градче Ру- 
ДО, на този ден, ОТ най- ДИМИТРОВГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА 
добрите партизански ча- зд НАРОДНА ОТБРАНА 
ти бе създадена първата

А. Т.

Съюзът на ко 
маидирито от запаса на 
Югославия за изключите
лен принос, укрепване на 
обществената самозащита 
всенародната отбрана и 
и обществена афирмаци» 
присъди на Общинската 
организация «а команди
рите от запаса емблема на 
Съюза на командирите от 
запаса на Югославия Ем 
блема на ЮНА като при 
знание за досегашната ра
бота получи ИЛИЯ ПЕТ 
РОВ, комендант па Щаба 
по териториалната 
па. Признания от Съюза 
на командирите от запаса 
в Сърбия получиха 
МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ и 
ТОШКО МАРКОВ.

С указ на Председателс 
твото на СФРЮ за успехи 
и заслуги в работата от зна 
ченио за напредъка »а стра 
пата с Орден на труда със

златен венец са удостое
ни: ДИМИТЪР СЛАВОВ и 
КИРИЛ ТОДОРОВ, а със 
същия орден със сребърен 
венец БОГДАН ИЛИЕВ, 
ТОДОР МЛАДЕНОВ и ТО 
МИСЛАВ СТЕФАНОВ. С 
Орден военни заслуги са 
удостоени НОВАК Гьр 
ГОВ и ИВАН ПЕТРОВ. Ос 
пои това със значки на 
Народна отбрана са наг 
радени осем лица. Прехо 
дноТ'0 знаме тази година 
спечели четата от терито
риалната отбрана на ко
мандир ВАСИЛ ЦОЛЕВ.

Връчени признанияоперативна партизанска 
която по-късноединица,

израста в силна народна 
армия. Вадъхновена с ре- По повод 44-та годишни 
революционните традиции на от създаването на ЮНА 
силната вяра в народа, на на 21 декември се проведе 
шата армия и днес красят тържествено заседанио па 

тради- Съвета за народна отбра 
«а към Общинската скуп
щина в Димитровград, па

се ангажира във възобно- 
В навяване нр страната, 

шата община «е минава 
пито една акция в инфра 

комуналструктурата или 
пито обекти, в която 
са взели участие числящите 
ос към ЮНА. „С гордост 
изтъкваме, че електрифи
кацията на общината за
вършихме покрай другото 
и благодарение па голяма 
та помощ на ЮНА. Също

революционните 
ции всред които братство
то и единството на нашите 
народи и народности. Днес което за значението иа 
ЮНА не е само пазач на празника говори председа 
страната ни, но тя е и въз телят на Изпълнителния 
питалено-образователен су съвет Горя» Велев, 
бект. Мнозина от армия 
та излизат с различни за- ония край «а борбата Де- 

по-късно везът „Воичко за фронта— 
всичко за победата” бива 

изграж- заместец с девиза „Воич- 
Ос- ко за възобновяване на 

войни- страната", ЮНА продължа 
ва Да осъществява своята 
обществена функция, вина

не

отбра Тържественото заседание 
бе удобен момент на по
четния гражданин на об- 

МАРКО ШПИ-

И когато слсд победоио

така селските водопрово
ди, а тази година канали 
зацията. Войниците вина

ИВАНня-гия, с които 
дават голям принос в со
циалистическото

щината 
РИЧ, да бъде връчен ал

ти взимат участие при стр 
оеж и прокарване «а пъти 
ща в общината, и сигурно 
тяхната помощ и занапред 

изостане'1, каза

дане «а страната ни. 
вен това, нашите 
ци и нашата армия въоб
ще дават голям принос и 
в прякото изграждане на 
страната «и. С доброволон всенародния

бум със снимки за електри 
фикацията па общината, 
която той. като 
офицер (сега пенсионер), 
о започнал.

активен
ги в първите редове на 

Фронт, нато
няма да 
Велев. А. Т.
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ДИМИТРОВГРАД. ОБЩЕСтввниЯХ ДОГОВОР за 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПОЛИТИКАТА В ЖИЛИЩНАТА 
и КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪ 

ЖДАНЕ

ПЛОДОВИТА НОВАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
НА М-Р БРАНКО МИТОВ

$1Новаторството като 

страст н занаят Предвиждат се 

повече новини■

■ Ч> .

• Вече четири година в медицината се прилагат 
да, «парата, дело на този талентлив специалист от ВИ ; Ь
в Йвш • „Интимно се надявам, чо Ще откри» поне ■ ■■■ - , *
одаи патент, който ще се прилага в будещата фабри й’*!"“1'' 
ка па ВИ в.Босилегад".

Митов е роден преди 33 годни в Бо
силеград. в родното си градче завърш- 

ооновно училище и два гимназиал 
ни класа, а олед това продължава

Ниш. През 19/з година 
в пиш

В *4ч-;

до- говорът предвижда и други 
поли извори на средства,

и определени средства от вси 
чки ползуващи градските 
строителни площадки и 
квартири, след това сред 
ствата от акумулация и амо 
ртизация «а специализира 
нитс комунални трудови 
организации. Има идеи в 

общ- цената на различни
-налии услуги да се вград 
ят строго предназначени 
средства за тази цел. Нап 
ример, ако едия кубически 

извее метър волт струва 15 дина 
на ра, може да се наложат 

още динар, два... които да 
бъдат предназначени за 
поддържане на обществе
ните сгради, т.е. квартири, 

са От друга страна със съот 
петни
се обезпечат средства чрез 
сдружаване или чрез ко
мунално самооблагане. С 

двустайна кварти- една дума, с новия
обезпечават вор се предвижда цените 

да на комуналните услуги да 
се образуват до това рав 
ищце да обезпечават прос 

не то възпроизводство, в та 
зи област. Също така е

Новият обществен катоговор з“ провеждане 
жилищната 

област тези
«51
и,' ’жтШ

година магистрира на тема: „Кардиоло 
жка ултразвукова диагностика с

Доплерови* ефект". На 
изложба на иновации

тихата “
комунал-ца 
дни се намери пред члено 
вете на изпълнителните от 
бори на Сдмоуправителяа- 
та общност за комунална 
п жилищна дейност.

при
ложение на
югославската 
Бранко Митов се представя с три пате
нта. Обявява научни трудове в специали

ва шко
луването си в
завършва Електронния факултет

след това постъпва на раоо- 
Фао-

Както изтъкна секретарзирани списания.
Тъй като фабриката за електронно- 

медицински съоръжения става „тясна” 
за новаторските и научните му амбиции 
Митов тази година минава в развойна
та служба на трудовата организация 
„Рачунари", също в състава иа ЕИ.

— Колегите ме приеха най-сърдечно 
готовност да ми помогнат. И

комуи наскоро ят на споменатата
Павле Тодоров, новиьлектрон“ата индустрия —та в

рика за електронно-медицински съоръ
жения. Оттогава неговият талант изоуя- 
ва като благо-родно семе, засеяно в пло
дородна нива. Оттогава новаторството 
става превъзходна цел на професионал
ната му дейност, страст и занаят — сми

ност
ят договор прави опит Да 
се заведе по-вече ред в те 
зи области, особено в жи
лищната. Именно, 
тно е че състоянието

обществена собсградите в 
ственост е в незавидно по
ложение, а средства за под 

няма. Жилицни-

и с пълна
условията за работа са отлични. Сега 

групата специалисти, които рабо
тят върху проекта, 
чен „Ориент — ТС 40". Това е Терм-и- 

за издаване на билети в Югослав-

съл на живота.
Питахме го: кога и как се роди та

зи страст?
— Още в основното училшце голя

ма част от времето за игра отделях за 
техниката. Правах най-различни „спра
ви". Много ме привличаха физиката, 
биологията и химията. По едно време 
бях изцяло погълнат от ракетната тех
ника. В това ме насърчаваха и ми по
магаха преподавалетите. По-късно по
лучих силно желание да следвам биоло 
гид или медицина, но обстоятелствата 
ми определиха друга пооока в бъдещо 
то. Записах се на Електронния факул
тет и веднага разбирах колко много 
предизвикателства за мен има в тази 
наука. А когато ми стана ясно голямо
то приложение «а електрониката в ме
дицината, тази взаимна връзка на две
те науки отново раздуха младежките 
ми мечти — увлекателно разказва Ми- г ъ.

съм в
популярно нарс- държанс

те наеми, в -момента 
толкова низки („давам по 
вече за цигари отколкото 
за квартирата месечно”, 
казва един живущ в обще 
ствена

договори могат данал
ската железница. По естеството си про
ектът е електронноизчислителна систе
ма с общо приложение, което ще ре дого-че, че освен железопътния транспорт, 
може да се прилага и в други области.

Разговорът ни с този признат нова- 
тор продължава на свободни теми — 
хоби, свободно време, роден край...

— Аз почти и нямам свободно вре- 
Електрониката е наука, в която от

критията много бързо „застаряват". И 
у нас, и в света владее силна конкурен
ция и затова работим -неуморно — и 
извън работното време, и -в свободните 
дни. Единственото ми свободно време 
са -празниците. Тогава отивам в родния 
си край да се извидя с роднини, прия
тели и познати. Обичам родния си 
край, особено природните му красоти, 
които за съжаление изобщо не се пол 
зуват в туризма.

Бранко -ни открива и едно интимно 
желание:

— ЕИ строи фабрика в Бооилеград. 
Надявам се, че Ще открия поне еди» 
патент, който ще се -прилага в тази фа
брика. Това е и мой дълг към родния 
край.

ра). ЧС НО
средства за текущо, а 
не говорим за инвестпцио 
н-'Ч> поддържане на същи 
те. От друга страна 
рядко се случва и когатоме.

тов.
Връзката между медицината и еле 

ктрониката определя 
„курс” на новаторската му 
Бранко Митов конструира два електро
нни апарата с приложение в медици
ната. Единят е „ГАЛВОМЕТ — 20 ИЦ" 
апарат за диагностика и терапия на 
нервно-мускулната система. Вторият, 
„ЕЛЕКТРОСКАЛПЕЛ — 40 ОТ" се при
лага в хирургията. Вече четири годи
ни тези апарати се ползуват -в наши и 
чуждестранни болници. И двата са на
правени изключително от домашни ком
поненти.

първоначални» 
дейност:

квартирантите счупят ня 
кои уреди (чешми, мив 
ки, . бойлери и 
но) да търсят съЩите да 
им подмени Самоупрашгге- 
лната общност. Това още 
повече йамалява и 
малките средства.

С новия договор, освен 
това, се предвижда в бъ 
деще в компетенция на 
Самоуправителната общ
ност да остане само теку 
щ-ото -и инвестиционно под 
държане на сградите, а у-ре 
дите и инсталацията да ми 
пат в компетенция на квар 
тирантите. По този

предвидено да се обезпе
чи по-пълно участие на 
всички ползуващи услуги 
те( и квартирите) в реша
ване на проблемите в тази 
-област, -разбира се -на са- 
моуправителни начала.

Членовете на двата -од- 
бора се съгласиха, със за
бележка (от страна -на те
зи членове които ползуват 
обществени квартири) все 
пак да се предвиди възмо 
жност след определено вре 
ме уредите да се сменя
ват безплатно, т.е. за сме 
тка на Самоуправителната 
общност.

Същевременно, с -обсъж
дане -ка Обществения Д° 
говор, формирали са две 
комисии, които трябва да 
обиколят всички общес
твени .кварт/ри в Димитро 
вгр»д, да ги -попишат и съ 
гласно приетите критерии, 
да дадат определен брои 
точки за всеки. Въз оонова 
«а това .сетне Ще се опре 
деля съответна цена, т.е. 
«а-ем.

подоб-А ние му пожелаваме да се сбъдне
не само това, но и много други негови 
желания.

Наред с новаторската дейност Ми- 
тов продължава образованието си. 1983 инакДраган МИХАЙЛОВ

ИЗЯВА НА БЛАГОДАРНОСТ

Заведение за пример
Живея в Дома за стари 

и пенсионирани лица в 
Димитровград. Преди из
вестно време се разболях 
и заетите в Дома -веднага 
ме закараха в димитров
градската болница, където 
с особено внимеиие б»х 
приета на лекуване. Ис
кам с оообено удоволствие 
да изтъкна вниманието на 
целия персонал към мен, 
а -отделно на младия инте
рнист Георги Аспарухов, 
за когото ми казаха че ра
боти тук отокоро.

Бих искала и други за-ве 
дения да -следят примера 
на димитровградската бо
лница, каква трябва 
бъде постъпката им към 
старите хора, още повече 
към нас, които сме оста
нали сами. Особена благо
дарност искам да изкажа 
още един път на младия 
лекар Г. Аопарухов.

Мария Виданович, пенси 
онер от Дома за стари ли 
ца в Димитровград.

да начн
те сигурно ще вод»т паве 
че сметка за сънцитф Ос 
вен това с повишаване на 
наемите (икономическа це 
на едва ли може скоро да 
се приложи) до 1990 
на до 2 -на -сто

СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА 
В-К „БРАТСТВО" ЩЕ ИЗ
ЛЕЗЕ НА 10 ЯНУАРИ 1986 
ГОДИНА.

годи
от валоризи 

рана строителна стойност 
на квартирата, би се обез 

средства, с които 
Да могат да се -вършат ка 
чествеви

печили

поправки. Още 
знае, че до-повече ако се А. Т.
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За мазолестите ^,ЪЦв.!в;Снгурно

вия ден на осигуряването.
Разпоредбите на Зако

на дават възможност на 
някои земеделци 
пат в

Според приети» 
тази годин Закон за 
лжително 
валидна

през
Доход се изчислява 
новата за

задъ- 
пенсионно-ин 

осигуровка 
меделците в СР

и ос-
изчиляване на 

заплащата се сума. Осно
вата за изчисляване на та 
зи сума за членовете на 

след домакинството през 1986 
сила, година ще бъде 8500 

нара, а облаганията

зе-
_ Сърбия,
без територията на САП 
от началото на 
1986 ще

да зами-
пенсия веднагаНовата постъпването 

тъй като
му в

имат определен
могат да разчи- 
по-сигурно бъде- ди-тат -на 

Ще. Да си

■— 2Г-
„ възли 

зат 6,4 на сто. За по-мла
дите от 18задължителната

вка се години облага- - 
нията са 4 на сто. Глава

ПО,1ИП НА ЩНА Т-™»» ВРИГАДА

след 
мо

гат да получат и земеде 
които лци които нямат 15-го- 

селско дишен стаж. Всъщност 
този случай до изява 
дойде солидарността, коя
то и досега 
ни бе чужда. Ето

години пенсияземеделци и 
на семействата

членовете
им,

се занимават със 
стопанство, 
да са

основата за осигурвяване, 
изчисляваща се въз осно
ва кадастралния 
(уточенено е ШИВАЧКИТЕ ШИЯТ 

УСПЕХИ
впод условие 

по-възрастцня от 
15, а по-млади от 60 (за 
мъжете), т.е. 55 (за жени
те) години. По-възраст
ните от тях, т.е. онези 
ито имат над 60 (55) могат 
доброволно

ще доход
ако кадаст

ралният доход е до 17 000 
динара основата за осигу
ряване е 10 000

никога не
един

пример: ако земеделец 
се осигури на 55-годишна 
възраст след десет години 
ще напълни 65

динара, 
за кадастрален доход от 
17 000 ДО 25 000 
е 20 000, от 25 000 до 32 000 
— основата е 26 000, от 
32 000 до 40 000 — 33 000, 
От 40 000 до 50 000 —-
43 000 динара и пр. (той 
на месец заплаща по 5,4 
на сто, както и 1%

ко-

Още една успешнаосноватаДа се осигур- годииа заема място в лето
писната книга на Конфекция „Свобода” в Димитров 
град. За мнозина тежка 1985

годинц, а 
това е условие за старче
ска пенсия. В случая оба 
че няма 15 години 
На него.

ят.
Законът дава

преимущества на 
лците. Всъщност те 
Ще получат 
права както и

повече 
земеде- 

сега 
почти всички

година в тази трудова 
организация бе «принудена5' да б*де „по-инаква" — 
да бъде година на нов възход. Защото Димитровград 
ските конфекционери «воюват" против икономически 
те труднисти с най-силното оръжие на работническа 
та класа

стаж.
въз основа соли

дарността, ще бъдат „при- 
работни- знаени" още пет години.

труд. Това се отнася 
възмож-

за со- 
сто.

с висок труд и социалистическо съзнаниеците в сдружения 
Всред повечето 
ности са и 
на старческа, инвалидна и 
семейна пенсии. Старчес
ката пенсия . земеделците

и до земе
делец който има 59. годи- 

получаването ни — след шест

лидарност, т.е. 6,4 на 
При това на Затова да избереш най- 

успешната
бригадата са на 
равнище,
ка е самокритична 
своята работа и критична 
към работата на колежки

високо 
всяка работни ч

личния си 
доход от селското стопан- 

бъдат ство той
трудова брига 

и Да в „Свобода”, значи да 
У получиш една много теж

ка задача. И колкото °ъ 
вестно да я изпълниш, все 
може да излезе, че си бил 
несправедлив, понеже поч
ти всички бригади с еднак 
ви изгледи претендират на 
превъзходство. Този път се 
определихме за бригадата 

д на Ра«гел Истатков
служебно наречена ;,Брига 
да № 7"_ През цялата го
дина тази бригада е запа 
зила висока „трудова фор 
ма”, и ежемесечно преиз- 
пълнява плана с 10 до 20 
на сто.

— Нашата бригада наб 
роява 31 работнички и е 
сплотен колектив на дъл
гогодишни и опитни и на 
млади и сръчни шивачки 
— разказва,, „комендан
тът" на бригадата Рангел 
Истатков, работник с 27- 
годишен трудов стаж и 
ръководител на бригада 
цели 15 години. Шием те 
жка конфекция, която гла 
вно се продава на чуждее 
трайните пазари, 
не оме имали сериозни за 
бележки за качеството от

години
осигуровка ще му 
признати още девет 
дини и ще замине в пен
сия. За тази солидарност 
земеделците 
по 1 на сто повече средс
тва.

ще заплата 
годишно облагание от 
на сто. Ако всичко това

към
го

ти е получават 
имат 60 (за жените 55) го
дини и най-малко 20 го
дини стаж или пък кога- 
то напълнят 65 (60 за же
ните) години и да 
най-малко
стаж. Инвалидната пенсия
също така може да се по- кадастралния доход и чле 
лучи както и в сдружения новете в семейството. Въз 
труд,- просто казано ако основа на

когато те.• се изчисли едно двучле
нно домакинство) ако ка
дастралният доход възли
за 500 000 динара ще за
плаща на месец около 

ооигуровка- 3500 динара.
Онези конто искат

— Когато говорим за 
това, не трябва да губим 
от предвид условията за 
работа — добави Грозда 
Голубова, която в „Свобо 
да" работи 7 години и по 
чти редовно преизпъднява 
нормата ся. — А в „Сво
бода” условията наистина 
са добри. Добре сме учре 
дили и въпроса за възгра 
ждаване според резулта
тите на труда. Аз зар^бот 
вам около 25 000 динара 
месечно и съм доволна, 
понеже зная, че наши ко 
лежки в други организа 
ции получават много по- 
малко.

Верижната работа, а 
именно такава е работата 
на вашата бригада, не 
търпи клинчене, аягарии.

— Това наистина е сло
жен въпрос, но ние успях 
ме да го превърнем в пре 
дим ство — казва Петровка 
Игова, добра работничка 
със седемгодишен стаж. 
— Най-съзнателно да за
вършиш работата си, то
ва е ооновният дълг на 
всяка от нас към колежки 
те и бригадата.

„Свобода" често приема 
■нови работнички, а това 
означава, че и нашата бри 
гада се подмладява, което 
понякога донася и труд 
ности...

— Тук младият работ 
ник среща истинско чове 
шко отношение и голя
ма професионална помощ 
и бързо и лесно може да 
стане добър работник — 
изтъкнег младата работния 
ка Вернца Величкова,

ще отделят

Колко ще възлизат об- 
имат лаганията за 

15-годишен та? Преди всичко същите 
ще бъдат в зависимост от илиполучават по-голяма пен

сия според разпоредбите 
на закона трябва да запла 

кадастралния щат и по-голеди суми.

ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

РАЗГОВОР БЕЗ ЕФЕКТИ
Конфекция „Свобода" от Димит- пение на казането ще приведем и ду 

ровград неотдавна публикува конкурс мите на една от присъствуващите друга- 
за приемане ма 250 работника, предани- рки, на Сузана Милева, акушерка без 
но женска работна ръка. Изхождайки работа. Ако един зает вече две годими 
от факта, че това е изключително гол- има условия да замине в пенсия, а не 
ям шанс за безработните девойки и заминава, това означава, че тойе имал 
млади жени, младежката организация възможност да избере — или Ще отиде 
в града, в договор с трудовата органи- в пенсия или ще продължи да работи, 
зация, устрои разговор с незаетите дру- Защо тогава аз да не избирам работно 
гарки до 30-годишна възраст с основно място, за което съм специалист?" 
я средно образование. Не само този, но и много други в‘п-

На разговора бяха пвкаиени 200 < рося останаха без отговор. Кой “и га- 
общо 321 девойки и млади жени, от рангира, че ще бъдем горети при усло- 
града и крайградските села които в вие да завършим с успех шестмесечно 

бяха в списъка на то обучение? Защо по време на обуче
нието «До получаваме само по 1800 ди-

Досега

поено не се е случило ку
пувачите от чужбина да 
■ни върнат продукцията. И 
никога не се е случило да 
не изпълним месечни» си 
плам, а почти винаги го 
првизпълняваме.

края на ноември
безработните. Но «а 17 декември т.г. 
залата на Центъра за култура дойдоха нара? Истина ли е, че ако някой «аиу- 
само 647 ) А само няколко другарки сне обучението, «Де трябва да върне «а 
не са получили поканата, понеже не са „Свобода" определена сума пари? А за 
били в къпа». липсата на отговори се „погрижиха

Изненада ли е големият брой отсът- представителите на „Свобода , които, 
вувадди другарки? макар че бяха съорганизатори, не дойдо

Разбиоа се не. Първо, вече на ияко- ха на разговора? Добрата воля на «фед 
лко събрания във връзка с трудоустро- содателя на ОК на ССМ Зоран Геров 
яването бе изтъкнато, че незаетите в но беше достатъчна, понеже той пито 
Димитровград избират органзации, и може, нито е компетентен да дава отго- 
работяи места. Второ, и яеприсъствува- вори на такива въпроси. Освен то , 
щите другарки според думите на Зоран на разговора нямаше представители 
Геоов са заявили или написали на по- на останалите обществено-политически 

че са конкурирали в „Компас" организациии, на Общиноката скупшти 
Гдрущ по доб^^нзации. Сле- на и на СОИ за трудоустрояване ко- 
дователно, конкурсът на „Свобода" не ито да му помогнат, 
ги интересува относно работата в тази 

им уйдисва. В допъл-

На какво се дължат ус- 
вашата бригада?пехито на

_ Преди всичк<2 на ви
сокия труд и съзнателното 
отношение към трудовите 
задачи не само на наша
та бригада, но и на це
лия колектив. Добре сътру 
дни чим с технолозите и 
останалите субекти в про 

Когаизводегвбни* процес, 
то се наложи, работим и в 
събота. Отношенията Кирил ГеоргиевА.Т. в

организации»
СТРАНИЦА 11
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гра^ввинар
ГРЛИЕВИНСКЕ ГАДОВЕ

М-« ■ Тел. (017) «7-СП4 ■ ЖИР» Р*4 
2 Тел. (011-М4Ш5

•го „БОСИЛЕГРАД" 
а Босилеград
с основните си организации на сдружения труд.
«СЛОГА" _ за търговия и госшлничарсгво,
"иЗГРАДНД" — за строителна дейност, 
НАПРЕДЪК” — за селско стопанство, 

"УСЛУГА” — за комунална и услужнв дейност и 
ОБШИ СЛУЖБИ

го ВОСИЛЕГГАД

Г-З'
нззодм СВЕ

) 75-10 БоснлС1Р*Д V-’’. 7. 7улм
прмс»....... Лу-^1

. М1М401-М41

на деловито ои приятели,
трудовите хора и граждани 

общината и страната

ЧЕСТИТИ

в

ЧЕСТИТЯТ

Новата 1986 годинаНовата 1986 гоиш НОВИ ЛИЧНИ И ОБВДЕС-КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА 
ТВЕНИ УСПЕХИ ЗАНАПРЕД.

ПОЛЗУВАЙТЕ РАЗЛИЧНИТЕ НИ УСЛУГИ, ПОТВЪРЖДАВАМЕ 
ГИ С КАЧЕСТВО!

! - на трудовите хора и граждани в общината и цялата СТР?“0 А 
< ► С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОБЕ ф 
^ ► ди ЗАНАПРЕД. УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ползувайте услуги- А 
А те, а ние и занапред ще се стараем да бъдат срочни и качестве- ♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

на деловите си приятели и' потребителите, 
на всички трудови хора и граждани

ЧЕСТИТИ

«и!

»♦♦♦♦♦•»»»»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ь « * < с * • * е. а ектяаРШуаконА яд2СКВ1НС II

►ШЕВОЕЬЕНТНАЯЕ
ТЯ ЬЕийАМ: е(.ЕКТКОУ1 431НД ♦тяикяом ов-яоз е теикх гстз* •

СУРДУЛИЦА

Новата 1986 година |На гражданите и трудещите се 
на младите и числящите се към ЮНА 
от общината и страната

е пожелания за всестранен възход «а социалистическото, строи 
телство на нашата родина и високи лични и семейниЧЕСТИТЯТ 1 постижения и щастие.

ПОТРЕБИТЕЛИ!
Търсете детската, дамската и 

„СВОБОДА" от Димитровград, понеже е съвременна и високо
качествена.Новата 1986 година * мъжката конфекция на

:

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ И 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
в Б оси ле град

с пожелалия за лично Щастие, успехи в труда и изгра 
ждането на социалистическото самоуправление у «ас ♦♦♦

:❖
:

ххX ЧЕСТИТЯТ

Новата 1986 година !БОШ1 ШВ118Т1ША С1ШЕ1ЧШ РКОХЯУОВА
^ ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „ДИМИТРОВГРАД" ъ ■на всички трудови хора и граждани в общината и страната 

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ КРЕПКО ЗДРАВЕ И НОВИ ЛИЧ
НИ И ОБЩЕСТВЕНИ УСПЕХИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
САМОУПРАВИТЕЛНОТО НИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО И НЕ
ОБВЪРЗАНО ОБЩЕСТВО.

ПРОФЕСИОНАЛНАТА СЛУЖБА

$ «а самоуправителните общности на интересите за
$ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ 
^ КУЛТУРА И ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 

СОЦИАЛНА И ДЕТСКА ЗАЩИТА 
В СУРДУЛИЦА

на потребителите. ♦
О♦

I *деловите приятели
и трудовите хора и гражданите

в Димитровградска обшина и страната
♦

ЧЕСТИТИ
♦

Новата 1986 година
ос пожелания за по-нататъшен разцвет на социалистическото 

моуправление и лични успехи и щастие.
ПОТРЕБИТЕЛИ!

са- <, ЧЕСТИТИ❖
% Новата 1986 година„ТИГЪР' ПРОИЗВЕЖДА: радиални гуми за леки и товарни 

коли, съвременни и удобни спортни обувки, лачени дамски* и ° детски обувки, гумени нишки и техничеоки стоки за широко ф
потребление

на всички граждани и трудещи се, на младежта, пи
онерите и войниците с пожелания за крепко здраве, 
Щастие и всестранни успехи в живота

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^

-► !<►
<►
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Новата 1986 година •»ЧЕСТИТИ

..Църни връх" организира сватбени 
по достъпни цени.
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ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ
сьюа
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУМИС 
ТИТЕ
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЬДЕТ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ. НА С'Ь1РЗА НА МЛАДЕЖТА 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР ПА СУБНОР

В СУРДУЛИЦА

„ИНЕКС СТОЧАР»

т и т иЧ Е С

Новата ШБ голинана младежта, гражданите, трудащпто се и ядящите со към 
ЮНА селскостопански производители,: на коопералтите и останалите

; но деловите приятели и всчки трудеШи се и граждани 
в Димитровградска община и страната, пожелавайки 
всестранен прогрес на социалистическа и необвързана Югос 

: лпвия и лични уопехи и Щастие

имЧЕСТИТЯТ

Новата ШБ голина ЗДРАВЕН ДОМ
ДИМИТРО ВГРАД

:■

като им пожелават лично щастие и високи за
воевания в изграждането »а социалистическото 
самоуправлениеу нас

ЧЕСТИТИ

Новата ШБ голина
па пациентите си и
на всички трудели се и граждани
с пожелания за крепко здраве и многобройни обществени и 
лични успехиНа гражданите и трудещите се ..:

ЧЕСТИТИ ,С«9<

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА, ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА 
СКС, ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН, ОБЩИНСКИ 
ЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ, ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБ
НОР И ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 

ДИМИТРО В ПРАД

па трудовите хора и гражданите 
в о&щммата и страната

ЧЕСТИТЯТ

:: Новата Ш6 голина
с пожелания за още погхубави уопехи и щастите в живота

Новата ШБ голина.■ ; ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „БРАТСТВО" 
в ЖЕЛЮША край ДИМИТРОВГРАД

!;■ на деловите си. приятели,
; на всички трудещи се и граждани 
* в Димитровградска община с пожелания за високи обществени победи и лични и семейни 

успехи и щастиеи страната

ЧЕСТИТИI
„ЗДРАВЛЬЕ" — ЛЕСКОВАЦ 

ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА НА „ФАРМАЦЕВТИКА”
•в Босилеград

на трудовите хора м граждани и деловит^ сн приятели в общи
ната, Южноморавсюи регион и страната

ЧЕСТИТИ

Новата ШБ годинаI

:
:като. им пожелава .всестранен прогрес на нашата родина .и 

щастие и успехи в живота и труда

; ..................... .............. ................... ми......................... . «вата !годинаШ КОМ РАЗ и им пожелава много здраве м нови лични и обществени успе- ' : 
хи в изграждането на страната. !::::,ШС031АУиА ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
?'ьтг1^НСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН. СЪВЕТ
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ
стичЕ™АмладежиНЦИЯ‘НА' СЬЮЗА:на социали-
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

„БАЛКАН” — ДИМИТРОВГРАД 
на клиентите и деловите ои приятели, 
на трудещите се и гражданите 
в общината и страната ::

ЧЕСТИТИ

Б а бъу ш.« я ц а 
ЧЕСТИТЯТ НА ВСИЧКИ' ТРУДЙ1ДИ СЕ И- ГРАЖДАНИНовата ШБ голина В

! ’’ Новата ШБ голинас пожелания за високи обществени, лични И\ 
семейни уопехи I

с пожелания за сице по-хубави
в живота и труда

уопбхй, щастие ~и благоденствие*****************..... ****************...... .............
1
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НОВОГОДИШНИ НАРОДНИ ОБИЧАИ
БЕЛГИЯ _ нова година 1 ■*■■■
децата. В този ден 
телите си с него и четат отрано 
твенн за случая

Пресовани мнслне празник на 
те поздравяват дойде 

в®та и мирът 
УНГАРИЯ 
границата

в петък чце властрват любо-роди- Вий протежето,

™°ГО **««• «° изглежда е слушал, щом е бил мъдър.

Дяволът не бяга 
ворносг.

Взеха такива мерки 
вън всяка

38 да се оеща протежиращият„ приго
поздравителни писма 

написани «а специална, украсена 
ки цветя и ленти хартия.
ПОЛША — На Нова година 
хлебчета, които имат форма на различ
ни домашни животни и птици: крав^ 
коне, агнета, гъски, кокошки, пилета 
свине и кучета. Корените «т тази тра 
диция водят в древността и се обясня
ват с грижата и обичта към 
и желанието да не ги 
през идващата година. На някои места 
хлебните фигури се дават на животни
те за да се плодят повече, а «а други 
— поставят се в отделен шкаф и 
съхранява*■ там през цялата

в «якои села близо до
следният обр"С „?10ВаКИя съществува
стрелки^ на ДчаЛ1°ЛКО м**нути "Реди

' върху цифрата 12 „ а. да 06 събеРат черата 12, някои от семейство
СТ0Л ИЛИ В^У «Го

ри. КогаТ0“оГГтСКсГ1И В РЪКЗ Ла-

>на пода с парите. Това 
„скачане в Нова година

не гис яр-

се пекат вече от тамяи — бяга от отго-

срвЩу него, че излязоха из-
л. и.мярка.

животните 
нападат болести

се нарича Фразис пари.”
ФРАНЦИЯ
празник, «о 
обичай да

Животът това е борба. Понякога класическа 
якопа свободна.— Нова година е 

този ден
пон-семеонв съществува 

се ходи на гости, да се раз
менят подаръци, да се посеавдват ка_

енета. дно от любимите новогодиш- 
«и «Извлечения в тях е 
на лотария. На нея 
да спечелиш печено агне 
ЮГОСЛАВИЯ 
обичай да

се Подхвърли своите мечти 
да загинат при тяхното осъществяване.

на враговете си — може_ година.
ПОРТУГАЛИЯ — Като наследство от 
античността е останал интересен оби
чай :да сеотгават събития от предстоя
щата година по деня, на койгго пада 1 
януари, Така вторник е ден на Марс, 
бога на войната, сряда — на Юпитер, 
петък — на Венера. Ако Новата 
на пристегне в сряда, това е благопри
ятно за развитието на- търговията,

разиграването На мълчащия не може да му се отнеме думата.понякога можеш 
или прасе.., 

— На Нова година 
се пръскат плодните дървета 

и да се извръшва символичен 
околността иа Любляна 
на новогодишната трапеза 
не им излети с нея щастието

Бумерангът няма бъдеще: той винаги се връща 
назад.

има

посев. Вгоди- пък не слагат 
птица, за да 

от дома.ако Пословици и поговоркиНеобмнтена мисъл * Който се труди, не губи.

* Трудът е здраве и живот.

* Лозето не ще молитва, а мотика.

* Който не работи, не бива да яде.

* Добрият кон сам см изкарва зобта.

* Който работи честно, ще жвее по-лесно.

^ * Неспособните са способни аа всичкоX>♦♦♦♦♦+♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦»
ФУТБОЛ: МЕЖДУ ОБЩИ
НСКА ФУТБОЛНА ЛИГА 
ПИРОТ — ДИМИТРОВ 

ГРАД — БАБУШНИЦА

— А бре жено, защо све 
кига идем преко границу 
митничарете ме тресу ки- 
ко прут, а приятел,е не за 
деваю? — жали се бая Ман 
ча на бабуту.

— Бре, щурчо... толкова 
ли се не сечаш. Тебе три 
дъна да те тресу, нема що 
да испадие, а 1ьи ако Ь” 
разклате, може да се раз 
лету най-различне паре...

❖
1

Физическа култура „ С,п: 0 р I

„Партнзан" в златната срединаXX
този ранг на състезание, не 
обходимо е далеч по-сериоз 
на работа и подход към иг 
рата. Клубът за всичко то 
ва има сили, както по от 
нопгенне на състава на иг 
рачите, така и по отноше
ние на останалите кадри. 
Почти комплектно предсе 
дателството присъствува на 
всеки мач. 
вори, че средата е заияте 
рооована .и оказва на клу 
ба пълна подкрепа. Още 
повече, че това е сургнстве 
пият футболен отбор 
село в Димитровградска об 
одиа, състезаващ се в та

се оттеглиха и прекъснаха 
с активно занимаване 
футбола, което ще рече че 
отборът бе напълно под
младен. Освен това клубът 
нечесто играеше в съвсем 
изменен състав, което в дра 
етична
върху крайното класиране.

Но когато воичко се взе 
мо предврл сегашното им 

може да се

В неделя на 8 декември 
1985 година с изиграване 
на изостаналия мач меж 
ду „Победа" от Държина 
и „Партизаи" от Желюша 
приключи есенния полусе- 
зон на първенството в меж

футболна

с

Н. Убович (..Борба")БЕЗ ДУМИ

степен се отразидуобтцинската 
лига Пирот — Димитровг
рад -I Бабушиица.

В този мач ..Партизаи” 
загуби с резултат 4:0 и раз 

общото си класиране.

Преди няколко години 
Джони Холидей бил мно
го отчаян, защото не зна 
ел какво да си пожелае 
по случай рождения си 
ден. Още по-отчаян 
Джони Старк, неговият им 
пресарио:

— Искаш ли един „Ролс 
—Ройс"?

— Имам си достатъчно.
— Искаш ли нов костюм 

за сцената?
— О, вече си имам сто 

и петдесет.
— Искаш ли нова коле 

кция от грамофонни пло
чи?

тично:
— Тогава да не би 

искаш книга?
Великият Джони съвсем 

спокойно отвърнал:
— Не, вече си имам ед-

да
Всичко това го

клаонраце
счита за успешно «а този 

примеренбил вали
С 50 на сто спечелени точ 

„Партизаи" се намира 
6-то място, следователно в 

„златна средина".

млад, по инак 
колектив, 
голям брой млади спортис

на. който привлече
Злите езици приказват, ки от

че тази стори* се случи 
ла в Сан Тропе във вила 

Брижит Бардо. Но
ти.т. нар.

Това може да се вземе и 
оглед па об-

За да продължи клубът 
с успех да се състезава в зи група.та на

вата прислужничка никак 
не й харесвала. Тя не мо 
жала да готви, навсякъде 
било мръсно. Разярената 
господарка ос приближава 
до една покрита с 
маса и след малко запита 
ла прислужницата:

— Ако можете, прочетв-

Димитър Ставровкато успех, с 
стоятслствого, че* отборът 

година влезо в ЕСЕННИЯ ПОЛУСЕЗОН
11 8 2 1 38:29 18
11 7 3 1 36:16 17
11 6 3 2 26:14 15
11 5 4 2 32:22 14
11 4 3 4 2421 11
П 5 1 5 25:32 11
И ] 4 Г 15:1? 1°
11 3 4 4 19:25 10
П 3 3 5 22:24 9
П 0 3 * 18:52 6
11 2 2 7 17:41 6
11 2 1 * 20:31 5

миналата 
тази група, но и като неу 
снех с оглед «а старта в 

когато ,.Па 
и настой

КЛАСИРАНЕ СЛЕД
1. „Дрогош”
2. „Омладннвц"
3. „Звезда”
4. „Темац"
5. „Слога"
6. „ПАРТИЗАИ”
7. „Дужиица”
8. „Напредак"
9. „Победа"

10. „Пърчевац"
11. „Стрий"
12. „Танаско Раич

първенството, 
ртизап" .горещо

изтъкнаха най-ссрио

прах

чиво
зна кандидатура за първо 
то място.

— Вече имам хиляди, на 
ли знаеш?

те какво написах в прах-— Би ли ти доставил 
удоволствие един пол кон 
за езда?

— Вече имам десет ко

КЪ'М средата на първен 
обаче клубът изл*та!

ството
дна в криза. Причините за 

са много. За-

Прислужничката се при
ближила и студено каза: 
ла:

— Пише „мръсотия а 
нс ,/Мърсотия” I...

тези криза 
почнаха с оредяване 
редиците, старите играчи

ня! на
Тогава разяреният Джо

ни Старк попитал серкас
СТРАНИЦА 15
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............... .44М1ИМ<
,♦«................. ............................ .. _Да йе мирно седеяо,

не би чудо оидеио
народна поговори*- 

стави със «»ит Аиашш»

— оврукамо с*.

хцлфр • сатира • забава
Нашенски иеторийки ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
гън и ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ голяма оратаджийка. Нв прекъсвала посън И ДЕиившвлтл.---------------- да ]1риказца. Най-често одум-

съселяпка.

Тика каже йеднв 
тил дкк ** *®се сети 

из ЖелюЩУ*
— Иве Манчо, каже ои
_ Защо? Као има?
_ Немой да се правиш и 

дру$и: уж нишо не зиаю, а 
чули и прочели.

_ Ама "ачу вещо, ама

ЦЯЛ път
вада една, друга, трета.. •

*Пака 'незабелязано стигли до първа- 
живеел старецът. На 

жената сама да продължи

КусаСЪНУВАЛА баба Стана от 
врана, че в „Подкамик" «ма закопани 
пари под една круша. Разказала сън* 
и това се разчуло в селото. Двама ку- 
оовранци. Петър и 
има«яри, през една тъмна нощ, нара
мили лопати и кирки — и право та 
под крушата. Тъкмо били се унесли в 
копаенето на „златото", вто че нещо 
шумнало край тях. Изплашените брат* 
ое озовали внезапно пред накостреше- 
нитр рога «а един вол, който бил изля
зъл от близката кошара. Подушил хо
ра, а малко и подплашен, волът тръг-

ти кико мнозина 
с»е зиию и свв су

не могу да веруем.

било. иеиойи вдрияди иа Гра-

та махала, в ко*то
латало се 
пътя ои. На раздяла тя го замолила:

— Дядо, аз много приказвах, но не
дей да ме отголиш, т.е., да не каже на 
одумваеитс жени).

— Ех — въздхнал старецът — “40М
под

направя и

Блегоя, запалени

— Верно е.

не направих това могато бяхме 
Аоеново кале, няма да го 
сега. Гледай колко народ има — под-
хъврил шеговито старецът.

Йордан МИЛАНОВ
нал заканително срещу тях.

На Блегоя и Петър не оставало нищо 
друго, освен да се хванат за рогата му. 
И така увиснали, волът ги понесъл стре 
мително низ търнаците...

Държели се братята здраво, защото 
се вярва, че уж „дарите" се превръща
ли в животно, но и волът бил як и си
лен, така че здравата ги изподраскал 
по трънаците.

Волът успял някак да избяга и дс 
се спаси, а братята цял месец лежали 
болни...

А от парите — нито следа, защото

Р* 1ИТУТУНАТ ЙЕ МОЙ... шу
I1 и турени тува на жрогонатПога-Преди двадесетина години в 

ново мнозина селскостопански про
изводители се занимаваха с тютюнопро
изводство.

— П« они нели су
да варде други Д* не пр«»е тока. да -арде ™^ ^ да мирно сндедо.

: ;1;

иа би чудо видело-
_ Ка я пойдем с 2 Лила смренл они ме 

торбуту, некойи и подо-
::
1 •]

: !

Тъй като инструкторите трудно устаио 
вявали кой тютюн чии е, за услеснен-ие 

събрание с меркаю, превърчкю по 
кую... Тресу ми се перца№еге.

_ БъЩ тия Що най-много подоиуещ
най-много су блажили и госкали...

— И са кико?

предложили на едно 
тютюнопроизводителите, всеки да сло
жи надпис на нивата с тютюна.

Един тютюнопроизводител взел, че 
написал «а една дъска следното: ТУТУ
НАТ ЙЕ МОЙ|

Когато на следващото събрание с

они

ка виде дека „у чичи- 
плаше да не заиграе и у

— Па кико. мнозинаприказката за парите — както и всяка 
подобна — е празна приказка.

■:

пи играе мечката, се 
№И”. . .Славчо ПЕТРОВ тютюнопроизводителите пак се разис

квало за надписите — инструкторът се 
обърнал към производителя с въпросния 
надпис;

— Бае, аз зная, че тютюнът е твой.

— За теквид ми ич нейе жал. Кой кикво 
1 йе се»л — текова нека и жне!

Излезе дека Новуту 1986 годииу иа мнозина 
) че им Ьу честити истражният судия оди Пирот 

А знае се добре колко че Си „обрадуйе" и 
„развесели”.

..мчмихкм.............. ...................... .............................ний и,

БАЕ, НЕМОЙ ДА МЕ ОТГОЛИШ

Това било преди тридесетина годи
ни. Пътували от Звонци за Ясенов дел 
един старец и една млада, хубава же
на Жената между другото била много

«о -на дъсчицата напиши твоето име и 
презиме!...

Матея АНДОНОВ


