
ЕРШпШп С указ на президента на 
СФРЮ Йоснп Броз Тнто от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и • 
единство със сребърен венец 1 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството 
нашите народи и народности

1
ш

а ВБсШИКНЛ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНПгт в СИ ЮГОСЛАВИЯ Ф
между

ГОДИНА XXVIII* БРОЙ 1285 * «
9 ЯНУАРИ 1987 * ЦЕНА 50 ДИН.

НОВОГОДИШНО ПОСЛАНИЕ НА 
СТВОТО НА СФРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОТ НОВА ГОДИНА ВЛЕЗЕ В СИЛА НОВО САМОУПРАВИТЕЛНО СПОРА 

ЗУМЕНИЕ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ В НИШКИ РЕГИОН

ПОВЕЧЕ ДА СЕ ТРУДИМ, 

ПОВЕЧЕ ДА ИЗНАСЯМЕ И 

ПОВЕЧЕ ДА ПЕСТИМ
ПРЕДИМСТВО НА УСПЕХА

ш

В ОБЛАСТТА НА ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО СЕ ВЪВЕЖДА ПО-ГОЛЯМ 
РЕД — НАЙ-ДОБРИТЕ УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ И НАИСТИНА БЕДНИТЕ 
ЩЕ ИМАТ ПРЕДИМСТВО.

В края на миналата го он и същите са в сила от на 
дина бяха приета изме
ненията и допълненията 
на Сам-оулравителното 

споразумение за трудоу
стр-ояване в Нишки реги то се дава на успеха и

ИЗТЕКЛАТА 1986 година беше още една 
дина на големи усилия -които работническата

го-
опоообните кадри. 

Но не изостава и хума- 
ността. — До работа по- 
бързо ще „стигат" бедни 
те, т.е. онези,- които ня
мат средства за живот.

класа,
трудещите се и гражданите на нашата -страна пола
гаха за разрешаването на най-важните проблеми 
общественото развитие, преди -тюичко, 
нето -на неблагоприятните стопански

началото на този месец.
За разлика от по-рано, 

сега по-голямо предимст 
во п-р-и труд-оустрояване-

на
в преодолява 

процеси и в оре 
затруднения, които 

през последните години ни съпътствуват. Благода-ре 
ние на това, осъществени ,са положителни -резултати 
— в повишението на обществения продукт, проми
шленото и -селскостопанското производство, заемане
то на работа, реалния ръст -на 
ризма и др. _ области.

С масовото излизане на делегатски избори 
жданите на -нашата -страна още гведнаж потвърдиха 
своето определение и готовност за по-нататъшно из
граждане На нашето общество върху со-циалистичес- -

махваяето на -икономическите

ПЕТАР МОМЧИЛО- 
ВИЧ, помощник-секретар 
на СОИ за трудоустроя
ване в Ниш казва, че 
предимство -на успеха, 
т.е. на сп-оообните е да
дено понеже това дикту
ват обществено-икономи 
ческите -обстоятелства, ко 
ито са неблагоприятни.

г
личните доходи, ту-

гра

ки -самоуправителни о-сноъи.
Тринадесетият конгрес на Съюза на югослав

ските комунисти укрепи единството на юго-олав-ските 
комунисти и представляваше нов силен тласък в бор 
бата за по-нататъшно -социалистическо обществено 
развитие, укреп-ване на нашата -социалистическа об 
щносг, за укрепване на братството и единството и 
основните права и свободи на гражданите.

Изтеклата година характеризират и значител- 
актив-ности на Югославия като

А известно е, че само 
опо-ообните, тво-рчески и 
професионални хора и 
кадри могат -развитиетоВ БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Подписани декларации 
в 46 местни общности

(На 3-та стр.)
ни международни 
независима и необвързана страна. Нашата последо
вателна борба за мир и разоръжаване, за безопас-

икономич-еоки и

»м

* В ТОЗИ БРОЙ НА ВЕ
СТНИКА ПОМЕСТВАМЕ 
ПРОЕКТОКОНЦЕПЦИ- 
ИТЕ НА „БРАТСТВО". 
„ДРУГАРЧЕ” и „МОСТ" 
И КНИГОИЗДАТЕЛСКА- 
ТА ДЕЙНОСТ

* ПОКАНВАТ СЕ ЧИТА
ТЕЛИТЕ ДА НИ ИЗПРА
ЩАТ МНЕНИЯ И ПРЕ
ДЛОЖЕНИЯ ДО 1-ВИ 
ФЕВРУАРИ Т. Г.

ност, равн-оправие, и по-правди-ви 
политически -отношения между държави и яа-роди в 
света, потвърди авторитета на нашата -страна и доп
ринесе към укрепването на нейното между-наро-дно

Акцията по завеждаше на ново петгодиш- 
самоо-благане в Бабупмишка общинан-о место

навлиза в своето фи-налс. Тези дни стана извес
тно, че в 46 от 53 местни общности -огромно 
болшинство на населението са -подписали декла
рации за завеждане «а сам-о-облагаие. Засега сам-о 
Велико Б-оним-ци, Мал-о Бонинци и М-одра стена

положение.
резултати вливат оптимизъм иПостигнатите

доверие, че в 1987 година още по^решително да тръ
гнем -напред, към нови успехи. И в п-редстоящата -го 
дина в центъра -на нашето внимание трябва да -бъде 
борбата за -осъществяване на целите -на -обществегю-

на-сока е необх-оди-

са били — пр-отив.
Местното самооблагане се завежда п-редим- 

комун алн-о - б-ит-ови акции,но за разрешаване на 
като бО0/» -от средствата ще - останат на местните 
общности, 30°/о щс ое -внесат в самоуп-ра-вителна- 
та общност за пътища т 10'°/» — в са-моуправ-ител 

общно-от за физическа култура за тюстроя- 
Спюртиия център в Ба-бушница.

развитие, в коя
ма -ощ-е п-о-голяма мобилност на трудещите -ос и пра 
жданите трудовите -колекти-ви, общеегвено-п-олитиче- 
оките организации и държавните -рргани. За осъ
ществяването на целите на икономическата -ста и 
зация трябва повече да се работи, повече да се: про- 

,повече да -се изнася и повече да се пести. 
В предстоящата година ое намираме и -пр-сд 

отговорната задача за -по-нататъшното Доизгражда
не -на политическата -система. Изхождайки -от -ош-ов 
ните конституционни принципи, длъжни 
раним -нова крачка напред по -пътя ш 
нс прйствллването -на политическата ои-стема, премах 
ването^на^слабостите в н-ся и създаването на условия 
за То°ефик^Шо рещака-ие на нарлив-ите обществени

икономическото

пата 
ваие на М. А.

Уизвежда,

СЪВМЕСТНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНАБОСИЛЕГРАД: ОТ

Стройно развитие и стабилизация
пиблем» -навлизаме с па-

ране на воички социалисти госки
,„30.0. М, —
ни, отговории -и решителни м

ГСХ™ ”■*"”** “
1987 година.

оките и реги-оналии -само- 
общноеги,

ята за обществено-июоиго- 
мич-с-омрто -развитие 
Босилеградска 
през .настоящата -година. 
Делегатите приеха и таз
годишния общински бю
джет, акциошгите прог
рами за работа иа общгш

наНа -състоялата се
управителни 
акциоините програми за 
работа на общинските ор

на30 декември -миналата го 
съвместна се-оия на -общинадин-а

О-бщимската скупщина в 
делегатите гани и тела, които са в 

на Общин-Босмлс-прад,
трите съвета, слсд пр-о 

публично обсъ 
приеха Рсзолю-ци-

гсомпетенц-ия 
оката -скупщина, проекто

(На 5-та стр.)
на
ведшото
ждаис,



И у н АС
I по СВЕТА

ОЕЦД ЗА 1987 ГОДИНА Събитията по конта 

помии 1986
ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА НА

От лошо към по-лошо ще се

КИВА ОСТАВАТ ДА СЕ ПОМНИ ПО ТЯХ ИЗ 
ТЕКЛАТА ГОДИНА

който ще бъдат 
за ггро 

включвате ма

рстие на 
създадени условияна ОЕЦД минимални са 

смекчаване на проблема с
Според преценките 

изгледите за значително 
безработицата и платежно-баланенито исравновссия, 

засягат мнозинството страни
ГрООНШЮ
безработните в произвол 
стнотия процес.

Минимални са и изгле 
дите за смекчаваше па 
проблема с платежшкъба- 
л атомите

конто
икоШ1, Това е огромна 

комическа загуба за све
та. И много лични дра
ми. Например жестокос
тта та 
монограции 
ция
дължи на безтератектио 
ността на тези млади хо 
ра. Вое повече се изост
ря и въпросът: 
може да се запазва оо- 
циалтаият мир? Още по
вече, че в Западна Евро 
па и САЩ икономичес
кият напредък се плаща 
между другото и е масо 
во отпускане от работа 
на промишлени работим 
ци. Проблемът може да 
бъде решеи само при ус 
ловие през следващите 
години да бъде осъщес 
твен много ло-щиоок сто
пански растеж, благода-

Икономическите пер 
спективи на овета 1987 го 
дина изобщо не са свет
ли — твърдят опециалис 
тите на Организацията 
за икономическо .сътру 
дничесгао и 
(ОЕЦД), чцито прогнози 
минават за доста реални. 
Наистина стопанският ра 
стеж в индустриализира
ния свят може би ще 
достигне 3 ,на сто, но ня
ма да бъде достатъчен за 
значително смекчаване 
на проблема с безработи 
цата. А колко остър е то 
зи проблем, най-добре по 
казва сведението, че в Ев 
рода и Америка има 30 
милиона безработни хо
ра. Освен това същест
вува тенденция към по
нататъшно «масов яване 
на армията от безработ-

катастрофира амермкан-
Силна• На 29 януари

ският космически ”4™^та, нЖ1ЪЛ.
животите на всички

псрашювосия, 
засягат огромен 

Минимален
студентските де 

във Фран
ко иго
брой страни, 
е шансът на бедните ст
рани да намалят длъжни 
чоплите си мъки чрез по- 
голям износ в

експлозия, станала 
унищожи кораба -и 

7 члена на екипажа.
• За военните злодеи 

13 февруари САЩ предадоха на Югославия ус 
злодей А/ндрия Артукович. Три месеца

Загреб

отнев голяма стотен се норазвитие
няма давност. На

богатите
докога ташкиядържави.

(яа 15 май) Окръжният съд вп о-'КЪСНО 
му отсъди смъртно наказание.

ф 26 февруари: край на ненародния режим 
Фердинанд Маркос. Диктаторът избяга от

стана първата

По-значителни проме
ни не мотат да се очак
ват и могато стааза дума 
за американския дефи
цит и за суфи дигите на 
ФРГ и Япония. Сегашно
то положение е натовари 
ло овета с големи огра
ничения. Затова аналити 
ците на ОЕЦД се питат: 
може ли оветът да просъ
ществува под бремето на 
тези ограничения?

на
Филипините, а Кораоон Акино, 
жена-—президент в историята на страшгга.

март в Стокхолм бе 
Улоф Палме, виден

© В първия ден на 
убит шведският премиер 
държавник и борец за мир в света. Убиецът .на 
Палме не е открит ни до днешни дни.

9 С две най-опасни събития (американско 
то нападение на Либия на 14 и 16 и експлозията 
на ядрен реактор в съветската атомна електро 
централа в Чернобил на 26) април бе най-чер- 
ният месец на 1986 г.

9 Ескалация на военщината на южноафри
канските расисти: на 20 май ЮАР извърши аг- 
реоия срещу Зимбабве, Боцуана и Замбия.

9 25 май бе ден на най-голямата междуна
родна акция на солидарност с гладните в Аф
рика. Над 30 милиона души От 77 страни уча
ствуваха в „надбягването с времето".

9 Е началото на юни излезе на видело ис
тината за аварията в АЕЦ и гр. Хам (ФРГ), ста
нала още на 4 май. Тази и катастрофата в Чер 
нобил предизвикаха вълна от антиядрени демон 
страции във Федералната република.

9 На 1 септември се навъошиха 25 години 
от Първата конференция на необвързаните стра 
ни в Белград. В същия ден в Хараре, столицата 
на Зимбабве, започна Оомата конференция на 
Движението,

ОБСТАНОВКАТА НА 
ФРЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИАФГАНИСТАН СЛЕД СЕДЕМ ГОДИНИ ВОЮ 

ВАНЕ ЦИ

Ще се възстанови ли
мирът? наПредложението на ка- 

булското правителство да 
се прекъснат бойните де 
йствия и оповестената 
„програма за национал
но помирение" разл/ич 
но се посреща от свето в 
ната общественост, отно
сно от правителствата на 
различни страни. Афга
нистанското правителст
во обяви шестмесечен ед 
ностранен мораторий, че 
прекъсва бойните си дей 
сивия срещу бунтовници 
те, по в случай на напа
дение ще отговори с

огън, като че ли откре
хна вратата за възстановя 
ване яа мира в тази „го
ряща" част на света. изтощаване

Според становищата на 
муджахедините 
лио помирение не е въз 
можно все докато 
територията йма съветс
ки войници. Съветският 
съюз поставя условие да 
ое прекрати военната по 
мощ на бунтовниците и 
тогава ще пристъпи към 
окончателно изтегляне на 
войоките ой.

Френските железнича
ри, чиято стачка продъл
жава, не желаят да ое 
откажат от ооновните си 
искания: съответна сис
тема на възнаграждава- 
не, по-високи .надници и 
гхо-хуманни условия 
труда. От друга 
Френското 
не желае да удовлетвори 
тези искания. Тази стач- 
ка., на железничарите, 
н ай-дълштр айната 
га за

която с пълно право бе наречена 
най-голямото международно събрание 
и прогрес.

9 В десетия ден на

национа
за мир

на
десетия месец в Рейкя 

вик пристигнаха шефовете на великите оили 
Михаил Горбачов и Роналд Рейгън. Двуднев
ните им преговори обаче 
нията на международната общественост.

9 В самолетна катастрофа 
каноката провинция Напал 
Г.И1НЗ М'0331М'биКОК1ИЯТ

9 На 8

не изпълниха очаквана
'страна 

правителство над южйоафри- 
на 20 октомври за- 

президент Сам ора Машел. 
ноември по река Рейн 

„ ™а ?т 011Р'Сшни химически вещества 
°оТ”Цар,СКаТа Фабрика „Сандоз" 
отрова унищожи живота
вода голям брой градове на нейните брегове

сгп“"^—ет--
та в голяма асЬетя ™ ^ на схРЪЖ!ие пренае- 
лни промени в Велия дом° иП'г«Д1И31ВИКа Пероона- 
Рейгъвощия престол Д И свриозно 'Разклати

9 Последната 
на машви 
Цйи във

тръгна 
изтекли. 

Течната 
реката и остави без

Нови сражения в Чад досе-
п ери ода яа новото 

правителство, противопо
ставя интересите на 
ботниците—железнича- 
ря и правителството. ГХр 
анителството се

в
ра-В една от най-бедните 

африкански страни — 
Чад, в която години на
ред вече няма мир, отно 
во пламнаха ожесточени 
сражения между воюва-

оражеяия, а Париж твър 
ди, че либийски 
участвуват и в бойните 
действия.

Събитията през

части
на

страхува, 
че ако отстъпи (неотдав
на отстъпи пред 
ята на

след
ващите дни ще дадат от 
говор къде е истината, 
въпреки че пътят до нея 
безспорно води 
говори и ненамеса 
вътрешните работи на 
тази страна.

искани
товастудентите)

ще открие път’и на дру 
ги заети в обществените 
служби (електроиндуст- 
рия, ПТТ 
ктори), да 
чки.

щите страни, от които ед 
ната получава подкрепа 
от Либия, а другата от 
Франция. Либия обаче 

обвиненията,
чрез пре 

във част от годината бе 
н ученически франция, Китай,

период 
демонстра- 

Испаяид и Италия.

отхвърля 
че е замесена в новите

и на други се- 
отпочнат ста-
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ИНИЦИАТИВИ

ОСаЯахаРегионите не са нужни?
ВАЛЕВЧАНИ предлагат ДА БЪЛЕ 
МАХВАНЕ НА МЕЖДУОБЩИНСКИТЕ 
ЖЕ ДОСЕГА НЕ СА ОПРАВДАЛИ

В рамките на дискуси
ята по плановите докуме 
нти на СР Сърбия за 
1987 година във Валево 
бе раздвижена инициати
ва да бъде преразгледано 
функционирането на меж 
дуобшинските регионал
ни общности и да бъде 
изучена, възможността за 
премахване на същите.

Валевчани подкрепят 
предложението си с ня
колко аргумента. Регио
ните са отживела и нес
получлива държавна фор

Има и други 

възможности
ИЗУЧЕНА 
РЕГИОНАЛНИ 

СЪЩЕСТВУВАНЕТО СИ

ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРЕ 
ОБЩНОСТИ, ПОНЕ

ма и изкуствено творе
ние. Още при формира
нето И(М

мерното 
Републиката 
ускореното 

изоютав ащите 
но при сегашната

развитие на
отношо за 

развитие на 
краища, 

тери-

'настанаха сооро 
ве във връзка със

— - „В компетентни
те републикански тела и 
в Републиканския фонд 
за насърчаване развитие
то на икономически изо
станалите краища трябва 
да !ое обсъди възможно
стта за по-еластичен под
ход в разпределението 
на разполагаемите. сред
ства и по-голямо предим
ство да се даде на- оне
зи краища, които имат 
инициативи и които са- 
моуправително са 
свързани с партньори от

седа
лищата и друш недора
зумения, конто 
странели до днешни 
Такива

не са от ториална и други 
ве разпокъсаиосг тази ро 
ля на регионите едва ли 
и може да бъде осъщес 
твена. В

видо-дни.
спорове и недо

разумения съществуват 
между Смедерево и По
жар евац, Бор и Зайчар. 
Лескмац и Враня и Ша 
бац и Валево. Валевска 
о бщина счита, 
ните трябва да изиграят 
голяма роля за

потвърждение 
на това твърдение валев
чани привеждат инвес
тиционните несполуки и 
удвоените мощности в 
Подринско-колубароки ре 
гион, направени през по 
следните десет години: 
нерентабилни фабрики 
за фаянсови плочки в 
Уб и Шабац и четири по 
лурентабилни млекарни- 
ци в Лозница, Шабац, 
Уб и Лайковац. Пример 
за недостатъчно региона

че регио

равно-
по-

Канво „казва" Конституцията?
други среди. Заинтересоваността и готовността за 
ангажиране на организации от развитите краища 
стопански изостаналите общини сигурно би били не
големи ако част от оредетвата за подтик може1 да-се 
употреби и за модернизиране на капацитети които 
се дислоцират, както и за други влагания, които' ча
стично да се насочват в развити части на' Републи
ката, а които технически, икономически и организа
ционно са свързани с цехове, които се изграждат в 
неразвитите краища. Би трябвало да ое: обсъдили 
възможността 'средствата на Републиканския фонд, е 
които той участвува във финансирането на отделни 
капацитети в неразвитите ореди, изобщо-д4 не' Се 
ограничават когато гаранция за връщане ла кредита 
дава организация от стопанско развита община. ** 

Тези и други предложения и опит трябва' въз
можно по-бързо да се изучат и ако се окажат' като 
добри да се приемат. По този начин процесите Пна 
.непосредственото сдружаване на труда и. средствата 
'би били по-широки и по-успешни, а .инвестиционните 
и останалите развойни програм-и в недостатъчно раз
витите краища ще се осъществяват по-ефикасно. 
Очаква се по-изгодни условия за това да се създадат 
и с предстоящите изменения в Конституцията, За
кона на 'сдружения труд и на други системни за
кани".

Съгласно Конституцията на СР Сърбия в нашата 
Република (без териториите на покрайнините) 
бяха формирани 8 „региона": Титсхвоужмшки, 
Тимошки, Кралевашки, Нишки, Подринско-колу
бароки, Подунавоки, Южноморавски и Шума- 
дийско-по.чор авски. „Регионите"

;.:«е като обществено-политически

в

лно съдържание е и упо 
ритостта на Уб да открие 
мина за неметали, въпре 
ки че във Валево същес
твуват мощности, 
то задоволяват домашни 
те потребности.

са замислени 
общности

между Републиката и общините, а като само- 
управитеяни общности на общини заради дъл
госрочно сътрудничество, съвместно планиране 
на развитието и осъществяване на други общи 
интереси. Категорично е подчертано, че форми 
рането на МРО няма за цел създаване на нов 
облик и „басамак" на властгта. Първостепенната 
им задача, е обединяване на силите за преодол 
яваяе на онези трудности, за. които би били 
нулаги много повече усилия и пари при условие 
всяка община да се развива отделно. .

кои-

Инициативата на валев 
чани е втора инициати 
ва от този вид. Първата 
бе раздвижена от бойци 
те и делегатите на Об
щинската скупщина в 
Чачак през 1982 година.

Предимство на успеха
онези които останат без 
работа следствие погас- 
ване на трудовата им ор 
ганиаация.

С новият документ ои 
гурно няма да се решат 
всички трудности в тру 
доустрояванетр. Още по 
вече ако се има предвид, 
че в решета има към 43 
хиляди души които тър 
сят работа. Един от на
чините за намаляване на 
това число е преквали
фицирането. Новият до
кумент, който въвежда 
по-голям ред 
област предвижда и сле 
диото — ранг листа ще 
се готви и при избиране 
то на кандидати за про
фесионално усъвършенс 
твуване и преквалифици 
ране.

(Радое Стефанович, председател на Стопанската ка
мара в СР Сърбия на неотдавнашния народен митинг 
в Босилеград)

(От 1-ва стр.)
да тласкат напред. Сега 
например, онези които в 
срок завършат виеше учи 
лище със средна оценка 
над 9 (девет) се изравня 
ват с първия на ранг— 
листата. Точки ще се по 
лучават и за получени ди 
ппоми по време на шко 
луването — за дипломи
те „Бук Караджич", „Све 
тозар Маркович", „Алас" 
и пр, както и за участву- 
ване на 'съревнования, 
'измененото 
ние точки при трудоус
трояването ше получават 
и онези, които са участ, 
вували на младежки тру 
дови акции, както и
научно-изследоваггелски
акции.

В измененията и допъл 
конията, подчертава 
мчилович, особено виима 
ние заслужават разпорел 
битс за материалното съ 
стояние на онези които 
търсят работа. По-рано 
например, неомъжена и 
неоженен, които не жи
веят заедно с родителите 
ои, т.с. ако живеят сами 
получаваха 
число точки.

това започна да се злоу 
потребява (на хартия се 
делят, а живеят заедно), 
в измененията и допъл
ненията се предвижда, в

В. Б.

т-г-.у-предвид да се взимат и 
принадлежностите на ро 

Значи, ще
ТОЧНА В ЦЕНТЪРА НА КРИЗАТА

дителите. 
се стимулират онези кои 

нямат при
Безделническа инфлация

то наистина
„Най-тежката инфлация у нас е безделническа- 

та инфлация. Безделие найтмалко има в цеховете и 
зад машините, макар че и стопанството не бяга от 
собствената си отговорност за развитието и 'стабил
ността на 'страната. Обаяе ако 400 000 души всеки 
ден седят на събрания,-, 300 000 лица благоденствуват 
в самоуправителните общности на интересите и фо
румите и още толкова ти има в администрацията на 
самото 'стопанство и ако още 1 милион души ежедне- 

болест, тогава -останалите рабо- 
два До три пъти по-ниска производителност

коитоход, а не и онези 
са по,-богати" от трудоу- 

Хумаиносттастроените, 
ще дойде до изява и в 
други случаи: набляга 
се работа да получават 

чиито се- 
или пък

В
Споразуме- и в тазионези лица в 

мейства няма
най-малко трудоус- 

онези които не
постоянна ооци-

има 
троени, 
лучават 
ална помощ, деца без ро 
дители, 'инвалидни лица...

'ВИо отсъствуват по 
тещи с
на труда в сравнение с развития свят не могат да 
издържан ат 23 милиона югоюлавяни .

(Божо Кухарич, директор 
в загребски „Вийесник")

в

„Мура"на
Както каза Мюмчилович, 

особено внимание заслу
жава и следното: - С пър- 

на 'ранг листата ще
се изравняват и яетрудоу 

мъж или жена 
или пове

В. Б.Мо

Нови цени на иашите изданиявият
От 1 януари т.г. цените на нашите цените на печатарската хартия, печа-, 

калеш следва: торовите услуги и други разходи.
поемат

строеният 
ако имат едно 
че деца, онези които сл
ед 25-тодицхеи трудов ст 

остащат без работа и 
получават парична

СОИ, както и

издания 'се покачват.
Братство" от 30 на 50 динара. Редакциите на изданията

"Другарче" от 30 на 50 д':Снара. задължението да обогатят съдържа- 
Мост" от 80 на 100 динара. нията им, като по този начин един

Това покачване е продиктувано от вид „кюмпеигаира" покачването ка це- 
виоокото нарастваме иите на мздамията._______________ _

аж по- изключитслнозначително 
Тъй като МОЩ от

СТРАНИЦА »
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НА НАШИТЕ ИЗДАНИЯСЪВЕТИИЗДАТЕЛСКИТЕ
НАОТ ЗАСЕДАНИЯТАБОСИЛЕГРАД I ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 

ОК НА ССТН ЗА ОРИЕНТАЦИОННАТА ПРО 
ГРАМА ДО 1990 ГОДИНА Приети са проектокшшепциите

„X------------------------ -------- яо трудовия ция щс бъде «а публ<
доближи к0 обсаждано до краящ

човек е ор Ппуд т.е. януари. Членовете на Сг.
сдружения вета се застъпиха тя да

местните общн^ ■ сс обсъди и (в местните
Тези цели са * общности и трудовите

предложени ^ органи3ации, поне в по-
големите. Всъщност, това 
ще бъде още един при
нос с предложенията и 
забележките, които ще 
последват, вестникът още 
повече да се доближи до 

човек и граж-

Предстои засилена активно
ст във всички области сеЧленовете на Издател

ския съвет на нашия вес- 
лр едседатеяотау- на

ва^Иван Данчев, предсе- 
Съвета — в

10ДИ-

Още повече, че пери
одът който е пред нае 
ще бъде от съществено 
значение за преодолява
не на обществените тру 
дности и осъществяване
то на мерките за ико
номическа стабилизация. 
Отделно внимание, изтъ 
ква се в орентацмонмата 
програма, Социалистиче 
окият съюз ще посвети 
и на по-нататъшното ук
репване на братството и 
единството, заздравяване
то на сдружения труд, 
ствдаване на инфлация
та, а повишаване на жиз 
нения стандарт на тру
дещите се и гражданите, 
укрепването на всенаро
дната отбрана и общес
твената самозащита. С 
други думи казано, Со
циалистическият съюз в 
републиката, съгласно 

конгресните определе
ния, Дългосрочната про 
грама за икономическа 
стабилизация и предпо
ставките на Обществе
ния развоен план на СР 
Сърбия, активността си 
ще насочи във всички 
сфери на обществено- 
политическия и стопан
ски живот.

Председателството на 
Общинската конферен
ция «а Социалистичес- 

_ кйя съюз в . Босилеград, 
миналата седмица обет. 
ди няколко в момента 
Твърде важни въпроса.

. Предмет на 
обсъждане бяха и изме
ненията и допълненията 
на Устава на Ооциалисти 
ческия съюз, както и ос 
ноината ориентационна 
програмна активност на 
Социалистическия съюз 
за период от 1986 до 
1990 садина.

Що се касае до въпро 
са за ориентационната 
програма на ССТН в 
Сърбия за периода 1986 
— 1990 година, въз ос-

дател на
края «а миналата 

обсъдиха и приеха
осъще ствя1в а нето 

кои

в
на*1 тазгодишната
ция положителните при

мери И дела ще ^щ^ма-
ват дължимото си вшша 
ние, като при това още 
повече се подтиква кри- 
пиката,
иоршекпиви. __
и занапред ще дава при

в укрепването на

от-ша
чета за

миналогодишната
на вестника, кис

на
цегщия
то и предложението 
тазгодишната програмна 

Обсъждайки

на
открива

Вестникът трудовия
данин.

Обсъждайки материа- 
боатството и единството, лното положение „а 
социалистическото само- „Братство членовете
управление и в борбата подчертаха, че фннанси- 
ущ водещата райето все още не е ре

гулирано на задоволите
лен начин и че редакци
ята, както и Издателство 
„Братство" имат сериоз
ни икономически затруд
нения. Без оглед всички 
трудности материалното 
положение трябва неза
бавно да се подобри, и 
както бе подчертано на 
заседанието,
не бива да ограничават 
осъществяването на кон
цепциите.

която
концепция, 
тези
та членовете на 
щсствен орган подчерта- 

че редакцията през 
миналата година с поло
жила усилия и е рсали- 
зирала задачите, които й 
юъзложиха 
и останалите компетент
ни обществени и оамоуп-

два проектодокумен- 
този об-

нос
ха,

за укрепване 
роля на 
класа. Същевременно на 
страниците му открито и 
аргументирано ще се во
ди борба срещу

работническатаоснователите

органи и ор-равителми 
ганизации. Особени уои- 
лия са положени в края

антиса- 
моуправителните тенден
ции и тенденциите, кои
то засягат придобивките 
на нашата революция.

Предложената

ноща на която съответна 
програма за работа, ще 

Общинската годила ко-иаготви и 
конференция на ССТН в 
Босилеград, бе изтъкна-

на миналата 
гато са извършени изме
нения, имащи за цел ве-

концепто че тежестта на актив 
носгга ще бъде върху 
онези задачи и активно
сти, които допринасят 
на успешното развитие 
на политическата сиоте 
ма на социалистическото 
самоуправление и на по
нататъшна демократиза
ция на обществените 
отношения.

стникът още повече да средствата
----- • -----

то начело на ЮКП, 200- 
годишнината от рожде
нието на Бук Караджич, 
45-годишнината от съз
даването на пионерската 
организация, 40-годишни 
ната от построяването на 
железопътната линия Ша 
мац—Сараево, 25-годиш- 
нината на „Братското хо 
ро”, 25-годишнината от 
излизането на 
брой на Другарче"

На заседанието бе 
ет и финансовия 
приходите и 
на редакцията за 1987 го 
дина. Бе «зтъкнато, че 
паради постоянното уве
личение на печатарските 
и други услуги ще иряб 
®а да ое увеличи 
та на вестника 
50 динара.

Накрая бе
програмата за озяамену 

на 25-годищнината 
■от излизането на първия 
брои на „Другарче".

На 24 декември бе про 
водено заседание на Из
дателския съвет «а„ Дру 
гарче". На заседанието 
бяха разгледани проекто 
предложенията на отче
та за работата на реда 
кцията през 1986 година 
и ,на програмната кон
цепция за 1987 година.

Членовете на Издател
ския съвет 
на подкрепа на работата 
на .редакцията през 1986 
година и изтъкнаха, че и 
покрай материалните

В. Б.

На 25 ХП 1986 г. Из
дателският съвет на сп. 
„Мост" 
ката
седание, на което оцени 
осъществяването яа про 
грамната концепция на 
оп. „Мост" през 1986 год.

м. я.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД и книгоиздателс- 
дейност проведе за

Необходима е реалност 

в планирането
дадоха пъл първия 

и др. 
при 

план на и плана на книгоиздател 
ската

за- разх одите дейност. Съветъттруднения,Проекторезолюцията 
за развитие на Димитров 
градежа община през 1987 
година през .края на де
кември миналата година 
прие Общинската 
Щина. В навечерие на 
Новата година я обсъди 
и Общинският комитет 
на СК в Димитровград. 
Основната оценка е, че 
предложената проекторе 
золюция 
добра основа, която по 
време на публичното об
съждане в първичните 
организации в трудовите 
колективи трябва да бъ
де допълнена е нови пре 
дложения. Членовете на 
Комитета подчертаха, че 
е необходима пълна ре
алност в планирането.

Основа за .стопанското 
развитие на общината 
през тази година в обла- 

I сгга на промишлеността е 
по-динамично

вестникът на 
пълно е изпълнил прог
рамните ои задачи. 

Приемайки

меринзи в Смиловци. 
При останалите трудови 
организации са заплану
вали модернизация и ре
конструкция. Но онова 
което е най-важно, .спо
ред думите на председа
теля на Общинската ску
пщина, Слава Тодоров 
са интеграционите проце 
си, които са в ход или 
трябва да се проведат. В 
областта на селското сто

констатира, че въпреки 
сериозните проблеми от 
финансовопроект сб

ират 
концепция за

естество и
предложението на 
рамната

дългото протакане в ре
шаването на определени 
кадрови проблеми, коице 
пцията на списанието е 
реализирана според изи 
скванията. Планът на кни 
гоиздателската

скуп- и цена 
от 30 на

1987 година, 
изтъкнаха, че „Другарче" 
трябва да запази 
нвуващите ои рубрики, 

особено внимание 
трябва да посвети на оз 
наменуването ща юбиле
ите:

членовете

същес приета и
но ване дейност

се осъществява в грани
ците на разполагаемите 
средства.

На заседанието

представлява
50-го.дишн:ината отпанство предимство 

има
ще идването на Другаря Тиживотновъдството. 

За това вече се създават 
възможности 
предвид обектите, 
ое строят в Изатсхвци и 
Бороиоцо поле. Тук 
дромелиорацията на Сми 
ловено поле, която 
продължи. Туризмът и 
гоегилничаротвото. са об
ласти, които през 
година трябва да заемат 
по-значително място раз
витието

също
бе обсъдена Проектопро
грамата на сп. „Мост" за 
1987

Д. Р.
имайки Поправкакрито год. и ориентацион- 

ния план на книгоиздате 
леката дейност за 1987 

обхваща 9 
разионвани-

В
нация™™ ГИМШШата комби-
женер във „Влайинамите подово“ Я?аиков- ин
ча (в последния брой на Тст!Гкяв
Гс В?™ На ЛРугаря Станко“" 
рос. Въпросът и отговорът гласят 

За инженер Станков , 
бър ръководител. Питахме 
оър ръководител" 
ръководител"?

Млад или

е хи-
чод.. койтоще
заглавия. В 
ята пое „изпаднал" 

«а последния 
така:

проектокояце- 
пцията на „Мост” и ,ори- 
ентационния план особе 
гао ое изтъкна, че навре
менно

въп-тази
воички казват, че 

степен
отъждестви с

е до- 
„до- 

„млад

го оразвитие 
на ТО „Димитровград" 
като,, водеща организа- 

, ция. Очаква ое в 1987 
год. да бъде реализирана 
програмата За производ
ство на пружинки и се-

каквана общината да 
тласнат още оо-бързо. 
Най-сетне се 
дребното стопанство да 
намери мястото си.

трябва да се абе 
зпечат необходимите ма 
териални

може да се
очаква и средства, за 

Да може програмата на 
■описанието и планът за 
книгоиздателока дейност 
Да юе осъществят.

ръко-
'И ДО-

А. Т.
Да при-

СТРАНИЦА 4 з.т.

братство * 9 януари 1987
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Белград, 9 януари 1987

И БЕРИКЕТНА И ТЕЖКА
одината, която изпратих- 

® ме беше и берикетна и 
в неятежка. Берикетна защото 

завършихме много работи. Про
ведохме около тридесетина кон
греси и конференции на обще
ствено-политическите, 
ции на федеративно, републи
канско и покрайнинеко равнище, 
над хиляда конференции в об
щините и стотици хиляди засе
дания и събрания в ООСТ и 
местните общности. Проведохме 
няколко пъти и на няколко рав
нища. Избрахме нова армид де
легати, нови общинщски скуп- 
щини и изпълнителни съвети, 
нови републикански и покрайни- 
нски окущцини и правителства 
и ,разбира се, съюзна скупщина 
и правителство. По това тази го
дина трябва да се запомни.

А тази година беше и тежка. Въпреки 
множеството доклади, анализи, експозета, 
дебати, п-ротаози и, което е най-лошото на
деждите. Беше тежка и затова, че инфла-

организа-

В 1987: на труда чест 
и власт ...

напредък и т.н. Разбира ,се, и по-лошо мо- ния изпълнителен съвет, да им се осъще- 
же да стане бъдем ли безглаво потъвали отвят всички надежди и стремежи. Защо- 
в потреблението, в увеличението на лич- то. Съюзният изпълнителен съвет изпра
ните приходи без покритие, а се потъва ти цял керван с предложения, който най: 
винаги там, където .не се създава по-го- напред се опря в скупщините на републи- 
лям доход, където се не мери увеличената ките, покрайнините и Югославия и там

- ;
цията три пъти надвиши заплануваното в 
обществения план, че много неща, които 
в обикновения разговор наричаме цени, 
дългове, договори, споразумения, сътруд
ничество и производство текоха, като че 
ли не е имало конгреси, конференции, за
седания и събрания. В това, действител
но, бяхме най-сговорни, макар че сговор, 

последователност

производителност на труда и икономич- вече на старта ое изправи пред твърдата 
ността на производството. В 1987 година не практика. Касае се за законите, с които 
бива да позволим неконтролирано увели- трябва да се разрешат многобройните въ- 
чеиие на непродуктивните разходи, особе- проси от областта на прихода и дохода, 
но не за сметка на сдружения труд от ма- натрупването, санацията и фалита, плани

рането и т.н. А законите остават само за
кани, ако не ги следи добра политическа 

Тази година, следователно, трябва да воля, ако обществените сили и структури 
бъде година на решителност и последова- не им почистят път за действуване. А 
гелноюг в осъществяване на конгресните точно това, ако се съди по станалото в
решения, както и по осъществяване на последните дни на миналата година не
Дългосрочната програма за икономическа върви много лесно, макар че на всички 
стабилизация и на Анализа на политиче- по-малко или повече е ясно, че трябва да 

система. Тя трябва да бъде и годи- ое ревалоризира стойността на основните 
изтрезняване в сферата на стопан- средства, че трябва да се опре растежа на 

окия живот, особено ако ое има предвид, инфлацията, че трябва да се увеличи из-
че средствата за производство ни са изно- носът и производството и че всички об-
сони чс производствената ни структура е лицй на потреблението трябва да се све- 

' надмината. Ето защо, трябва мм- пж в разумни граници. Тук в настъпилата

термалното производство.
усилия, отговорност и 
имаше много по-малко отколкото се дого
ворихме. Все пак [приключихме годината 
по-силни, по-богати, -по-единни, 
телни. Това е може би противоречието на 
тази година. Но, това е наша 
особеност, което краси нашия живот, спе
циално общо нашата демокрация, 
вграден критичен дух и некритичен опти- 

Благодарение на това, през годи- 
отколкого

по-реши-

югославска
ската 
на на

нашия

мизъм.
ната много повече говорехме, 
действително работехме, по-често се зани 

отколкото с длъжнос- стара и
го по-упаригго да работим върху модерни
зиране на производството и неговото пре- ще получи 
устройване. Но не само на думи и с кои- 800 милиарда динара, то ест към два ми

лиарда долара, което ще допринесе за

година държи изпит съюзното правителст
во. Издържи ли изпита, тогава

поощрение, което ще струва

машахме с правата, 
тите, много по-често .критикувахме други, 
а по-рядко себе и своите близки.

А каква ще бъде годината, в която 
навлезохме? Казват, и нататък ще Д 
тежко. Това твърдят политиците,

Наисги-

износът

Тава трябва да го правим
правеха и направиха увеличението му с около 4,5 на сто. Това, 

света, по-силни и по-големи от дез съмнение, ще повлияе върху инфла-

и встатации.
живота, така кактоминистрите.ците, специалистите, 

тите, търговците .. мнозина ви банкерите, 
провежда яито един кон- 

избори. мо- 
ако не се

които знаеха и умееха кризата да цИЯта, увеличението броя на заетите, на- 
в акция и от една технологиче- малението на дълговете към чужбина и т.н. 

много

нас,на, няма да се 
грес, нито конференция, яито 
же да бъде и още по-тежка 
организираме по-добре като обществ 
ако не минем както казванашият Р 
„от думи на дела", ако »е бъдем п 
подчертавали дължностите и ' и.
базата, оатнасно трудещите ое и пр Д 
те «е бъдат повече оомялелявали к 
Добре и по-плодотворио да работят,^ 
надстрайката, относно партиинит , 
калните, борческите, младежките и ДРУ 
те ръководства не бъдат повече В°Д 
политика на промени, а по-малко в д 
яодниците да сумират заседания и Д 
м««ти, ако не разберем, че износът е 
нашето вчера; днес и утре, ако не Р 
Рем, че без знание и технология няма

превърнат
генерация да прелитат други,

далече дооегаещи. Тази -година
_ труд, а на отворим очите, така че дърветата да

ни закрият гарата, че от тежкото да 
направим още по-тежко, а от сигурното

собствените

ска Затова през 1987 година трябва да сиш-големи и
иа труда трябва да кажем 
безделието — безделие, трудът да натра- 

както заслужава, от него да от
зова, моето няма връзка с вересия. Да вярваме повече 

стойности. Ето защо тряб- -си -сили и възможности. Да дадем възмож
ност воекиму да бъде така както според 

а труда заслужава, а не така както сам ми-_ 
трябва да бъде. Да повторим още

нищо

не
не

дим така 
лъчим всичко

в

него и неговите
обявим „война' на социалната де

на различните уравнилото*,
ва да 
магопия,
особено на „правата" да бъдам възнапраж- 'оли че

— само затова, че идвме на работа, в-еднаж: на труда чест и власт и 
също така трябва да повече.

давани
Б 1987 година 

пожелаем на всички а специално на Съюз- Влайко Кривокапич



Комунист
ГОВОРЯТ ЗА „КОМУНИСТ' гигантУСПЕШНИ СТОПАНСКИ ДЕЯТЕЛИ

От занаят Д° работника, които ще получат ра
бота «рез следващата година 

— „Клуз" би можал да 
нася значително по вече, казва 
Любомир Йоваиович, когато 
тивирсдаката за такава работа би 
била по-голяма. Всички, па я 

по-добре можем да зарабо-

запла-
зала-

осъшествят
извъяреД.’10

"аШИТС оставане 
поч-

воичко да 
Товали

МИНИТЕ И ЖЕЛЕЗОЛЕЯРНА „СКОПИЕ" нуваиотю.
юо ето

показаха от са^°™сс устоя 
на колектива до даУ 

на същото Р3®”'’®- 
наша голяма

Скок от един милион тона мо-
Това е

стойност, 
.работни- 

съответно 
лични 

милиона ста 
много Да 

Искам

план от пи
про- наистина 
Ми- защото за

Вече е изпълнен тазгодишният производствен 
943 700 тона производство, а до края на годината се очаква 
изводство от 1 200 000 тона, казва генералният директор на 

„Скопие" Минчо Йорданов

ние
тим на домашния отколкото на 
чуждестранния пазар, макар че 
нашите износни цени постепен
но се изравняват с онези на до- 

пазар. Когато и делови-

такъв труд 
Клуз" не са 

” Настоящитецмте на
ма град ени.

— За две и половина години, говата величина в зависимост ^1С могат
казва Минчо Йорданов, не е ле- във връзка с осъщественото уве \ / работниците,
оно да се удвои производството, личеио производство, със спестя- ст У 1]С т0Па е характерно
Някои това подценяват, па каз- валията, качеството, технюлогиче да < ‘ работниците в белград-
ват: „Леоно им е на тях, имат ската работа и хигиената и пр. сам 1 яо и за онези зас- 
капацитети за такова производ- Благодарение на това, хората оки * Вършац, Бечсй, Гло- 
ство". Да, леоно е «а човек да просто са заинтересовани повече ти в У 1' а нашите работ- 
кажеш да скочи шест метра в и по-качествено да произвеждат, говац и [ 0Тпичаха от една 
далечина, но е трудно това той Окончателно, и тези рекорди, ници досс а с зар<-ботка,
и да направи амо през живота които постигаме, са резултат от голяма част о - - развитието
си не е скочил нито три метра, тяхната почтена работа. която е харче - януари
Необходима е голяма работа за Каква е ролята във, всичко на колектива. т 
да повече от 10 000 заети осъще- това на ръководните и професи- 1987 година тези г — 
твят. целта си — по-голямо про- онални кадри? бъдат по-малки, па за сме
изводство. И всичко това без «о- Разбира се, голяма. Това. ко- това личните доходи ще оъда

ето за мене беше основно уоло- значително по-големи, средно от 
■вие по случай избиране на съ- 10 до 12 милиона стари динара, 
трудници, е способността, про- От всичко личи, че и 1987

ните и железолеярна
осем

машния
те бамки «и стимулират, изно
сът би бил сигурно по-голям, за
щото за нашите произведения 
винаги има повече интерес, от
колкото ние можем да произве-

>не

дем.
— Ще произвеждаме, казва 

Любомир Йоваиович, само оно
ва което работим най-добре: ко
стюми, манта, балтони. Прекъс
ваме с онова, което, според на
шата преценка другите работят 
по-добре: рокли, детска конфек
ция и друго, но това нашите по
требители няма да почувствуват, 
защото в нашите магазини и по- 
нататък ще има тези произведе
ния, които ще снабдяваме от 
най-добрите 
По този начин сме извършили 
редукция на нашето производст
во, па повече няма да произве
ждаме от всичко пр нещо.

ви, инвестиции и по-голямо на- 
значшане на работа.

Па, как успяват, питаме?
— Анализирахме истинското фесионалността и отговорността година за „Клуз" ще бъде успе-

положение в Железолеярната. на тези хора. Онези, които не шна. Още сега, почти за всеки
Казвам истинското, защото у изпълниха очакванията не оста- ден знаят какво ще се произве-
нас често пъти истинските неща «аха на своите работни места, жда и на кого ще се продава,
ое лакироват и укриват. След то- Не, това не бяха скандали. Това
«а последваха решения. При то- апонтагано искаха работниците
ва не бяхме обременени от пре- на заседанията. Просто, този 
дишните заключения. Тръгнахме този че работи както трябва 
отначало. И тогава, убедени в търсехме замяна.

Йорданов, инак, е на мнение, 
предлагаме, решихме с предно- че е необходимо повече внима- 
жония да излезем пред заетите, ние да се обърне в подготовка- 
Това не беше лесно. Хората след та на хората на ръководните ме- 
толкова години работа със загу- ста. У нас, в Македония, казва, 
би и големи проблеми бяха по- не -се работи достатъчно, та нав- 
паднали в безперспективност. ярио отчасти са залегнали и тук 
Моята цел и на сътрудниците ми причините ад лошата работа 
беше преди всичко да 
нем това чувство. Решително, яс-

производители.
Планирали са да^величазат из- 

" носа от 70 на 80 процента. ТоваИ
и повишение ще им обезпечи ре

конструиран цех, иови оборуд
вания, електроника и 200 новиизправността на онова, което Р. Йоветич

„ГАВРИЛОВИЧ", ПЕТРИНЯ

Може и по-добре
В

Пет трудови организации, де- 
На този план, пък в Железо- 0ет ООСТ- Две организации на 

но и глаано казахме — изход -съ- леярната съществува значително жаоп,&йЩ™ите, . шест трудови об- 
ществува и той се състои в то- сътрудничество е Училището за щ1нос;ги заедно с интерна банка 
ва и това. Голяма помощ потър- кадри от Крали,, с Андраташка- и 3200 Работника, само са обик 
сихме и получихме от самоупра- та школа от Загреб и с Факул- ише«ите сведения за личната 
вителните юргани и обществено- тета за организационни науки в '!?рта на СОСТ ' „Гаврилович" 
политическите организации в ко- Белград. Техните куроове и семи- РазбиРа ое, тук се включва ' 
лектива. И хората приеха наша- нари измина и самият Йорданов яината на раждането — 
та, така да кажа, филооофия. и мнозинството негови сътрудни- Обаче, „Гаврилович"

Но, тъй като ползата е малка ци. Навярно и паради това зя гаовече 
доколкото работника материал- тях в ЖелеЩдеярната 
но не стимулираш, веднага по- че работят като добре 
следва радикално изменение в вай екип, който винаги прави 
системата за възнаграждаване. тински ход.
Това постигнахме довеждайки не

премах- някои среди. се случва за една-две години.
Днес Петриня и „Гаврило- 

бич ' са едно. В община от 35 000 
жители и десетина хиляди зае
ти, от които 5200 заработват 
хляб в „Гаврилович'' са едно. В 
община от 35 000 жители и де
сетина хиляди заети, от които 
5200 заработват хляб в „Гаври
лович". Тук. се осъществяват и 
три пети от всички средства, ко
ито ца жителите от общината са 
необходими за техните общи по
треби, повече от половината сто
пански потенциал на ©бщинатд 
представлява „Гаврилович".
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КОНФЕКЦИЯ „КЛУЗ" В БЕЛГРАД
Обаче, самият „Гаврилович" 

е повече от Петриня, отдавна 
надмина нейните рамки. Инак, 
разбира се, не можеше да бъде, 
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Клуз“ като образецV ед-

„Клуз", който за 
39 години от осемдесет работни
ка стана югославски гигант 
8000 работника, а това 
без финансова помощ 
жавата" и банката, 
години наред 70 на сто изнася... 
може за другите да бъде като 
образец. Обаче, според оценката 
на Любомир Йовагаович, генерал
ният директор на „Клуз", в този 
колектив има и по-големи 
ности.
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веждането на съвместния награден конкурс по случай Деня на 
младостта под название „Съвместно творим" ,със сдружените ре
дакции на детските вестници на народите и народностите почти 
от всички републики и покрайнини. „Другарче" ще организира 
съвместен конкурс и с редакцията на предаването на Радио Ниш 
за българската народност. Също така ще продължи сътрудниче
ството и с други редакции на детски вестници в страната..

По повод Деня на младостта и Майските орещи на народа 
и народностите, в Димитровград и 
че", се предлага организиране на изложба на наградени изобра
зителни творби на ученици от цялата ,страна от конкурса Съвме
стно творим". Също се предлага и гостуване на детски писатели.

ПРОГРАМНИ 

КОНЦЕПЦИИ НА 

В-К „БРАТСТВО" 

СПНСАННЕ „МОСТ" 

И ДЕТСКИЯ В-К 

„ДРУГАРЧЕ"
ЗА 1987 ГОДИНА

25-годишнината на „Другар-

VI

И прзе 1987 година, вестникът ще излиза на 20 страници, 
от които четири представляват литературната притурка „Букет' . 
За осъществяването на предложените програмни задачи г 
1987 година, шоред плана на 
дията, необходими са средства от 30 327 000 динара,

Изключително големите, твърде 
скъпвания на печатарските услуги и занапред ще бъдат наи-голя- 
мата трудност и основен ограничаващ фактор в осъществяването 
на програмата и издаването яа вестника. Вследствие несъответ 
®1я набор, лошото качество на хартията Незадоволително е и ка
чеството на печатането на вестника, па е необходимо да се пред
приемат съответни мерки с цел да се подобри същото.

Издателският съвет 1Ма ,,ДРУгаРче’

през
приходите и разходите. па редак-

чести и неочаквани по-

Проект
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_ин вн минноавйиз' йи ниВз знкхз' з!п ояхзнеОчзойн вяох зк 
вмех 'иийвийофни и- ИМЯЕСЙЮ 'вннзвавдо ВЕ ЛШОИЕНЕВНЬ^ЙН хв^ид
з1п вНинвОхз ехзззйвниНз вн ихзйх за» зхшгенехзо —

•вбАхвАм Ехвмозьиеиф и вхва 
-хзАмеи 'вхвхАвн 'ехейАхвАм 'охзинвяОЕЕЙдо вн инзхзяоои хвйад 
ЗЙ1 ВЙИНЕЙХЗ ехзозИеннВз ев вхзйх Ехвибин и вхзззВ' —

'вгейоф ОП И ЗИНЕЖС1Ч.ЙЧ.0 Он И ОНЬИХНОХЯЕ-ИЕН ИН381ЕЮ
-^зйн хвИнд Е» Вхжзй^вк вн зхидзйхон и зхиззйзхни иохзвн зз 
НИЬЕН' М.Ж1 ОН ОХЕМ 'ИЖЗЙЕВИ ЯХИИЕЗ ХЕЯОИНО ЗЙТ ВзН 'ЗЛИЮНЛЛГ 
хкниКздо в» охиом; 'шгекйзхем хвзйчхои зз охем ехжз^еню ен 
внАди<1х охем знехзо зЛп ^зйпенее и ейинейхз ехзязй1 —

-вид 
зхино яновйхчо ЗНЕЙИХЗЙХ

а МИЕЗ НИНИ ЕиЕН ВХЛОЕВдО
-знйоях охонвенилийо ви знвавхвходо 
-еес1 вавхоо из ВзсШенее и „лоом“

■ниж^вйвм мАд вн
ейАхейзхив ве зхимийоАс! иви онхзовкН вяжинм вн1?д

•но. вн вьвйве вняоноо
оховзВ вн инзхзяоон хвЬЧд зйг емА

-ЕН и
•Е-801 И Е-А01 'В-901

'Е-ео! 'вх-ин 'ВХ-Е01 :°х и ивоя инхвьзи хозт он хо охзинвоинз 
ЕН имгжшм Х331П ХЕЬЗН хо хвезвеи зПг Вол /861 ен зинзьзх д

— 01 —— I —
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ВЕСТНИК ,,БРАТСТВО“ съответствуващи за организиране и провеждане на добавъчно 
обучение. Ще публикува 
татиии и съответни текстове във вид на речи- 

и подобно за подготовка на училищни тържества. „Дру- 
гарче ще публикува текстове 
от НОБ и

С тази Програмна концепция се утвърждават най-важ
ните задачи на самоуправителните органи и Редакцията в осъ
ществяването на редакторската политика на вестника през 1987 
година. Тя съдържи общите програмни наоони, най-важните въ
проси и теми, с които ще се занимава вестникът, съдържанието 
на страниците и рубриките,' размера на нужните средства 
чин на обезпечаване на същите.

I. В рамките на единната информативна система в-к „Бра
тство , като седмично информативно средство, ще информира 
числящите ое към българската народност в СФРЮ на майчиния 
им език и с целокупното си ангажиране ще въздействуаа върху 
формирането и изграждането на социалистическото съзнание и 
ще допринася за задълбочаване «а социалистическата

във вид на репортажи за събития
развитие на “юцио^ще11' “ ЩС допринаСя 33 т” ”

традиции пр(и учениците.
и на- III

рубпи1шРм3'т987гГС«ДИНа ВЪВ |Вестника ще се запазят утвърдените 
училища1 ,И Гите™„™ ^ 13 ДНИ"' ^ “
I—IV клас и подбпянм ".рИ1урка ..Букет" За учениците от
У VIII клас, „Наука и тГхщи«-?НП тГРашяки 33 °Т
стъпки”, „Албум на млял.™ ■ -НаУ«а и природа", „Първи 
„Иванчо", „Знаете ли че” емхуложн'и'Ц'и''. хумористичния стрил 
НОБ и литературата ' рубоите ЯШ ек1ра1н”' ■стрипове с тематика от 
ао, опорта, „На тедагогичео™ 33 еЗИК1' изобразителното изкуст- 
ките журналисти съобщанят“ ' ■’Ре'ДакЦионна поща", „Мал-
Щанията", „Избор ,от ЛПигТ ” аШ поРЩет", „Младите и съоб- 
бавен -кът" (ребуси хумоп 1 деТ0ки вестници и списания” и „За- 
знанията си и др.). ' Р^стословици, лабиринти, проверете

тл IV
и през 1987 година

овещава на развитието и ’утвът^аРЧе ,атДелхю внимание ще по- 
во и детското творчество п дава1Нет0' на ученическото твор- 

..Първи стъпки”, „Албум ия' „ ф,ай вече утвърдените рубрики
тоща ивод. СЩ|Града *вя»те художници”, „Реда:кционна
сърчава учениците и пренола^Т М аКЦИИ другарче" ще 

еетво, „Другарче” щ,е ,асЬипмиеЛИ,Те КЪМ по'Плодовито сътруднл-
се,п™ге1РаТУР'НИТе' ДРаматаче^о^. работата «а журналистически- 
кг мРт» ЯНет°' Ва млаДи таланД други секШ™ в училищата.

яхногго по-бързо развити ’■ ..Другарче" щ,е допринася
33 подражание^афирМИр,а1Не °т «лна и ПРЯ33®' 

аналите ученици ,от Развитие на състезателски ЯУ*
’ от ДРУга страна.

самоуп-
рзрителна демокрация. Като общесгпв€1на трибуна на трудещите 
се и грждаиите, организира/ни в Съюза на комунистите, Ооци- 
алистичеокия съюз и останалите обществено-политически 
низании, вестникът ще се старае винаги да бъде 
в(аич1ки събития и дейности и да изпълни 
мобилизатор на работническата 
борба арещу икономическата

орга- 
в центъра на 

ролята на истински 
класа и воички трудови хора на 

и политическа криза.
В този свой стремеж в-к „Братство" 

информации ,и съдържания от
ще почерпва теми, 

цялостта на обществените про
цеси и при това ще се предпазва от собствено затваряне, „слу- 
гуване" на -отделни форуми и институции, монополни тенденции 
и от израстване в оила над обществото. Вестникът ще развива 
собствения си уоет за потребите и интересите на трудещите се 
и самоуправителните им общности, делегатското решаване, об
ществените пролбеми и противоречия и е навременни, точни и 
обективни информации ще подпомага внедряването на запла
нуваните обществени начинания и промени, задълбочаването на 
положителните развойни, стопански и идейно^политичеоки про
цеси и правилното формиране на социалистическото обществе

на-

но мнение.
На .страниците на вестника ще бъде насърчавана твор

ческата обществена -критика и конструктивната борба на 
ния, нелта на които е откриване на нови перспективи, по-нататъ
шно развитие и укрепване на социалистическото самоуправле
ние. боатството, единството и равноправието «а всички югослав- 
-ежи народи и народности и на водещата роля «а работничес-

мне-
Vи през 1987 го

рина ”а ре,публиката съвм1есвдаУГ1аРЧе" Ее °Ргатаизира по случа" 
новап ТПОД' С |реда'кЦИята но пКЦИЯ (,нагРа«ел коигоурс, вккЮ- 
НМаЦ- Ще "РОДЬЛЖИ ч^1ЧИе яавине" от ГоЬЬи мила-

У чеошото в организирането и иР°‘



йц и лаем ишчйм
-йо ‘В^зналзь ишМхвйзхшг 'ихинм Ен иЩюшойц ва- охитата 
■* инв“аИас1ш Еи «ймиак, ошавт» ве ТлеЩил
-№* 11 -имшл. ЕС аланюйхнЩ, 'ЗЛИИИЩОО

вйАшА» ее илоонЩдю, зхинтахияЕйцАо.шю 3<и, 
о«чш «кШ» 30 аЩ Еяох и№сюц -зГ™зхв«ь вТи 
в •аийИРКЛЬ.™ ™ ИЙИШВВ4 30, Зщ ниьвн иеол оПи«.
„ямсАПй ен зши1гве™0, а елвйАпгАн -зицовиа^ “ов 
-хлйвяехоикдид ен — ейАлкА® ехвяюовм вн ахиигеидойи ек зинвм

оиввоа-ош ихзаоап зПх, Кои<Ьи вищво^Еойп

12 Н дНЕШФБИНЬМ
'онхвйда и кннйд ач.я 

влвихидта ВЕ хвйиийюфни зо в» Евйшмгиоод и вПшгАВйАо ен 
зхиивЕжвйл и ся-жя 'онхвйдо и хойиц в Ехвилидчз ве хвйимйоф 
-ни зо вЕ вНишпАдвд и Е'вйи®0|й|химид вн злинвЕжвйх з внвкевй 
ИЕВХ ВН ЕлюЦ 'Х0|0,н4/ОЙ1ВН ЕХЕНОЙ|ВЛГЧ.д Хо ИНВЕжЕЙХ 01Г0ИН ОШГЗЛ
-иьвне хвзаиж О1пя.о иийохийзх охииь вн- в "йЕ и. охзинввюЕвйдо 
■охзюЕаЕ1Еиоза1ЕйМе 'бдошагавпоиа ен вххо,Е1гдо, хо -йтазн изойцчл 
ийлдо оногаи хеми вПилАМЙАо и ЕПишпАдвд 'Евйнзююод 'Евйи 
-яойхиииД злиниХпдо охиом о 'внвйд и хойиц зхинийпдо а кин 
-ЕМЙЮфнИ ВВЮ01ЕИ ЕЕ ВХВЯХЗЕвЙО 34.3 О'Ш.Зв'ЬИНЕАЙХЧ.0 онноиПхвЕ 
-зйАЕжзи> хо И1РЕИЙЗХЕДО хвяшзаотон зо з!ш вНинейхз иевх ен ввох 
КЗВОО 'ЙЕ И ВЛЙЛЕЕ ЕЩГВИНОО и ВЯОХЗЕ -ЗНВВЕЕШЗ«ЕЙИе 'ВХИНт

'ИИН

а

-1ШЯ а
-йишчд ЕН олояхззнйюлл ви кткийи^иЙшГ9-0*"1 
иейжш 'ВОВНИЙНОЕ Е» Евдкйх ВИНВОИЛО
-ЕЛЙлчо ВВ.ОХ "(ийвнза) ийтзйо инйАлвйзлив 
-ВЛЙЮ' И ИИЕЙОН1ВП, ЕЗЙЬ ООЮЩЗОЬЙЮах ЕН ЗНВЯВЛОЕойн, и -ч
ЕВ вшшевй в иоаочз 30- ЗЙТ ОВХОЗЬМАЙИО ЕИ0,Х 'оязвйвц 
-и,Ж“ * ОВЗНИЕЩ, ХО (лаюнЕойвв ЕМОНакАЙ) виииАтг“

(лоонЕойен ежшиоАД) „о-очгхзаш“ о ио охо'шо,авхг»мх-л№° ^ Н

-ОМ ХО -*ХМ ЗИП0М0 ЛО „Х0,ЯИЖ ВДЙАхвАч“ 'ВНИЩийттТ^ „ 
-»ЛО- 'ШИН хо „вниМгйд“ о, _ винвзнтаи и “з? „лАйГоТо 
олошоонинКАЙлчз ижнчЕойн зщ „лзюте« -Коа ”

ЕХВЖ)
ЕЕ и, 'охолАйЕ 

зхинзьооюи, о, ояхозьин
иниоамаго ЕН, ЗНЕЙИЕИН

-Ебойлпзо внеахззЩдю и внвйдхо, внМойвязоа 'лдонмзК внввнАиох 
:охвв И010ййч.я, ЕО Еаох 'и1шшвйхо зхингвквхоо вк охзин1вжйггЬ'чю<
ХЕЯВХЗЗИЯ 30 ЗН ОХИОМ 'ИООЙНЧ.В! Ияьиоа, ИМ0|3,ЬИХЖЕЙН ХвЙИХЗЙХ 33
зйх взн вн он 'ошвз^зйво олюйхо з»ч.д з-йт, зв зинвжйч,Ь'чсо охон 
-изн 'оквй он»з, Еав1гввхо№в1Йо вК хвх 0! онИзве и ийихзь зхинИох 
-»зйп ен зи.нзхагч.Иойн з»ч.д вИ вядвйа в1пин1Ей13 иевх 'Етйпяз оц 
•хвшиойв и хвн11гч.иоИ зо, взизхо вшгзхиьвне в охвх 'вйинвйхо ехзо 
-ОЕ1 Ен ЕхВВХ0131ЛЮ'П 30' ОХИОЯ ‘И1ГВИЙЗХВ№ ХЕЯХО0ИОО зо вЕ Еядвйх 
'вхвяхоАжи и ОхзинваоЕвйдО: 'ехейАигАя вн вххоЕвдо хо вдгвийзх 
-ВОТ ЕХВВХ03-1ДКШ 30 ЕЛЗООИ ОХВОХ ВН 'ВЙИНЕЙХО. ЕЖО Е'Н --

В

хо

'ийвхвзигом 
И ИНОЗН инЕойен. 'ИВЬИОО

. ЕжюьихоиЬикдАо и ВньАев ‘зов- 'ввзвюн,
'ЕЕХЕВЙ ЗИНЗЙОВХОХИХО' :йпвв*90 0'ЙАЖОМ и®о,Х овоазнЕХ! оНЬАвн и 
оизяхоожоИАх ОМООИВ И1Ч.М ЖЗИЗЙХЗ Нвдоою О ОВХОЬЗЙОЯХ ЖВЮМия и
заойнБЖ юинися ен онзихиаеес! ьмч.м коенийпой' 
и чЮонИо^бн! ехежмФелггд лк> и^йош,
-енеен^зйт з збАннк>м нв^-нсЬлвк имовьсЬош,

•сшмг0г> и оянонепохо
оюакмгзо ен охаил-иаеес! ен еххо1е1гдо хо иоюйпч.я хв<1|Ихз(1х зо З'!т 
онхми^зйц е1пикес1хз1 ехм^ео ен охехо^ 'изойп^а инзненохо ее он 
-аекл ензьенеемйзсЬн зйч.д з!л е^инейхо ехозщ 'хоамж киуюзъуш 
-оно^ги-онзяхзоНхдо и кююоьтшкон-о.нзаюойгдо' ен енихе!\гз1гдо1с1.н 
ехеНгдюззя и атея 'е1гзх и инелск) злинхзх 'икиЬиМнз зхюю 
-ни^тгдо и ииТгееинелйо злшюзьихиггон-онзяхоз^до -ен еххооеизЬ' 
ее икеисЬзхеьм Хеахзз1лЮ|Н зо зНт охокм ожки ен е^инесЬьз ехзн

зхинжХн о и^нзлзхг и ОХМ1ВН1 'инееникй! 
инШйен инеоишее 'кихехо1

З1 1гз1п ехеаюазн 
зхииесйшсНифт? зьо® ее нзн 
— хкиннюийиКейх (д|

и ехй^нхзь ен 'еаох нйц 'еТпнгАИбАо и е^тнш/Сдед 'И^йлзкиоод 
,Ие<1лаО'йхи1дг1И1Й' зхинмНтдо а иоойия.» инззьишон.ожи-онзахозй1до1 и 
ишнеиохо

•{йтсюях ийкеиТтшхон зхиМешлг О'ахо,з ьй от 1мч.>г еаеь)йн.О|ен е^
ВЕ ЕНМ ЗЙ1 '303 И ЕВОЯОИ 'ЗИНЗЙОЯХОХИХО 'ВЕХЕВЙ ЕЕ ИЙОХВВ ИЙИЗЯ 
-ЗЬВН ЕЕ НОЬВНЕВнЕЗЙН 'иж>зьихи1гон-оша1Юз1пдо ее инзьевеенЕзйн ео Вийзо 

И ЕХОЗШ 'ЕХЗН 'вхйавхзь :иЙИНЕЙ1Х0 ийяхзь зхШпваЕзво —'ойАянох нзМвйнв» хвихозьйоах (в
‘ИЙОХВГЕ имвйиийифв ЗЬЗЯ' ВЕ хвийоха В 'ИЖЗ»Е1ГМ ВЕ 

инИВ1Йхвн ижюьйюах вакаждо ее ижкгЕойп з1п 
,дзЮ'1М кинзЕваЕиойи ихооьижоиЕищдЛц и иньАвн ‘инйАхейзхив юг 
-нзй ен зиватвЕев-о гмчог влхоюнЕойвн) хо ийохагв ин(вйм1мйнфЕ 
иаиахнвювх иЕвтлг вн входжй

'еЕинейхО! Ейоха Ен хвйздов 30' вЕ хелом 
ОХИОХ 'ЕНОХЗВИЗф ВН ИХОВЬ ХВОВНЗЙН 30' зЕг. ЕхвЕиавйхо, вн 

Ехвйоха Е|_} ■вЕ:И1ИЕ'йхо, вайд.н> вн охови оньчхвхооЕ

ниЕа — ио.йАшюн
ЗН
Енихйчахзь
ЕШВН 0ХИ.0М ВЕ 'ВИН1ВЖЙЯ,ЕЮ ЕЕ и вяАеггонеи 30 ЗЙ1 ЕЙИНВЙЛО Иевхзъза и

вхвхозьйош, знвавьйя,овн| вд 'вхвил.идя.о и зхиизх ен ЕххзюшгвАигв хо, хоюииоияве Я' он 'иноил 
-ЗЙ ИХОЯЕЙОМОНЖСЯ и ИЖПИ1Х1 Ен ЕНИНО.ЙХ ВХОЗ ЬИХИ1Г0 н-о но ахо зЛп 
-до ЕЕ ВН0ЬЕН|ЕВНЕЗЙП з 'онвЕзвл оЕндо. 'вНинейхо ЕХЗЙХ —.

'ЗХИ1ГЗХЕХИН Е’Н знва
-вхвлодо охонкохАЕ ве вовнийггоЕ зЕп охоолг 'иЕойвн, зхиноязнойаз
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ката класа. Вестникът същевременно ще води откровена, аргу
ментирана и безкомпромисна борба срещу воички тенденции и 
явления, които атакуват придобивките от революцията и пости-

ни строителство,
„теории" и действия.

други актуални въпроси от животата и работата на училищата
и учениците.

Отделно внимание ще бъде посветено 
юбилеи, които ще ознаменуваме през 1987 година. По съответен 
начин, „Другарче" ще ознаменува: 50-годишнината от идването 
на другаря Тито начело на ЮКП, 200-годишнината от рожде
нието та Вук Караджич, 45-годишнината от създаването на пио
нерската организация, 40-годишнината от изграждането на же
лезопътната линия Шамац — Сараево, 25-,годишиината на „Брат
ското хоро" и 25-тюдишнината от излизането на „Другарче . С 
цел за по-съдържателно ознаменувано на юбилеите се предлагат 
и отделни рубрики. Предлага се отделна рубрика под название: 
„50 години от идването на другаря Тито начело на ЮКП . На 
литературните странични на „Другарче" и ® литературната при
турка „Букет" ще бъдат помествани литературни текстове (раз
кази и стихотворения за другаря Тито). По повод 
нината от рождението н,а Вук Караджич също се предлага ог 
делна рубрика, в която ще бъдат публикувани съответни тек 
сгове за живота и работата на Вук Караджич, калето и кратки 
народни приказки, пеани, мисли, гатанки, които с записал ук 
Караджич „Другарче" съвместно с преподавателите

сами Да записват народни 
За ознаменуваното

на значителните
срещу всички 

като разобличава
женията в социалистическото 
антисамоупр авителни 
мрачните им политически цели.

С ангажиран подход към обществените процеси вестни
кът ще се бори орещу лъжите и полуистините и при това ще 
ое гварди от сензационализъм, създаване на афери и злоупотре
би и ще пази и развива демократическата си авобода, обектив
ност, обществена и културна функция.

Освен за събитията и процесите 
живеят най-голям брой числящи се към българската народност 
(Димитровград, Босилеград, Сурдулица и Бабушница), вестникът 
ще информира читателите си и за най-важните събития и ак
ции в Нишки и Южгаоморавски региони, СР Сърбия и СФРЮ, 
както и за най-крупните световни събития и процеси. Ще бъде 
установено сътрудничество е информативните оредства от сре
дите, в които също така живеят значителен брой граждани 
българоката народност (Пирот, Враня, Ниш и пр.), за да могат 
тези граждани да получават инфррмации за развитието на Ди
митровградска, Босилеградска, Сурдулишка и Бабушнишка об
щини, а пък жителите на тези общини да узнават за живота на

общините, в контов

200-годиш-

от

по език и
литература ще подтикна учениците и
“еяТа^ионерокатГортанимпад сТхдо се предлага 
на нова рубрика под название „Герои по-м 1 мяг>одни гс- 
която ще бъдат представени младежи и девоиа се
Рои. С изнасяне на спомени па участници, ,,ДРУането на 
включи в озваменуваието «а 40-годищкииата г ‘юбилея иа 
*.п. линията Шамац — Сараево. На овнаме у през 1987
■■Другарче" също ще се посвети необходимото м"и®' ^рсИ/ 
голина, редакцията те 'организира напрал и „ване т юби- 
които тематично ще бъдат насочени към 
леите.

сънародниците ои в споменатите градове.
вестника през 1987 

заключенията и станови-
II. Централна и постоянна тема във 

година ще бъде осъществяването на 
щата от XIII конгрес та СКЖ и X конгрес на СКС. както и

сили начело със 
,на обществе-

а1кциите на организираните социалистически 
Съюза на комунистите, насочени към преодоляване
ио-икономическата криза. Федерацията, Ре-Вестникът щ;е следи всички акции във

общините, организациите на сдружения труд. ведом- 
реализацията на Дългосроч-лубликата,

егвата и институциите, свързани с
икономическа стабилизация.ната програма заII система, въвеждането на 

голината тт въз оо”«т»а 
иотг,ттП|Гт тпаб^а

Промените в тгкономичоокта нш 
които ще започне още в началото на

общините и субектите на стопанската
„Другарче" и . занапред ^ д^^щдостттг^на учебници 

репиците н' преподавателите. т0КОТО1ве 'от литература-
“ литература, „Другарче": ще ^^/““гароката и све- 
гЛА югославските изпоти и н,а«бдн ' ^ „ ще попълва яе- 
ведата литература. По този начин, българгаш език;

на текстове за извънкласно 1 материали,
другарче" ще публикува научнопопулярни и др.у

(Н а които
ля ппоттриймат (раишкалии мерки за полнюотса

зитачителтго м^сто «а етпгшмтттг ип
еНчетггттеио^т гд>-

що т^ге получат
Поле за творческо ангажиране ™%^К(%Г1Ггтит.

промените в политическата система
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ДЕТСКИ В-К „ДРУГАРЧЕ“Закона на сдружения труд и в системните закани), целта на кои
то е развитие и укрепване на социалистическото самоуправле
ние, делегатското решаване и водещата роля на работническата 
класа в обществото, укрепване на братството, единството и юго
славското съдружие.

Необвързаната външна политика на Югославия, полити
ката на добросъседство, усилията на прогресивната междуна
родна общественост и на Движението на необвързаните страни 
за укрепване на мира, .равноправно международно сътрудниче
ство и справедливи международни икономически отношения ще 
получат важно място в съдържанието на вестника. Дължимото 
внимание ще получат и обществените усилия за укрепване на 
всенародната отбрана и обществената самозащита.

По съответен начин във вестника ще бъдат отбелязани 
най-важните юбилеи в 1987 година: 50-годишнината от идването 
на Иоаип Броз Тито начело на ЮКП, 50-годишнината на Съюза 
на югославските бойци, 30-годишнината от Първия конгрес на 
работническите съвети и 200-годишнината от 
Бук Караджич.

Редакцията на „Братство" ще съгласува подхода си и об
работката на споменатите теми с характера и задачите на вест
ника като седмично информативно-политическо средство Освен 
общи информации за акциите в -страната, ще се поместват и

Г" ко«™- а—осги в 7~е
ПТР ЩЛ общините И организациите -на сдружения 
^чг -афирмиРани положителни примери идеи и процеси 
™ГРеМеИНО Ще бъдат ™И*”ке™ на критика '
явления и прояви, непоследователността 
туално -ое явяват.

Редакторската -политика на детския вестник за българската 
народност в Югославия — „Другарче", който издава издателство 
„Братство" ,в Ниш, ще се основава върху Програмата и полити
ката на СЮК, учредителния акт, Закона за обществено инфор
миране, историческите послания на другаря Тито и върху сис
темата на образованието и възпитанието в СФРЮ.

И през 1987 година, „Другарче" със съвкупното си съдър
жание ще бъде допълнително четиво -към учебната 
трибуна на ученическото творчество и 
училищни и извънучилищни дейности и широка 
за усвояване -на знания чрез съответни форми и забава

програма,
насърчител на детските 

възможност

I
И през 1987 година, „Другарче" 

внимание «а живота ще посвещава отделно 
-и дейността в училищата (на 

самоуправление, успеха и 
на класните общности, г 
работата на пионерската 
лнищите кооперации 
вото ,на нар-одите

ученическото 
поведението на учениците, дейността 

извънучилищните дейности на учениците, 
и друпи организации, работата на учм- 

и ир.); развитието на братството и единст-
придобивки -от Н-ОБ ^оопия™^! ^ нашата «Рана и другите 
то Д-еня на младостта- ^1Е^,истичеака,та Революция; -чествуване- 
литика. на нашата страна- оч^>ЖДШ!аНе’1'0 !На яеобвъРзаната по- 
значителни дати,- създаванетТ^Г “^авет° на годишнини и други 
афирмацията та труда и ттг, а труд'схв-и навици при учениците; 
вателите; Развитието та н-таик“ОТ0 ^ Учвнидите 
щата. култура и осведомената С"естява«^ 1 
на -етичните норми на ооциал.истии^еЦата; таче'нето и -развитието
зГитаФ,фМаЦИЯТа На ««ицвпцмте,Гонп“^?"0“0 обще'

■а, развитието и афирмацията на оет™г^°бЩ|вСТВеНа СЗМ°' 
■култура На учениците^кого/творчество; Рм' 

и самостоятелността ,, ците- Развитието на ори- 
Да ое касае за поезия «1, , Ученическото творчество 

естетически вкус пои и™илюстРации. . ,); формира- 
училища в -крайграничното ‘съттупяи'^'' участието на основните 

Р играмчнадв 'общини «а СФРЮ иче1СРВ0- което о:съществяват 
сътпулчм'^раката наР°даост СЪС 'СъсепмК01Ик° жнвеят ЧИСЛЯЩИ ей 
Ж-"-» на училищата ^ ^11 0бщи{ги * НР България;

към 'оп-орта, техниката, -изобрщ^^РИТе: Развитието на

рождението на

труд.

негативните 
и -отпорите, които евен- и прехюда- 

издигането на об-

ление от българската народност в регионите ее Насе'
че поради недостатъчни матепчат^л по-широко. Оба-
можноош това в ияавоо,ви « кадрови
затова и в 1987 тодинТТ^““ ,"^ПММ* да <* направи и 
същия брой' страници. Щ продължи да излиза на

витието иа езиковата 
гиналността 
(било 
пето на

въз-

■изкусшо и на



Комунист 3
ТИТОВИ НОВОГОДИШНИ ПОСЛАНИЯ

ЗА НАС НЯМА
НОВА ГОДИНА Е НАЙ-СТАРИЯТ МЕЖДИНЕН КАМЪК г ВРЕМЕТО ^14^РЕЗУЛТАТГ1ТЕ^ ИА^И^^ЗМЕВВАЛИ И

наА?1каЛправехмеЩи ни?ТЯТ В СЛЕДВАЩАТА годи:
НА. ТАКА ПРАВЕХМЕ И НИЕ. ОТ ПОБЕДАТА НА РЕВОЛЮ 
ЦИЯТА, ДО КРАЯ НА ЖИВОТА СИ, ПРЕЗ ТРИТЕ И ПОЛО 
ВИНА ДЕСЕТИЛЕТИЯ ДО ОНАЗИ ТЪЖНА ПРОДЕТ 19^ГО 
ДИНА, ТИТО ЗА ВСЯКА НОВА ГОДИНА НИ СЕ ОБАЖДАШЕ 
СЪС СВОЯ ЧЕСТИТКА И ПОРЪКА иьлждАШЕ

Титовите новогодишни посла
ния до гражданите на Югосла
вия са своеобразна и жива хро
ника на обществения и иконо
мическия живот в нашето обще
ство, «а големите негови побе
ди, но и на кризисните моменти 
и преодоляването на много про
тиворечия и отпори по пътя на 
изграждането на социализма и 
самоуправлението.

за плановете в бъдещето. Знаеше 
да отправи и критична дума, да 
предупреди .дума която не уда
ря по главата, но мобилизира и 
охрабрява.

„ИЗПОВЕД" НА 
РЕВОЛЮЦИОНЕРА

Новата 1950 година посреща
хме в тежкото време на инфор- 
мбюровоката кампания, 
кия натиюк и икономическата бло 
када. Отново се озовахме — още 
съвсем неоздравели и неизцере- 
ни — като във война. Изграж-

жесто-
ПЪРВО ПОСЛАНИЕ 
В СВОБОДНАТА СТРАНА

Новата 1946 година посрещ
нахме в ^свободната страна. Ти
хо имаше какво да каже на гра
жданите на Югославия. Бяха из
минали непълни осем месеца от 
победата на революцията, а са
мо един месец от провъзглася
ването на Републиката. „За на
шата страна, за югославските на
роди — каза Тито в новогодиш- 
ното
има особено значение, защото в 
тази година станаха събития, ко
ито определиха насоката на раз
витието на нашата страна за без
крайна редица години".

дането е рязко намалено, проду
кцията падна, прехраната отсла
бнала, а разходите за отбраната 
чувствително увеличени. Въпреки 
всичко това, в .страната царува 
абсолютно единство и решимост би .било добре; не бих бил „от- горчивината поради нападението 
да се отбрани свободата и неза- падник" и „продадена душа", но от страна, от която очаквал по- 
висимосгга на страната, еобстве- бих бил 'възхваляван. Но, този мощ, и гордостта, че със себе

път аз не можах да избера. С си има бойците и народа, и ре- 
този акт аз бих опозорил целия шителността да изтрае по пътя 
си живот: живота на работника на борбата и свободата, към ко- 
бездомяик и пролетарски воин, ито отдавна е тръпнал, 
на човека който е почувствувал 
какво значи да бъде експлоати-

ният път в изграждането на со
циализма.1945 .годинапослание

Тежестта 'на драмата, която 
преживяващ югославските кому
нисти и народ по своеобразен
вед^пред^офицерите0 на ”юНА Ран и зависим от други, пътя на 

м ; м революционер и комендант наслед приключването на маневри- *: д__м к бойците, които останаха по бои
те пред новата 1950 годшщ 4 полета и .стрелбищата. То- 
След наздравицата в началото наиСРИна ,бих се чувствувал
на обеда, когато журналистите “ пполаленя душа " ни е донесла .първата година на
бързаха да предадат информаци 1' д ” а д-у ' ' ' опита с “предаването на фабри-
ите си за маневрите, Тито от- Титовите думи повлияли мно- ките на управляване от работни-
варя душата си пред своите бой- го силно върху присъствуващи- цнте. А веднага след това, (при 
ци. Казва: „За работата в своя- те. Мнозинството сред тях били посрещането на 1953) защото Ко 
та страна, в своя народ, длъжни първоборци, юнаци от Кадиня- мунистичеоката партия е проме- 
оме единствено «а него да отго- ча, Нер.етва и Сутйеска, от По- нила името в Съюза на югослав- 
варяме. А никой няма по-голямо хорйе, Игманския и Февруар- .ските комунисти м защото вече в 
прано от вас да чуе от мене ця- ския марш. Когато Тито завър- тази година ще се извърши голя 

истина. 'Вие .с мен шил настанала тишина. Всеки в ма конституционна реформа
Конституционен

Голям е пример това, който 
честно следят и ще последват 
новите поколения на младите 
борци.

Вече 'следващата година Тито 
в посланието си говори какво

Във второто и съдържателно 
послание от преди четири десе
тилетия се вижда картината на 
нашето общество и състоянието, 
в което се то намираше, но и 
плановете за бъдещето. „Възоб
новена е и пусната в действие 
голяма част от нашата индус
трия, която вече снабдява наше
то население с различни стоки. 
Оспособена е по-голяма част от 
рудниците, ог които нашите фа
брики и транспорт се снабдяват 
с въглища и руда. Поправени 
са и обновени хиляди огради и 
стотици разрушени и опожаре 
ни села. Държавата даде и помо 
гна превоза ,на десетка хиляди 
Еагояи жито и други продовол- 

които най-

лата и проста
в Ужице и през ,Лим, през Из- Титовите думи търсил оебе си, (приемане на 
точна Босна и Крайна, под Гър- връщал ое по следите на ообст- закон, с което са озаконява са- 

Неретва доживяхте дей вени си живот и по пътищата моуправлението като основно об 
ствителния четнически удар в на революцията, които изминал, ществено .отношение), 
гърба, бялата смърт «а Имай, В една такава „тишина", в мо- в новага, 1962 година съоб- 
гладните колони на децата от мечтите на голяма гордост и оил света каиви перспекш.
Баиия и Кордун, опасния пет- ни чувства, няквде от задните ви м 0(гкрива Движението на 
„ист тиф и смъртта на _ хиляди редици някои запял «а глас: „^обвързаността, а за страната
наши съратници «а Сутйеска. .. Дружс Тито, шаикача накриви, навестил 0бществени я „кономи- 
а зная, че вие, които .с менепро- дор са твоите гаролетари жив ... чвшш рфорМи и решителна бор- 
вахте пътеките «а революцията, Пели и останалите. Екнала п.е- ,ба П|ршиш консервативните от- 

мен защищавахте иош- сей.

меч и на

ствия в краищата, 
вече пострадаха от окупатори
те ..." Специално .се обърна към 

младеж. „Борбата 
за победа във г.ъзобиовяваяето 

преодоляването

югославската
които с
лата на болните от тиф и с на

пори.
На прага на 1975 година то

на новата
Старият горски вълк, .работ-

дежда хранехте преживелите в ничеоки борец, който дотогава вари за значението
опожарените и ограбените оела повевд п,р0карал отколкото един Конституция и обяви влизането
най-добре вие щс ме разберете живот може да издържи — ог в четвъртото деоетилетие насво-

е повече ще се уверите, че Га]Шц.ия в Първата световна вой бода и мир.
■път не сме могли дн изое-

на страната, в 
на стопамските трудности, е със- 

иелика бор-тавна част на онази 
ба на бойното поле, в която 
за доброто яа други 
десетки хиляди младежи и де
войки на Югославия!" каза 
Тито в посланието «и за 1946.

гинеха и още
друг
рем.

„а, от Октомврийската револю
ция, страданията по затворите, И СЛЕД ТИТО — С ТИТО 

въстанието до победата —
охюолкото когато и да е досега... мълчал_ някак ои тъжен. Макар Последната си

„ожау да избера че знаел, че Армията и народът реч Тито произнесе на Кадиня- 
Аз, ДРУ -Р - - П(ОМОряо,ст са с него, изиенадила го яеобгак- ча, през ноември 1979, а послед-

и ' Иифармбюро. иошената изява на подкрепа. П-о пата нова година поорепша със 
бил бих лицето му се търкулнала сълза.

Всичко било в тази .сълза — и

ми е по-тежко 0тНа мен днес голяма яана
Всяка нова година значеше и 

нова крачка — някога по-дълга, 
някога по-къса — към прогреса. 
За това ни осведомяваше Тито. 
С радостните вести за осъщсствс 
ните резултати, той говореше и

и — ДРУГ път, 
пред Сталин 
Ако бях направил това,

и хвален и на мен лично (На 4-та стр.)
ценен



Може и 

по-добре
ОСТАНАЛИТЕ

НОВАТОРИТБ Иа Комуни^! и. НАЛИ?шопасмш НЕ тшт ^
Вида Попович. Притоаа зиране«ъм^„фшсация
опню че меидоото дело „е под и а]цахроавната п0
И пътепоказател &к трябва 11а простия Ф“31™® а тдок>ло'ги 
“е работи и как трий»Д* « на лаилшвжа «*даула." Хубаво от Сиедшеата, ^ роволючия. Всо ^о^Д. ^
обаче не сме съгласни, Ч „юлуиггаризьм, безотг0во

рь НгГЬ^,1Ь„с=“з“гг
за съмнителна

нещо фаи 
от онс

(От 2-ра стр.)

ФР^ти^суг^бласт “по-широка
ТТХпа готт „Гаврилов
ОТ голямо значение от оио- 
ва дасто създават неговите о200 
работника. Разчитайки^на това, а 
Ръководейки се от рьста като 
единствен път на развитие, „Гав- 
/рилович" 
бавя само онова 
лед дали става 
вия

у,равни-
и подо 6000 ко-

колкурс,В едно от първите ои изяв
ления, след завръщането си от 
Брюксел, където бе приела най 
високото световно признание за 
изобретателство в тази година, 
Вида Попович — инженер и дирс 
кгор във ф-ка „Кристал в еу 
шнчи край Горни Миламовац от 
двете .основни ■ причини за авоя 
успех сламена ообоавената 
дребния ръст. Всичко онова, ко
ето преди Брюксел не знаехме 
за нея и всичко онова, което 
след това узнахме стана в тези 

дребния рьсг. Уме" 
кието толкова малко думи да се 
кажат така силно имат само ооо-

има

името си ще до- 
с„нД2", без ог- 

дума зя Югрсла-

към
ШШ‘ ° подобните й са неу- 

за Синдиката,
ми
Пюпоашч и 
лооими и мощни 
че не може да се разплати 
тях? Бива ли Синдикатът от с^ра 

драматична о°р 
които работят 

жертви?

ята на
лации
сс провъзгласи 
чност, понеже „винаги 
тазмра", каисто каза еди.н_ 
зи нейни работници, койтовМ- 

иокал лотоляма заплата.
обявяване на ранг 

личните доходи в тру 
които

или за света.ли

Със 140 милиарда заплануван 
година „Гав-на да гледа тази 

ба между хората, 
и онези, които вземат

две думи, в общ доход за тази 
рияович" заема 50-то място сред 
югославските гиганти. „на^_ е 
производител на свине, в Юго
славия, е една от „най фабри- 

фураж, ГЕ така нататък. А 
отнася до света, там, ос- 

качество,

нага 
Воемтднсшютобелите хора.

С години могла много да 
учи и работи, защото с дребния 

ръст действувала безопасно за 
околната оредата, а „безопасни- 

нали?” Туй

За Вида проговори и „Матмо- 
хром", трудова организация в 
Кралево, в която работила пре
ди „ Красота л", Там ясно казват: 
не знаят какво е това нзобретс- 

изло^ба е

листите на
организации, вдовито

физическият труд по норма е 
върха, а в средата, пък в 

„дъното" са интелектуалната, не 
са нищо друго, освен прозрачна 
демагогия, която >в условията на 
икономическата криза има едв- 

рояята временно да смекча
ва по-дълбоките социални сътре

ки за
що сс 
вен по
още е известен по съвременната 
технология, превъзходнр даже и

във безспорнототе не преследват, 
е то. ■имало.ние, каква 

кой я организирал, никой нищо 
за това официално не им казал, 
обаче съмняват се в авторството 
на Вида и търсят това изобрете
ние тук някаде да ое провери.

Вида Попович, станала опасна 
за оредата, когато се издишала 
над същата със знание, когато 
развалила обикновения живот, 
когато развълнувала унилосгта, 
търсейки от себе си и другите 
— само работа. Преди получа
ването на Гран при в Брюксел 
с години водила двойна, упори
та борба: ЗА своето изобрете
ние и ПРОТИВ воички, които й 
пречели. За изобретението днес, 
след Гран при в Брюксел, знаем.
За ония, които й завидели, пре
чили, забранявали да влиза въ» 
фабриката, унищожавали ком
плектната документация за изо
бретението, провъзгласявали я 
за съмнително лице — не знаем 
■и днес. Не знаем им името, 
презимето, функциите. Но, 
функционират. Като невидима, 
неуловима сила. Помотало, ли 
би на Вида Попович ако преди 
една или две години ое бе от
несла към. Синдиката, съдилища
та, обществеността? Кой 
ду хилядите обезправени би за
помнил името й? Кой би бил 
на нейна страна? Мъдрата жена 
Вида Попович днес казва: „Ще 
се държа за своите компетенции, 
много много е това за меле"
(Да изкара правдата,,разбрахме). 
Правдива и внимателна 
още: „Лесно е човека да обидят 
с Гран при".

Председателството на Съвета 
на Съюза на югославските 
кати много бързо, връчвайки 
гради и признания на изобрета
телите, чиито работи бяха из
брани на конкурс,
ЖЖ1ММ*ЖФН»И*ЖЖФЖ«)Ж»ННФ«

за някои неразвити страни.
пм Онова което за тях се отнася, 

както и за онова,, което могат 
със собствени сили да направят, 
«е трябва да се съмняваме, 

предприемат 
чко, което е по силите им да 
рационализират производството 
и спестят всеки динар, че, създа
вайки все по-добри делови ре
зултати и по-нататък своя път 
на развитие ще търсят в нараст
ването на собственото производ
ство и на онова производство, 
върху което същото се обляга.

К. Влахов 
М. Предрагович

сения...
П. С. Неотдавна д-р Бранко 

Лалович получи -награда от най- 
голямата световна корпорация 
за използуване на слънчева енер 
гия — „Кронар" от Пристон. 
Дългогодишният научен изследо 
вател в Института „Борис Кид- 
рич" във Вганча замина в САЩ 
да приеме наградата. С години 
в своята страша бе порицаван и 
съмнителен. Така ще пише кога 
то се завърне в новата част на 
познатата приказка.

Следователно, успехът вън от 
дома не е винаги успех. Реаги
рането от „Мапнохром" е 
бираемо, обаче неразумно. Не 
се изчерпва с обичайното разг
леждане на манталитета на „,на 
шия човек", комуто не е чужда 
завистта, изграждането на собс
твения успех е деокредитацня 
на другото, желанието на „съсе 
да му да почине кравата". При
казката, която би могла посто
янно да носи заглавието „дребен 
ръст", всекидневно пишат раз 
личните герои в условията на

вси-щетераз-

Катя Миянович

(От 3-та стр.) дължи. Сега към гражданите на 
Югославия се обръща Председа 

семейството и сътрудниците си телството на СФРЮ. Приехме и 
в Караджорджево. И тогава в седмата честитка без Тито, но с 
новогодишното си послание, ка- Нитова поръка, 
кто и във всяко преди това, под- ]■&•■ 
черта, че „работниците все още 
не участвуодт в най-голяма сге-

да продължи по пътя, който с 
Тито избрахме. А това е нашият 
път на изграждане на социали
зма върху основите на самоуп
равлението и решаващата роля 
на работническата класа в обще
ството, върху основите на равно- 
правието на. народите 
носиите, федеративното 
не на страната и необвързаната 
външна политика. Този път пред 
поставя идейно и

меж-

Първите години след смъртта 
на Тито нашето внимание 

пен в решаването". Говори и. за гажиране бе 
солидарността ,на нашите хора, 
нашите народи и

и ан- и народ-върху запазването 
на независимостта на страната и 

народности, защитата на основните 
отед земетресенията и катастро- ния, върху конто се обляга оаз- 
фалните наводнения, които опо- витлето й. Тези дни нашата от
летяха нашата страна. Имаше и брана бе обърната към възмож- 
критични дмуи, отправени към ния натиск и 
ония, „които не искат

урежда-
завоева-

казва
пол итиче ско

единство на работническата 
са, народа и ръководството на 
страната. Този път 
дава с обществения 
ческия прогрес, с ефикасността 
и с воички други възможни

со ц и алистич еското

кла
ните рвенция от 

ИЛи не вън- Днес сме обърнати към се-

Га г»Гово;с^т=: 
и Мед ТитоТрад.щиГтГ на годин^е"0^^“”“6™ “ 

новогодишните послания сро- изпкт по спосо^рст и Зовн^

се потвърж- 
и икон оми-синди

на-

пре-диметва на 
самоурпавление.вън от този
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40 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" Стройно развитие 

и стабилизация
От шивашка работилница до 

модерна конфекция
През 1946 година със седем

На 29 декември мина
лата година конфекция 
„Свобода" ознаменува 40 
години съществуане. По 
този повод в голямата за 
ла на Центъра за култу
ра в Димитровград ое 
проведе заседание 
Централния работничес
ки съвет, на което за

заети — днес с 1 100 нагаред ще отделят зна
чителна част 'от 
за нови капиталовложе
ния в нови и съвременни 
машини, за увеличаване 
стандарта на заетите, за 
обезпечаване на млади и 
квалифицирани 
Заетите в „Свобода" зна
ят, че без нови себеотри
цания ням.а по-добро бъ
деще. Този девиз винаги 
е бил
и благодарение 
димитрч иго адските 
фекционери за

няколко години са дали 
очакваните резултати, та
ка че

дохода
(От 1-ва стр.) нувани м. за доизгражда

не и реконструкция на 
съществуващите мощнос-

„днес „Овообда" е 
равноправен партньор е 
останалите конфекции 
страната и чужбина, като 
изнася дори 70 на 
от производството «си на 
чуждестрания пазар — 
Канада, САЩ, Федерална 
република Германия и 
Германока демократична 
република, Чехословакия 
СССР,
Ирак, Иран."

документите за утвърждав не на различните видо- ти, както и за откриване 
ве облагания за задово- на нови производствени 
ляване на общите и свъ- обекти. За тази цел ще 
местни потреби и данъч- бъдат, изразходвани око- 
ните облагания.

сто кадри.на

ло 2,45 милиона динара, 
по-гояяма част от които, 
ще обезпечи Републикан 
ският фонд за насърча-

разаоиния път на дими
тровградската 
ция говори генералният 
директор Бранко Пейчев.

Историята на „Свобо
да" започва преди 40 го
дини, когато с решение 
на Околийския народен 
отбор е създадена шиваш 
ка работилница със само 
седем заети. Те са пра
вили дрехи по поръчка 
на гражданите. „Само 
заетите, които си спом
нят това време знаят кол 
ко трудно е било нача
лото", изтъкна Пейчев. 
Реиштелна крачка нап
ред е направена през 
1959 година, когато за 
пръви път започва произ 
водство на дрехи за ши
роко потребление. Пър- 
еи крачки на техническо- 
технологическо 
тие са направени през 
1961 година, когато воич 
ки заети са събрани на 
едно място в адаптира
ните помещения, получе 
ни от „Циле", а вече след 
ващата година започва 
промишлено производст
во яа дрехи. Първата ре
конструкция на помеще
нията е направена през 
1964 година, а изградени 
са и някои нови обекти. 
С това са подобрени ус
ловията за работа и по
добрено качеството на 
изделията. Все пак най- 
интензивно развитие „Сво 
бода" има през периода 
от 1976 година до днес.

Днес „Свобода" има 
над 11 хиляди квадратни 
метра
плющ, отделно обекти за 
обществен стандарт на 
заетите и други необхо
дими .обекти. С около три 

заети в кой-

През настоящата годи
на основната цел на об
ществено 
юото развитие е по-ната
тъшното развитие на са- 
моуправителните 
листически отношения и 
осъществяването на цели 
те и задачите от Дълго-

конфек- гарисъствуващ тук 
на това 

кон- 
измина-

икономичее- ване развитието на ико
номически неразвитите 
общини.

НР България,

социа-
В областта на инфра

структурата са заплану
вани капиталовложения 

срочната програма за ико към .1,32 милиона, дина-, 
номичеока стабилизация, ра — за електрифика- 
Изхождайки от този фа- ция над 1 милиард дина- 
кт, а имайки предвид все ра, за оазширявщщ-и из- 
още неизползуваните до- граждане на местни нека 
край природни възмож- тероризирани пътища око 
ности, селското стапанст- ло 6 милиона динара . и 
во., преди всичко живот- за изграждане «а обще- 
новъдството е едно от ос- ствена жилищна сграда, 
новните определения в чието 'изграждаше е 
развитието на общината, ход, около 88 милиона 
В това отношение, сювен динара.

в

долълняването на вече по 
строената овцеферма с 
овци, през течение на на
стоящата година ще запо 
чне изграждане на още 
една за 4000 овце. Запла 
нувани са и нови начи
нания в областта на сел
ското стопанство е капи
таловложения над 1,72 ми 
лиарда динара, които ще 
бъдат обезпечени преди 
всичко от Републикан
ския фонд.

От тържественото заседание на ЦРС на „Свобода"

Постигнатото досега, 
особено изтъкна Пейчев, 
е резултат на съвместни 
капиталовложения на Ре 
публиканския фонд за 
насърчаване развитието 
на изоставащите общи
ни, Белградската банка и 
себеотрицанията на зае 
тате в конфекцията, кои
то винаги са изхождали 
от това колко са те не
обходими на обществото, 
а не обратно. Трудовите 
хора в конфекцията иза-

Тазгодишният общин
ски бюджет възлиза на 
490 775 698 динара, от ко
ито 66,3 на сто ще бъдат 
обезпечени от ообствени 
източници, а 33,7 на сто 
от Републиката като до
пълнителни рредсгва. От 
тях за потребите на от
делени органи и тела 
ще бъдат изразходвани 
над 484 милиона дина
ра, а над 6 милиона за 
сега са разпределени в 
текущия 
фонд.

лите четири десетилетия 
не знаят за загуба.

Тържественото заседа 
вие на Централния работ 
нически съвет бе и удо
бен момент на делови 
партньори, участници в 
капиталовложенията и за 
служили работници да 
бъдат връчени призна
ния и награди, в присъс
твието на мяогобройни 
гости.

.разви-

резервениПрез настоящата годи
на, значителни инвести
ционни влагания са запла м. я.А. Т.

ДРАГАН ТОШЕВ Е НАЙ-ДОБРИЯТ МЛАД РАБОТ- 
НИК-САМОУПРАВИТЕЛ В ТО „ДИМИТРОВГРАД"

Първи критерий: качеството
Всяка година в Деня на трудовата организация 

„Димитровград" (20 декември) се провъзгласява по
бедителят в акцията „Най-добрият млад работник- 
самоуправител". В тазгодишната акция с това ла- 

бе удостоен ДРАГАН ТОШЕВ

производствена

скаво признание
ството не зависи само от 
един работник, но от це
лия колектив. Каква пол
за от това, че аз преиз- 
пълнявам 
ако
ое върщат поради лошо
то качество.

На въпроса: какво тря
бва да направи младият 
работник, за да завоюва 
признанието „Най-доб
рият"? — Тошев отго
варя:

стотин ново 
то наскоро ще почне с 
работа, цеха за произ
водство на лека конфек
ция,, „ Свобода" ще 
около 1100 заети, а съз- 

условия и за 
яа но-

нскрмата си. 
Например обувките

има
и задължаваД. Тошев: признанието мс радва

мата си, не му е тежко 
да участрува в 
на младежката организа
ция и в самоуправление
то, за 5 години е станал 
универсален работник в 
трудовата единица „Пла
тна и фолии", винаги го
тов да замести отсъству-

дават се 
трудоустрояване 
ви незаети.

макои-— Редовно и 
майно да се ангажира на 
работното ои място и
в обществено-политиче
ската дейност на

В това опреде- 
мяо- 

спорсд

колега. Тошев еващ
участвувал на 5 съюзни 
младежки трудови акции 
и 5 пъти е провъзгласен 
за ударник. Дейно рабо- 

ОК на ССМ, ОК на

Трудно ли се спечелва 
място в амция-

Вече са в 
работи за 

къща

акциите
първотоход земните 

строеж на модна 
в центъра на града, коя
то ще бъде 44-ят 
зин за продажба на го
тови дрехи, пръснати из 
цялата страна. Значител
ните капиталовложения, 
особено през последните

та?своя — Как за кого. За мен 
— яе.

Вярваме му, 
той нс ютсъотвува по бо
лест, не закъснява за ра
бота, преизпълнила вдор-

колектив.
дени е се съдържат 
го критерии, а 
мен първият е качество
то на произведената про
дукция. Разбира ое, каче

мага- ти в
СКС и в обществено-по
литическия съвет на ОС.

защото

(А. Т.)
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ДИМИТРОВГРАД

Започват подготовнни 

„Майските срешиРНКАЧЕВЧАНИН В БАНАТ
квартира и мс 

кои-
върша 
много 
През

свои ггредста-
организадиония

като дома-
запозна с работите, 
то трябваше да 

зимата. Тук 
конете,

започнах да ра- 
сгроителеи ра-

пред-

само чрез
вители в 
комитет, но и 
им «а определена 
подноси. Договорено е да 
сс направи всичко .необ
ходимо тази манифеста
ция да получи републи
канско значение, което 
същевременно значи и 
разрешаване на пробле
ма за .финансирането на 
манифестацията.

Банат, в окол- 
Зренянин. И 

тук по полята «а Баиат 
брах царевица през пяла
та есен. Желанието ми 
бе да се хвана на работа
в някое предприятие, но
още «с бях пълнолетен 
и това ле се осъществи.

През края на минала 
' година ш Димитров

град е проведено СЬвмест

дателстоата на Общин 
ските конференции 
С о ци алюспич-е сюи я 
Съюза на социалистичес
ката младеж, «а което 
покрай другото, 
ха подготовките

стигнах в 
ноогта на

река. Дунав и 
равна ^ойводмна 
и .работят. Тук са създа
ли семейства и домове. 
.Един .от тях е квалифи
цираният шофьор Петър 
Петров, родом от оело 
Рикачево, а

на-през 
заобичах

втук
живеят

пролетта 
ботя
ботник при един 
приемач, където изкарах 
две години. След това 
отидох па курс за трак- 

Мпого ме при- 
профрсия.

на
съюз и

понастоящем 
Банат. За

започна- 
од тазто 

„Майски оре-
тористи. 
вличаше тази 
Имах трудиорти на кур
са. Бяха само е четвърто 

и нс знаех ла-

в Зренянин —
жизнен път от род- 

Баяат Пе-своя
но Никачево до 
тър разказва:
_ Роден съм през 19зъ

година. Нашето семейст
во беше бедно, а моето 

тежко. Ня- 
хляб за

ДИШПИТС
ат" на народа и народ- 

СР Сърбия. съвместноНа същото 
заседание, е прието и ре,- 

" за организиране 
година „Срещи на 

селата". Оформен е орга 
_ комитет и 

досегашната. кон- 
която трябва

постите от 
Избран е организацио- 

комитст, който в наи- 
време трябва да 

съдържанието 
Миналогоди

отделопис 
птица. Изкарах успешно 

започнах да ра- 
земеделоко

шениенея
скоро

курса и 
ботя в една 
стопанство като

Най-щастлив

и тази
детство доста 
маше достатъчно 
петчленното ни 
во. Баща ми Гроздан и 
майка ми Надежда ме 
„ценяваха" в по-замож- 
ни оемейства да бъда 
чар, „момок" както каз
ват в нашия край. А на
родната поговорка казва: 
„Момокът е по черен от 

- гаврпна". Слугувах и меч 
таех за по-добър живот...

тракгго- 
бях

предложи 
па срещите, 
шната концепция 
и занапред само с тая ра 
злика да нс се сменяват 
всяка година участници
те-представители на опре 
делена народност, а вся
ка втора голина. За пръв

най-непосредствено

низацианнен
приета 
ценция. за 
сетне да дадат съгласие и 
участниците в „Срещите 
на селата". Договорено е 
да се направи, по-серио- 
зен огтит 32 включване на 
селата от района на За- 
бърдието и Куса врана.

А. Т.

семейст- рист.
когато получих нов трак
тор. След отбиване на во 
енната повинност завър
ших осемогодишно учили 
ще и след това получих 
квалификация 33 шофьор 
„С" и „Е" категория. От 
1965 година карам пътни 
чеоки автомобил в сел
скостопанския комбинат.

остава

ов-
Петър Петров

Връщане няма, мислех 
си, догодина ще 
осемнадесет години и ше 
намеря работа.

Дойде зимата и моите 
другари ои заминаха за 
родния край. Аз останах 
при един „газда" в Зре- 
нянган да му гледам ко- 
нпе. Даде ми една ста-

имам
път
щс бъдат включени сто
панските организации, неПрез 1955 година, като 

оедемнадеоетгодишен мла 
деж с хора ог моя край 
тръгнах за Войводина, 
където трябваше да бе
рем царевица. Така при-

Псро, както го нари
чат монгобройните му 
приятели в комбината, с 
голямо усърдие и непо
силна работа е постигнал 
и много. Има две дъще
ри. Едната вече работи, 
по-малката е отличнич
ка. Купил си и малко 
имот, 10 декара плодоро
дна земя, собствен трак
тор и има, собствена къ
ща.

ОТ НОВОГОДИШНОТО ПОСРЕЩАНЕ В БОСИ- 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

По-весело от предишните
БОСИЛЕГРАД

Населението от Боои- 
леградска община .изпра
ти старата и посрещна 
Новата година весело и 
с по-голям оптимизъм от 
предишните. Разбира се 
за това те имаха и при
чини. Създадената мате
риална основа през изте
клата и заплануваните за-

дината повече от насе
лението от Босилеград- 
ска община проведоха по 
своите домове със семей
ствата си близки и прия
тели, край телевизионни
те екрани. Не изостана 
и организирано посреща
не на Новата година в 
хотела, частните кафене
та, а в районните цен
трове с подбрана култур
но-забавна програма, ко
ято продължи до утри
ните часове.

Нов началник на СВР
Делегатите на Общинската скупщина в Бо

силеград на проведената към края на миналата 
година наименуваха СТАМЕНКО ПЕНЕВ за на
чалник на Секретариата на вътрешните работа.

Пенев е роден през 1946 година в Босилег
рад. Завършил е полувисш е икономическо учи
лище. Известно време той .работи като админи
стративен работник в Секретариата на вътрешни 
те работи, а десетина години бе шеф .на мит
ницата в с. Рибарци. От средата на юни мина
лата година досега бе председател на ОК на 
ССТН в Босилеград.

Досегашният началник на този секретариат 
СТОЙНЕ ИВАНОВ

—• Но, не забравям и 
родния си край — казва 
Петър. — Посещавам ро
дното си село Рикачево, 
а като редовен читател 
на „Братство" узнавам за 
новините и 
градска община.

дачи, и активности през 
настоящата предлагат по- 
голяма гаранция за 
ускорено развитие на об
щината.

И.нак, ц 
най-веселата

от Босиле- по-

замина в пенсия. тази година 
нощ в го-Павле Георгиев

М. Я
ПОВТОРЕН БЕ РЕФЕРЕНДУМЪТ В „ХЛЕБОПЕКАРНИЦАТА"

те причини. Потърсена е 
и конкретна 
ст. Като резултат 
ва, на повтореният рефе 
ренд.ум проведен на 26 
декември миналата годи 
на, заетите
за интеграция с „Тър го- 
кооп", избирайки по този 
начин единственият 
за по-нататъшното доб 
ро стопанисване на своя
та ООСТ, особено Тта она 
зи част занимаваща се с 
търговия. А самата хле
бопекарница най-вероят
но след известно време 
Ще се намери в състгава 

организациите занима 
ващи се с производство 
на брашно и хляб.

ТОЗИ ПЪТ „ЗА“ отповорно- 
на то-

След доста лерипетигц, 
бурни събрания на 
вичката партийна 
низация, работнически
ят съвет, заетите в дими 
тровпрадехата „Хлебопе
карница" на

ебопекарницата" бяха 
отив . - 
„Търгокооп" ”ч ч"‘'' "*»*» ”»™ 1 ежедневно се прошеж за неуспешно

даха заседания 
управителните 
Особено

п.рпър- съединяването с
и по този на 

реоргани-
орга- се изяснихапроведени

ят референдум. Конста
тирано е, че

чин и против, 
зацията на ТО „Услуга". 
Тъкачният

на само» 
органи, 

са би
членовете на първична 

та партийна

недостатьч 
ангажиране в 

рефере 
главни-

активни пътцех тогава ое 
изясни за присъединява
не към „Свобода", 
муналац" за 
на ТО за 
ймости. С това 
риозна

ното им 
подготовките за 
ндума е една от

повторно 
проведеният референ

дум се изясниха за при 
съединяване към ООСТ 
„Търгокооп"

ли
орган иза-„Ко-

самостоятел 
комунални де 

се яви се- 
пречкд в осъще 

явяването на политиката 
за свързване на сродни 
организации в общината 
и стремежът за по-добро 
стопанисване

След 15

В рамките 
ито през последно 
тровградска община* 
ната 
бушница

на интеграционните 
време се

в състава 
на оелкжостонаногата тру 
дова организация 
чар".

процеси, ко- 
провеждат в Дими-

и Електроразпределител- 
от Димитровград и Ба- 

се намериха
пределително По 

възможности за 
капиталовложения

Сто-
организация

тези
на пиротското ЕдТктрораз 
ЗИ начин се създават 
стопанисване и нови
област.

Именно, на първият 
референдум проведен на 
15 декември миналата го 
Дица само заетите в „Хл

в състава
то па

по-добро 
в тази

на същите, 
декември в

СТРАНИЦА 10
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ДИМИТРОВГРАД
ООСТ ЗДРАВЕН ДОМ 
В БОСИЛЕГРАД 
ПУБЛИКУВАСЪЗДАДЕН Е СЪЮЗ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО 

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

ДО ЧИТАТЕЛИТЕ
Според програмиста 

година, вестник „Братство" предлага 
лите две трети юг единадесетта странична за 
публикуване на лични, семейни и други обявле 
пия (некролози, продажба, 
венчани и пр.). Едновременно читателите 
да поставят въпроси, на (конта Редакцията ще 
отговаря, ангажирайки при това 'специалисти от 
дадена област. С други думи тази 'Страничка 
ще бъде един вид „информатор" за всичюо, ко
ето интересува гражданите.

Всички лични и други обявления ще бъ
дат публикувани по твърде достъпни цени.

С настоящето (Обявление поканваме чи
тателите да ни пишат за всичко, което 'ги инте
ресува, а Ред акцията от своя страна поема за
дължението да пи осведомява за всички реше
ния, които ще приема Общинската скупщина и 
Други юргани, които1 интересуват читателите.

концепция за 1987 
на читате- Конкурс

замяна на жилища, 
могат за попълване на следни

те работни места:
1) ГЛАВНА МЕДИЦИН
СКА СЕСТРА 
(преизбиране),
2) ЛАБОРАНТ ЗА РАБО 
ТА в здравните станции 
в Долна и Горна Любата 
за неопределено време. 
УСЛОВИЯ: Под 1) Полу 
виеше медицинско учили 
ще (VI степен профеоио 
нална подготовка) с едно 
годишен трудов .опит или 
средно медицинско учили 
ще (IV степен лрофесио 
нална подготовка) е три 
годишен 
под 2) Медицинско учи
лище — IV 
фесионална подготовка 
— насока лаборатерен те 
шик, проведен стажант
ски /срок и издържан прю 
феоионален изпит.

Молби с доказателства 
за изпълняване на усло

През последните дни 
на 1986 година, пенкон- 
кретню на 29 декември 
1986, в залата на Общин
ската скупщина се със
тоя учредително-избира
телно -събрание на СОФК 
(Съюза на -организаци
ите по физическа култу
ра). На това събрание 
учреденият СОФК бяха 
избрани неговите тела и 
приет статут.

СОФК е съществувал и 
преди, но е премахнат 
най-вероятно поради без- 
действуване, а след съз
даването на СОИ (само- 
управителни общности на 
интересите) този 
е бил изтласкан 
ден план, така че Дими
тровград е един от мал
кото градове, който не е 
имал двой СОФК.

Н,а събранието бе про
четен реферат за значе
нието от създаване ка 
СОФК. Докладчик бе 
Йеленко Виданович, пре
дседател на инициатив
ния комитет при ССТН и 
ССМ в Димитровград. От 
общо 25 делегати в ра
ботата на събранието уча 
ствуваха 17 души, така 
че събранието можа да 
работи пълноправно. Де
легати за скупщината са 
предложили есички орно 
вни организации, които 
се занимават със спорт и

физическа 
сво десет крлкото съще
ствуват на територията 
на общината.

След реферата 
чението на СОФК и об
съждането на 
предложението на 
та, се разви дискусия, в 
която участвуваха повече 
то делегати. Обща 
статащгя е, че физичес
ката култура и спортът в 
Димитровград се 
рат в криза, че много ор
ганизации само формал
но съществуват и че ма
териално-финансовото 
положение 'е

Със създав,ането 
СОФК работата на 
ки дружества би трябва
ло радикално да се из
мени и най-сетне спортът 
в Димитровград дд заста
не здраво на собствени
те си крака. След това 
бяха избрани 
комисиите, 
за нормална работа на 
СОФК. В председателст
вото от 9 членове влязо
ха спортуващи и спорт
ни дейци. За председател 
на конференцията и пред 
седателетвото е избран 
Милорад Йорданов, ра
ботник в ТО „Услуга", 
спортен и обществено-по
литически работник.

След избрането на пред 
седател и председателст
во на конференцията на 
СОФК и избран и само- 
управителен контрол от 
трима души, които спо
ред статута не са члено- 

.на конференцията. 
Избрани бяха ;и комиси
ите при конференцията 
на СОФК, и то: за мате
риално-финансова рабо
та, за организационно-ка
дрови въпроси, правни ра 
боти, за всенародна от
брана и 
мозащита, за награди и 
признания и конкурсни 
въпроси. Всички комисии 
имат по трима 
(един председател и два
ма членове) и всички са 
от редовете яа комферен-

култура, отно-

техиик

за зна-

проекто-
стату-

кон-

нами-
Работническият съвет на ТО „Автотранспорт" 

в Босилеград дава
трудов ОПИТ;

ИМ за оримеане «а:
1) КОНДУКТОР .на автобус — един изпълнител 
— за работа на теренна линия в Сурдулица,
2) БИЛЕТОПРОДАВАЧ в Сурдулица 
изпълнител — за неопределено време. 
УСЛОВИЯ: Освен предвидените в закона усло
вия, кандидатите трябва да имат средна учили
щна подготовка — IV или III степен.

С молбите трябва да се приложат следните 
документи: диплома за училищната подготовка, 
кръщелно .свидетелство, съдебно удостоверение 
че не са под следствие, удостоверение за регу
лираната воеина повинност, удостоверение от 
СОИ за трудоустрояване, а кандидатите в тру
дово отношение трябва да доставят удостовере
ние за личните принадлежности по член на до
макинството и лекарско удостоверение.

Молбите с необходимите документи в срок 
от осем дни се подават на адрес: Трудова ор
ганизация „Автотранспорт" Босилеград — до 
Комисията за работа и трудови

Некомплектуваните и не подадените в срок 
молби няма да се разглеждат.

степен про-кезавидно.
въпрос 
на за-

на
воич- един

вията се доставят на ад
рес: ООСТ Здравен дом 
в Босилеград — до Ко
мисията за

телата и 
необходими трудови от

ношения.
Конкурсът е открит 15 

дни от деня на публику 
вавето. Некомплетувани 
те и неподадени в срок 
молби няма да се разг
леждат.

отношения.
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 19 януари 1987 го
дина се навършават

Комисията за трудови отношения на ООСТ 
Горска секция в Босилеград

дава

ДЕВЕТ ГОДИНИ
ог смъртта на нашия мил 
и никога непрежалимИН МЕМОРИАМ

ОБЯВАНа 9 януари т.г. се на
вършиха пет години 
смъртта на 
руг, баща, свекър и дядо

от ве за приемане на ТРИ СТАЖАНТА — производи
тели на произведения за първична обработка 
яа дърво.
УСЛОВИЯ: Освен общите условия предвидени 
е закона кандидатите трябва да изпълняват и 
следните: да са завършили средно горско учи
лище или дървообрабогвателно училище, спе
циалност — производител на произведения за 
първична преработка на дърво IV или III 
пои професионална подготовка, да са в евиден- 
цията на СОИ като нетрудоустроени, да не са 
под .следствие.

Молбите с доказателства за изпълняване на 
условията в срок .от осем дни се подават 
адрес: ООСТ Горска осиция Босилеград — до 
Комисията за трудови отношения.

Нскомпл-ектушаните и неподадени в срок 
молби няма да ое разглеждат.

нашия съп-

обществена са- сте-

члсиове
на ПЕТЪР

МИЛЧЕВ
-ПЕПИ

цията.
Н.акрая бе приет и 

СОФК с опре- 
изменения и до- 

пред-

статута ца

ПЕНЕ В. 
АНГЕЛОВ

АПТЕКА „БОСИ УСЛОВИЯ; завършено ор 
едно фармацевтично учи 
лище, кандидатите да не 
са осъждани и физичес
ки и психически да 
здрави.

делени
пълнения и оега

още СОФК да запо- 
работа. Седалшце- 
СОФК е в спорт- 

център „Парк" и 
СОФК ще работи

ООСТ
ЛЕГРАД" в Босилеградстои 

ч не с 
то на 
ния

преподавател 
от Димитровград 

Времето минава, но 
никога не ще заличи спо
мена по Твоя светъл и 
благороден лик.

Опечалени: 
дъщеря Славица 
и съпруга Ценка

дава
саза-

от Долна Лисииа 
Времето минава, 

никога не ще заличи спо-
благодарния 

човеколюбив и
тези до

сега в
секретар па СОФК и един 
работник, а за останали
те служби ще се разми
сли по-късно в загаиси- 

ткугребмостите и 
от финансовите средства.

но Обявата е открита ооем 
дни от публикуването. 
Молбите се доставят до 

та в аптекарските стан- комисията за трудови от 
Долно Тлъмино и мошеиия на ООСТ Апте- 

неопредс ка „Босилеград" о Боси
леград.

на фарма- 
рабо-

за приемане 
цевтичеи техник замените на 

ти лик, 
сърдечност. С 
стоинства винаги ще жи-

ции в 
Бранковци за 
лено време.

мост от
вееш с нас.

Семейство Велинови Димитър Ставров
СТРАНИЦА 11
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забава* СаТиРа *

НА С. БУЦАЛЕВОИЗ МИНАЛОТОСтаменовите съвети Добре излезе, амасъздали нова 
къдетои Ивамчо. Те по-късмо 

махала в Коаарска падина. 
отглеждали големи стада кози. 
едно време купували добитък и о 
други стопани и на оурия т закарва 
ЛИ до Стамбол. Синовете на С гамен 
купили ют турчите голям имот в мес
тността „Ве1риз01мю счмищс . Около 

засадили овощни дръвче 
съществуват и 
остарели. Диос

По време «а турското робство в 
Босгаеградския вилает населението 
живеело по селища и колиби. Такова 
било положението и в Буцалево. Оп

ората: Стамен, Иван и Коле жи- 
„Удавеники" в До 

Буцалево. Когато ой създали сс- 
} Ко-

годину у голем град, у 
Йош и не почела 
ужди«а. Нсма га

за Новуту 
сина на дочек. 
шааха поче да

Задеои се 
Ниш, Бсо ягри 
новата година, 
син ат.

мата
веели в местността 
лно
мейотва, решияи да се разделдт.

бащиното ошшце, Ив-
А Я ()У мрОПЛИМ:
— Е, може СУ 

да долгьрше то им
'Ш Да_СИМорасбОТС3намЦяТ"ьегавуту работу. Ои яе- 

йс заковърнул! Ама че се р_ашРа^м° ка ЯО^

закаеали с работу. Не може 
йс остало оди старутУ годину,домовете си 

та, някои от шито 
днес, макар и много 
обаче в махалата няма хора и няма 
кой да прибира овощните плодове. 
Младите хванаха градовете, а стари- 

поминаха. Днешните хора 
Стамен: носел бели бс-

ле останал на 
на отишъл в Придол в Брестшщо под 
Църноок, а Стамен се заселил в „Ста 
ра падина" в южната част на Буцалов 
ока планина. Стамен най-много се 
отдалечил от пътищата, а имал 
бави паошца за добитъка си. Взел, че 
„отъраил" големи площи гори н ои 
направил ниви, а в един дол си нап-

где
Ка около ссдам саатаху-

И йош оди вратата поче да мете хора ос на шсиел.—девел». 
цсливуйс И мене, и деца (женуту не може да до- 
вати, побеже у другу собу).

— Айдс ,айде сине, чекамо те, Нели требе
ше нещо йош да доузнеш!

— Де, полък! Че узяемо. Продавпицете йош

помнят дядо 
нсврецп, шарени калчуии, кълчище- 

вълнеи контуш и • доживялна риза,
110-годишна възраст. Съветвал съоел 

се карат и съдят. Го-
правил и воденица.

По планината тогава окнтали и 
мечки, вълци и др. дивеч. За това

названия
дните см да не 
варел така: „Ако съоедът ги преоре 
за една бразда, недей да се караш и 
съдиш, а му отстъпи цяла брана. Кав 
гата и съдът създават омраза, а хо
рата трябва да живеят в сговор лд ои 
помагат”.

свидетелствуват и днешните 
на някои местности като „Меча дуп
ка", „Вучя падина", „Сшгнока доли
на" и други. По скалистите урви на 
Църноок се виели белоглави орли и 
ястреби.

работе...
— Продавницете работе, ама дали ти 

жеш да работиш — поче да га галати снаата.
— С кротко, с кротко, деца. Нейе арно са 

преди благдън да се карате. Сво требе да се ус- 
луша, я че идем, само мир да йе... (и поче да се 
ядуюем у себе що дооди: що си не седе на село 
при бабуту!).

Би кво би — наседамо да вечерамо. Снаата 
наспремала убаво па и я бео донесъл оди село 
прасенце, та и оди печено имаше, пиене и све ка- 
рамо до сред яоч. Ка по това време, йош и не до
шла Новата година — на све стране се

мо-

Стамен по-късно имал четири
ма аинове: Раденко, Божил, Стоимен С. Евтимов

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ Афоризми
Нине лн смо ви криви? ПИСАТЕЛЯТ прилича на 

жената — мечтае цял жи 
вот да бъде уважаван.

Два брата от нашите краища със синовете 
си работили в едно белпрадоко строително пред
приятие. Братята били силни майстори и сери
озни хора и затова ръководството ги назначило 
за бригадири. За да повишат трудовите ефекти 
на бригадите си, бригадирите решили най-на- 
п‘РеД Да изкоренят утринните закъснения на 
„чираците".

— Бате — започнал

угърме.
Пуцаю,- пищогье, пушЬе, чиними се по едно вре- 

кига имаше и топове! Све ме беше стра пенд- 
жаРУ Да отворим да не улети некой шрапнел. Па 
тека нейе гърмело оди войнуту наовамо.

Елем, дойде и Новата 1987 година. Изцели 
ва.мо се е унучетяя, яекико премлъснумо и със 
снауту, със опнато га убаво се испригьрчамо и це- 
ливамо; пославимо йоще малко, па си я прилего. 
На ютредън се диго та на аутобус и право у село 
Ка стиго там, бабето направило баницу и чека 
ли, чека. }

ме

УМЪТ му режеше 
бръснач и той... 
яза.

като 
се пор-

по-младият овия 
на сабайле имоят гледам га тегаво се диза 

лръво н>ега че га строимо.
— Оно право да ти кажем — добавил по- 

възрастният — еве неколко ютра и моят ману 
Да стайе. Нема кво и

МОЖЕ да 10И първа цигул 
ка и пак да играеш 
нечия... гайда.

по — Е? Кико беше?!
— Мами, мани, бабо!
— Ещо, дали

на двоицата че им даде-
МО зор.

Единият от критикуваните 
слушнал и /на „бягане"

— Е нийе

снааха нещо заръкува камто 
ли дочека Новуту годану?

— Убаво, ама и това ако 
ърво етраута оди сиауту, а после 

наи-убаво си я дочекам Нову гм.™ „„ ™ 
празници ка ои се прИкЛИДГе7а^И. ДРУ™

тебе? Убавосинове ш под- 
им подхвърлил: 

ли омо ви криви що сте
ПОДРАЖАВАЙКИ 
глупака, умният ой 
дава нова компания.

на йе дочекуваше. 
оди луцан>ето...

оста- съз-рели?
к г.

Р. с.

Ш'Штатюзт

Сизо-мания53

ЬРЯТСТВо Димитров И ™авен и отговорен редактор Венко 
Издателски съвет- Ив-т п Р И нко
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