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ТШШо С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удо
стоено с Орден братст
во и единство сЪс сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за приноса в развити
ето на братството й-" 
единството между на
шите г 
дности.

шроамост а Югославия «■
21 ДЕКЕМВРИ 1979

ГОД- БРОЙ 936 *"ГОДИНА XX ЦЕНА народи и наро2,00 ДИНАРА
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Засилване ма материалната 

основа
•Ч

★ По-нататъшното 
тие и укрепване на социали 
етическото самоуправление и 
делегатската система и дис 
цимлиннрано провеждане на

стабилизационните мерки — 
са, основни насоки ★ Пред 

вижда се широка активност 
разрешаването на комунал 

ните проблеми.

разви

в

До края на годината деле 
гатйте На Общинската скуп 
щина в Босилеград ще обсъ 
дят и приемат резолюция за 
обществено- икономическото 

: развитие на общината в. 
предстоящата година.

След проведеното публич 
но обсъждане на проекто
предложението на резолюци 
ята е изготвено 
ние на този

дозите, организации и. .мес
тните общности в идущата 

насоченагодина ще бъде 
1<ъЛ1 понататъшното укреп
ване на социалистическото 
самоуправление чрез укреп- 

,ванс на материалната 
ва на

осно
сдружения труд, раз 

виване на доходните отно
шения, свободния обмен на 
ТРУД и средства, усъвършен 
ствуване на самоуправител- 
ното договаряне и ефекта 
вно функциониране на деле 
гатската система.

Осъществяването 
цел изисква

предложе 
документ, оп 

ределящ основните насоки 
и динамиката по осъществя 
ване на средносрочния план 
в заключителната година.

- -•*' • '
' • У т

на тази
СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЗАДЪЛ 
БОЧАВАНЕ НА ДОХОДНИ 

ТЕ ОТНОШЕНИЯ

дисцшшинира- 
но и отговорно провежда- 

стабилизационните 
мероприятия. Това значи, че 
главна тежест в реализаци
ята на заплануваното разви 
тие трябва да бъдат радио 
иалното

не на!■

В предложението 
зол-юцнята, което обсъди из 
пълнителният съвет на засе 
дание през тази седмица, се 
изтъква, че активността на 
трудещите се и останалите 
социалистически сили в тру

рс-иаАРМИЯ НЕПОБЕДИМА В поделението на вз 
водния Д. Проданови*) 
на позиция използуване на ка

дровите и производителните 
възможности, повишаване- 

(На 6-та стр.)

В резултат на успешното развитие на на- 
родосвободителното движение още преди 38 годи
ни в малкото босненско градче Рудо се създаде 
Югославската народна армия. Тя се роди в кърва
вата и неравна борба с много по-надмощните вра
гове — германски, италиански и български фаши
стки войски и домашните предатели.

Бойните редици на нашата армия от пъРвия 
Й ден попълниха работници от трудовите 
ви, селяни, напредничави младежи интелигенция, 
закърмени с великата идея на ДР- Бито за създа 

братска общност на равноправни народи

к.
ЛЕСКОВАЦ: ТЪРЖЕСТВО ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА СЮК СКОЮ И РЕВОЛЮ 
ЦИОННИТЕ СИНДИКАТИ ’ гиьилю

ЮБИЛЕЯТ-ПОДТИК ЗА Л08И И ПО-ГОЛЕИИ ЛОМЕНИЯколекти-

В присъствие на. много- 
гобройни гости от Федера
цията, републиката и трина 
десетте общини на Южно- 
моравски регион в Лесковаи 
на 18 декември т. г. се съ
стоя тържествено заседание 
па Междуобщииоката 
ференция на ССМ и па Мо- 
ж ду общински^

Такава програмна определе 
пост е налтернла силна под 
крепа в напатените и, дс 
без милост,
народни маси, резултат 
което са успехите на кому 
шгстичесщ 1те представители 

кои- на изборите през 1920 годи
на. Такива успехи отчетоха 

синдикален п комунистите лд лескова 
съвет, посветено па великия ппш и ирански край. 
юбилей — бО-годшпнииата

създаването па ЮКП Това обаче е“ заплашило 
(СЮК), СКОЮ и Революцн* буржоазията и тя превзнма

са. С неговото идване 
ло на партията през 1937 го 
дина авангардът на нашите 
работници успя да ги органи 
зира срещу нахлуването на 
фашистките злостори, 
разруши затрулелия капита
лизъм на кралска Югосла
вия, да ги поведе по Свет
лите • пътеки на ооциалнз 
Ма, да ш представи като по 
следовател ни борци за' мир 
и равноправие в рвута,.

на че-ване на
и народности.

В течение на четиригодишната епопея на 
Народоосвободителната война и революцията, на- 
щата Армия, кояТР от ден на ден растеше и ста
ваше все почнел еиа, остана непобедима.

В историята на войните като неповторими са
и военно лукав-

експлоатирани
на

Да

влезли безпримерпият героизъм 
ство, приложени в боевете на Сутйеска, Е ере I 
и още много кървави сражения, ^разиграли се на-

дължи да укрепва и развива своята Армия пя 
зителка на страната и придобивките от реколюЦВД-

у нас за пръв път в псторяята яа дело са 
приложи Марксовата идея за въоръжен 1«род. 
този смисъл е разработена и па практика се при
сгви,аД°самозадитаа В^иТ^^^и  ̂Д"

общности, организациите иа сдружения труд, 1 V

иа организирани трудещи се И, Р защитят
при всяка, евентуалност, да защищав! и^защу я 
своята самоуправителла и '“^^{^“‘“.„спобедгша 

Нашата Армия днес е мошиа и еп
армия, въоръжена с общестаопа
лост ,уьв всенародната обрала ^ а’вдаие 

■ мозащита. Тя -т залог иа мири

" Нашата армия Л»™ ''^ка годдашб'случай.
•(•раждането'яа-страпата^ _ се предават
Деня на- армията — У-поили армейците, иИн 
редица обекти, които са Именно, така,
армейците и г.аседението за. д с0 и брани

Цокаяцо заедно се защищава, съ»«

ОТ

оппптс синдикати. кървав терор да потуши та-
ДОклйд за шсодссеТгодп- зн активност. Ръководите 

шиото развитие,' непрекъспп "къртове ма партията с иеак-
тщшостха сл п фракцииеки

Тнто и партията бяха' с 
народа, народът беше. с Ти1 
то и партидта. И ,то вина- 
ги: когато се рашаваше съД 
бата па нашите народи във 
Втората световща война, и 

с^ възобновяваше 
разрушената страна и кога
то се защищаваше , еоциали: 
етическата ...цезавирцмост II 
преживяваха тежки момец- 
тп в клеветническата кампа 
пия иа Стайни- и Информбю 
рото. ., ., . ; н

та и, героична, борба ;за чо 
пенисите прана и щастие, за тр , борби допринасят ЮКП 
братството, единството и Да замине в дълбока пеле- 
всестраишия възход па на- галиост и да измине цай-те- 
шмте 'народи и иароШсти ж,сггя на своето съще 
за власт па работниците, за ствуване. Само с действува- 
равнодрапни мс>1сдународ1Д1 пето сред нарова и за пн^е 
бтпошепия и мир » света ,иа рсепте па народа партията 
айш/гарда" на югославската е успяла дд съществува, въ- 
работмическа класа прорзЬр преки. кървавите рресметщ: 
се Мирослав Здравкович «и-а реа^шята въз основа иа 
председател »а Мождуобищ прословутата опнала, зако- 
'I,ската' копфорелцня па Съ; Щ за защита да държалата, 
юза па комунистите па Юж- Ц шестояпуарската дцктату- 
пбморавскй регион. ; ,

Здравкоимч .изтъкна,, - че период , на нашата партия 
Югославската комуккстиче Но благодарение ,:на рамодо- 
ска партия още па П кон жортвоваттетр, ад хдляди кр 
ппес втв Вукойар лепо е оп мугшс-ш па,ртията се/оказа 
пепелила нйсоките' иЯ споя- като' йбупншггма, като пар- 
та’ активност: борба за пра тлп с < вечна виталност. 
пата па рабртакщцте,, ра да 
иионалма и' социална свобо- .Историческо,, е ролята , и
М !Ш всички югославйкп делото па другаря Пито за 
, яподц и пдродпосгп, за всичко окова, което нашата 
помахпапс „а експлоатация партия даде иа чашите па- 

та за социализъм, за мир. роди, иа работническата клд

когатю

- Накрая Здравковйч /под
черта, ; ‘ че трябва • прстЬ^нно. 
да си припомня^! за бурна
та йсторня на партията,1 за 
щото венчко, което , имаме 
е резултат на тази . беззаве- 

и героична, борба
комушгстц

.са
на нана

югославските 
през изтеклите шест десети- 
летия.'' Затова юбН^еяТ, ' кой 
14) тази' година честпуваме 
трябва да :бъде'лподтик па 
всички комунисти, младежи 
-и работници за 
постижения
иа самоуправлението.

страната,

ио-гол сми
п изгражданото

М. А.изграденото.
мч г П / "- IиII



МИНИСТЕРСКА СРЕЩА ИЛ „ГРУПАТА 77" СТАНАЛ БЪЛГАР СКИ АКАДЕМИКОТ ПЕТАТА 
В ХАВАНА

И11ФОРМБ/ОРОВЕЦ

Награда за груб памфлетРазискване върху 

два документа
книга иа Марковски „Предалия завет
ни'’ Тя е нов, доста груб аитиюгослан- 

памфяет. В тази книга към наша- 
та страна се отправят такива гнусни 
изнудвани^ каквито не е имало ни в 
периода на най-непечената аи/икдо- 

славска информбюровска кампания- По
край това, Марковски всесъРДеино за
щищава Ииформбюрото и Сталияовите 
нападки срещу Югославия, обиждайки 
Югославия, президента Тито, македон
ския и сръбския народи и техните ко
мунисти.

емигранта Марк 
след обявяването на

Промоциране па 
оиски късо време 
неговата антиюгославска книга ски

Българската академия па науките 
неотдавна присъди титлата академик на 
Бойко Марковски, илформОюРенски 
емигрант от Югославия.

Но обществеността «е е съоощеио 
поради какво на Марковски е приет де- 
,иа тази висока титла. Обаче, очебиещ 
е фактът, че провъзгласяването иа Мар
ковски за академик 
време след обявяването на книгата му 
е типично алти югославско провокатор* 
око съдържание, която в книжарници
те се появи под заглавие „Предания 
заветни”. Поради това може да се пре
дположи, че тази книга е поводът за 
присъждане иа титлата, а че от но ши
роко гледано, става дума за признание 
за" целокупната работа па Марковски от 
самото му емигриране в България-

*.Развиващите се страни трябва да 
изработят съвместна платформа, от коя* 
то да изхождат в преговорите с разви- 

срещата в Делхи к-/,мтнте нации на 
края на януари 1980 година

последва кратко
ИСТОРИЧЕСКИ НЕТОЧНОСТИ

Покрай най-грубите обиждания за 
сметка на Югославия, Марковски изтъ
ква и редица исторически неистини. 
Така например, той отрича историче
ските факти от годините ла Втората 
световна война, на, между другото ка
зва, че „Македония е освободена с кър- 
вта на български синове”. Разбира се. 
всичко това с намерение да омаловажи 
освободителната война на народите и 
народностите на Югославия и събити
ята свързани за тази борба да предста
вят в друга светлина. Той отива и ло- 
пататък
практика сравнява я с хитлеризма, бор
бата срещу сталинизма нарича антисъ* 
ветизъм и т. н.

Естествено, всичко е изказано с по
етичен език, с който се подмята гру
бата и нечиста политическа проза.

Обаче, всички тези факти в Бъл
гария на никого не са попречили кни
гата и авторът да получат признания 
да станат „бестселър" и да бъдат офи
циално рекламирани и пропагирани 
като най-висше достижение на българ
ската великодържавност. Академикът 
Пантелей Зарев, инак председател на 
Съюза на българските писатели, в пред
говора на книгата „Предания заветни" 
това произведение нарича „българиа- 
да ’, а автора й представя като жертва. 
която е страдала поради своите „патри
отични мисли” и „комунистически у бе 
ждения”.

Заради всичко с право може да се 
постави въдроса 
трябва да значи? На кого служи Мар
ковски и какво с него и с помощта 
на него иска да се постигне? Що се 
отнася за нас — « 
рно. Общо всичко
допринася за успешно развитие на 
югославско-българските отношения, за 
укрепване на доверие, разбирателство 
и приятелство между нашите народи и 
преодоляване на откритите и спорни 
въпроси, които съществуват в нашите 
отношения.

сирачето па промишленото 
изграждане п развиващи е 
се страни, естествените н 
човешките резерви, проми
шлената кооперация, тран
сфера в технологията от изо 
станалата част в света. Ма

това трябва до 
в създаване-

В Хавана тези дни запо
чна Петата министерска сре 
ща на „Групата 77" на раз
виващите се страни, на_ 
ято грябва да се изработи 
съвместна платформа, от ко
ято тези страни щс изхож
дат в преговорите с развити
те нации в рамките на тре
тата генерална конференция 
на ООН за промишлено раз 
витие в Ню Делхи към края 

година.

ко-

края всичко 
намери място

съвместната платформа 
.па „Гру- 

Ню
то иа
п организирането
пата 77' за срещата в

, обикновено и 
ставаше в навечерие 
ПОДОб! 111 конфереиш 111

ДЪЛГОГОДИШНИ КЛЕВЕТИ
Тази дългогодишна дейност на Мар- 

тдсио свързана и в лай-голя* 
оцветена с груба аитиюго- 

която той от

Делхи, както 
досега 

то па

на янУаРи идната 
На тази среща, както вече е 
известно, ще вземат участие 
представители на около 90 
страни. Югославската деле
гация ще огавява членът на 
Съюзния изпълнителен 
вет за енергетика и проми 

Стоян Маткалиев

ковоки е 
ма част е
славска пропаганда, иа 
резолюцията па Информбюро до днес е 
главен протагоиист. С писаната и 
говорена реч Венко Марковски изпол
зува всеки удобен случай да напада 
Югославия и собствения — македонски 
народ, па когото сега отрича самоби
тността, националния идеититет, ези
ка и културата, провъзгласявайки вси
чко това за българско.

Аитиюгославската и антимакедонската 
димензии са една от основните харак- 
терности на книжовното творчество на 
Венко Марковски. Литературният

службата на

па югославската политика и
В Хавана делегациите щс 

разискват и върху два про- 
екто документа 
предложила Куба и другия 
— „Групата 77”.

из-
единият есъ

шленост 
Домакинът съобщи, че ЖУР‘ 
на листите ще могат да сле
дят началото и края на ми 

която

кубинс
кият печат, в кубинския ДО 
кумент вероятно ще се на
мери известното предложе
ние на Фидел Кастро в 
ООН, който поиска от раз
витите страни да отпуснат 
300 милиарда долара за фи
нансиране развитието на изо 
станалите страни през след
ващите десет години.

Както съобщава

ннстерската среща, 
ще приключи до края 
седмицата, докато представи 

„Групата 77” всеки 
дават информа- 

работата

на

тели на 
дневно ще 
ции на печата за 
на конференцията.

си
талант той е сложил в 
аитиюгославската пропаганда, очевидно 
намирайки поддържка и подтик за 
нея. Единствено така .може да се разя
сни дългогодишното благосклонно ста
новище на българските официални ли
ца към този ннформбюрбвеки емигрант 
и неговата целокупна дейност. Поправо 
Марковски е станал един вид офици-

В центъра на вниманието 
ще бъдат следните въпро
си: промишленото развитие 
в света с отделен обзор на 
развитието на развиващите 
се страни, прилагането на де
кларацията и плана на ак
ция от предишната среща 
за индустриално развитие 
проведено в Лима преди че
тири години, стратегията на 
бързата 
като съществен елемент на 
развойния процес в идната 
година.

ален държавен поет и литератор с дено 
определени политически задачи. Него
вото творчество и неговата дейност са 
главно политически. А неговата важна

какво всичко това

политическа насока е 
ска. Тъкмо с това Марковски за бъл- 
гаро~югославските отношекия стана фа
ктор от значение. Той е барометърът 
на разположението и намеренията на 
българската страна в рамките на раз
витие на тези отношения- Те един об- 
скурен литератор превърнаха във вли
ятелен фактор яа определена политиче
ска концепция-

Това потвърждава

антшогослав-
едно е — съвсем сигу- 

' това не може да
индустриализация

Във връзка с това отдел
но ще се разисква за значе 
нието на въпроса за финан-

и най-новата (Танюг)

СТАНОВИЩЕ НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА АСЕАН

ЕрятстВо Резолюцията на ОН основа за решение в КампучияВЕСТНИК НАБЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия 

Директор

* На заседание в Куала Лампур 
потвърдиха решителността

КОЙасеанските страни още веднаж 
становище — акти- 

на копфликтните положения

подържа стълкнове
нията в Камлучия, те потвъ
рдиха признанието 
нното

задържайки неутрално 
вно да се ангажират за мирно разрешаване 

Югоизточна Азия
на зако 

правителство на Де 
мократична Кампучия, нс 
се оградиха от личността на 
Пол Пот. За

в

Съдейки по изявленията 
на участниците на -министер 
ското заседание 
ските

стоящлта тежка 
обстановка кризиона 

на индокитайска Ино, но са решителни да не 
приемат политиката на свър 
тен факт.

Потвърждавайки привър
заността си на резолюция 

това 1ак-о? °°Н За обстановкатд 
на председа З мп^шя и изтъквайки че 

комитет ‘ мо върху такава основа е 
малезийокия ™™°ЖНО да се търси пра- 

министър на външните .рабо вилно решаване на Кампучиг, 
ти Ритаудина Ханою от ския проблем, 
когото очакват да убеди до етРани повториха 
макшгате си -в нуждата за лив°стта она чужди 
отваряне на диалог за тър ВДШ и 
сене „а политически реше- 
ния за

да изтъкнат 
своята пршщипност, страни

ето си ясно ставиха 
ние, че в противен случай би 
означавало, 
акта на чужда интервенция 
и възстановяване на режи- 

подкрепян от чужди во
енни сили.

и главен и отговорен
на асеан- 

страни в Куала Лум- 
пур, а и от писането 
чата в тези страни, в 
вния град на Малезия, още 
веднаж бе здраво потвърде 
но желанието на асеанските 
страни, че задържайки 
утрално становище 
Да се ангажират в решаване 
то на конфликтната обета 
новка в региона на Югоизто 
чна Азия. Също, Да „,е бъ- 
дат въвлечени

та територия може 
да се разреши на миролку 
оив начин, ако Виетнам 
каже готовност за нейното 
разрешаване. Поради 
от посещението 
теля на Постоянния 
на АСЕАН,

редактор
БОРИС КОСТАДИНОВ 

Технически

успешно съобщенив
в пе- 

гла-
до зна-по-редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ че отобряват
Издава „Братство” — 
Ниш, „29 декември", 
№ 8, телефон 52-751 

Годиш, абонамент 100,

мане- наактивно
Трудно е да се повярва 

4ГРлиЯТа ® стРаните на 
„ АН» че Виетнам ще игне 

тяхната неутралност 
и изкреното желание на ми 
ролюбнв начин да се разре- 

сама ™ обстановката в Кампу- 
Ия и на народа в тази стра 

на да се помогне в борбата 
за съществуване.

асеанскитеа полргодишен 50 дин. 
Текуща сметка 

62500-603-9529 
СДК — Ниш 

Печатница „Вук Кара 
джич", Ст. Паунович 

№ 72 — Ниш.

«еприем.
интервен

всяко вмешателство РиРа 
Във Вътрешните работи на 
Други страни, 
вото на

в играта на 
страни и доприне- 

интереси и
великите 
сат на техните 
цели.

По тяхно мнение, и

както и пра 
всяка страна

кампучийския 
прос. Асеанските

®ъ-
страни са 

нито ще 
краткотра-

Да решава засъвестни че това 
бъде лесно,

своята съдба.
За да отблъснат 

ността
на пито съмнител 

за тована Виетнам
СТРАНИЦА 2 (Танюг)
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РЕПУБЛИКАНСКИ НАСЪР ЧЕНИЯ

По-добри условия 

изостаналите
за

По почин ща Републикаи- 
С1СИя фонд за насърчение ра 
звитието в изостаналите «ра 
ища и в сътрудничество с, 
републиканския 
за финанси

ловложенид биха имали пре 
димство, както и капитало
вложения, отнасящи се до 
насърчение развитието не 
основните стопански отрасли 
или изграждането на мощно 
сти, които ще използват до
машни суровини и съоръже 
ния-

Интересно е да се отбеле 
жи и това, че с . проекта е 
предвидена възможност за 
капиталовложения в програ
ми, за които е я°но, че през 
•първите години няма да да- 
дат желания ефект, но са от 
отделен обществен интерес 
че не съещствуват такива 
мощности. Открива се след 
това възможност за участие 
на Фонда в капиталовложе
нията, които вече се реали
зират и същевременно изпъ
лняват условията за изпол
зване насредствата от него.

Накрая се предвижда въз 
можност за използване от 
Фонда за насърчение наста
няване на млади специалис
ти в изостаналите краища 
с което главно се закръглят 
възможностите на републи 
ката за безвъзвратно уча
стие в създаването на по-до 
бри условия за осъществя
ване целите на нашата ико
номическа политика в изо
станалите краища. Досега
шните опити на колективите 
бяха добри и се очаква по- 
голдм интерес за средствата 
на Фонда.

секретариат 
е изготвено прс 

за насочванеекторешение 
па 400 милиона динара в 
настоящата и в идната го
дина, но при значително по- 
изгодни условия, ОТКОЛКОТО 
досега.

Сътрудничеството между младежта За проекторешението вече 
се разисква тези дни в ос
новните

и Ю НА 
КЪМ ЮГОСЛАВСКАТА

ежедневно се задълбочава 
НАРОДНА АРМИЯ

Традиционно плодотворно сътрудни
чество

МЛАДИТЕ И ЧИСЛЯЩИТЕ СЕ
организации 

псужения труд в Нишки 
регион. Разговорите органи
зира Скупщината на Между 
общинската регионална об
щност и Регионалната сто- 
па«ска_ камара. Очаква се 
при приемането на този дс 
кумент да бъдат внесени в 
него и редица допълнения 
и забележки, преди всичко 
във връзка с използването 
на средствата.

на

★ Заедно на трудовите, от 
бранителнн, строителни и 
други задачи

Отделно заслужава 
тъкне сътрудничеството 
жду войниците и 

младеж, 
граничари 
чат ло уреждане на стешзе 
стници, училищни 
и пр. Граничарите 
при провеждане на обуче
ния по всенародна отбрана 
демонстрирайки пред учени 
ните как с отделни видове 
оръжие се ръкува.

да се из • плодотворно
ме тво не само с младежта, 

учащата изобщо с целокупното 
Бойниците— 

дейно с ьтрудни

сътрудничес-
В обоснованието на про

екторешението се изтъква 
че основна цел на предло
женото насочване на сред
ствата е насърчаване на ко 
лективите от развитите рай
они, специално на големите 
системи, които занапред ще 
трябва повече оредства да 
влагат в развитието на изо
станалите краища.

Това преди всичко се от
нася до изграждането на 
пътища, водопроводи, мо
стове и други комунални 
обекти и в развитието на 
енергетиката. Такива капита

но
мес

тно население. Примерите са 
много и трудно е да се из 
'Редят всички. Ще изтъкнем 
само, че по тоя начин укре 
пва всенародната отбрана, 
Задълбочава се. братството 
и единството — една от най 
-ценните придобивки на на
шата 
война —

се
Между младите и числя 

щите се към Югославската 
народна армия в Сурдулгал 
ка община съществуват и 
се развиват различни обли 
ци на сътрудничество и 
взаимно контактиране. Ня
кои от тези облици са при
добили вече многогодишен 
традпционнен характер. Та
кива са съвместните добро
волни трхщови акщш на мла
дежта и войниците по зале което граничарите изтъкват, 
сяване, строеж на комунал че са„твърде добри гранича 
но-битови обекти и прочие. ри и отлични сътрудници

в осигуряването на граница 
та". Също така напоследък 
се установи още една хуба 
ва традицияработници от 
организациите на сдруже
ния труд гостуват на грани 
чарите, а те им връщат по 
сещението в течение на го 
дината. И тази година: по
повод Деня на югославска- Тоя предпразничен ден, до 
та народна армия гости на като гъстата мъгла пълзеше 
граничарите в Сурдулишка по хоризонта и стеляше по 
община ще бъдат планина скалистите предели, предве 
рите на скиорското дружес стявайки лошо зимно вре- 

Кукавица ’ от Леско- ме, граничарите от лоделе- 
фериалците от Белград, нието на Милан Попович 

автомобил- от Босилеград на гранична 
застава „Симо Погачаре- 
вич" съзнателно изпълнява
ха отговорната си всекидне
вна длъжност. Атмосферата, 
кодто се създава при среща 
та с граничарите отдава 
впечатление, че тук всеюи, 
който дойде с добри наме 
рения е дбре дошъл. Дру- 

продъл-

дворове
помагат

Народоосвободителна
изграждат се таки 

ва взаимоотношения, които 
гарантират сигурни граници 
и дълбока взаимна обич и

Чести гости на граничари 
те е местното население, за

помощ.
Ст. Н. М. А.

Не при по-матък интерес 
протичат взаимните посе
щения, които се организи
рат по случай празниците 
на ЮНА, Празника на осво 
бождението на Сурдулишка 
общдна от фашизма. Деня 
на младостта и рождения 
дек на другаря Тито и дру
ги празници. Организират 
се различни спортни срещи 
по малък футбол, шахмат, а 

различни

Границата се пази с другарство и любов 

към родината
И тази застава е „Малка 

Югославия". В пълно едино 
мислие тук живеят и работ 
ят Винко от Марибор, Зухдия 
от Велика Кладуша, Чедо 
от Добой, Мизофир от Не 
готин на Вардар, Сеиди от 
Косово... И всеки от тях ка 
зва, че всички са му най- 
добри другари, че всички го 
зачитат.

Бдителните граничари са 
и активни младежи, за кое 
то говори и разгърнатата 
дейност на първичната мла 
дежка организация. Актив
ността е още по-резултат 
на в първичната партийна 
организация, в която чле-

която винаги успешно охра 
нява границата.

реализирането концеп
цията на ОНО се осъщес
твява пълното сътрудничес 
тво. В това особено е зна
чителна професионалната по 
мощ, която никога не изо
става от страна на коман
дирите и войниците — гра
ничари. Инак сътрудничес
твото между войниците и 
местното население наисти 
на е примерно. То се израз 
ява чрез съласуване на акция 
в осуетяването на всякакви 
опити да се подреди грани 
цата, но и в обикновените 
жизнени приключения. Вой
ниците изтъкват, че твърде 
често се срещат с хората 
от крайграничната зона и 
че всички срещи им оставят 
незабравими впечатления- 

Посещават и старите хора, 
като им предлагат своята 
готовност да им помогнат

В

се провеждат и 
състезания по знание. тво

Тази година войниците вац, 
граничарш съвместно с мла- работници 
дежите и учениците от ните заводи „Цървепа заета 
училшпата в Сурдулишка ва" от Крагуевац, работои- 
общинаса залесили ?50 дка ци от основните организа 
голини подготвили за залее ции па сдружения труд 
яване нови 100 дка. Ценна е Сурдулмца и ДРУ™. 

войниците 
на теле-

от

и помощта на 
при изграждането 
визионните препрелаватели и 
прокарването на далекопро 
волите до тях на Букова гла 
ва, край Клисура и Божи-

Именно от казаното до
тук, може да се обобщи, че
Гр”ич ТСурТулишкп гарският разговор 
общинаимат изключително жава^в зависимост от сво-

постите. Пр
отговорността в изпълнява
нето иа числените задачи е 
превъзходна цел тю и вре 
ме за прахосване няма. Зато 
ва тук има само резултати, 
обединени в отличия, навра 
ди, похвали...

—• Резултатите, които по 
стигаме произтичат от мора 
зривното другарство от сил 

воля и решителността

сме, от възмож- 
ри положение, че

нуват повече от половината 
Всичкитоя колектив, 

са завършили 
политическа школа ,,Тито— 
революция — мир" и всеки 
дневно организирано работ
ят върху идейно-политичес-

на
младежката

кото издигане.
— Сътрудничеството с ма 

селението от околиите мес
тим общности за всички 
пас представлява истинска 
основа па единодействието 
в пазенето иа границата. Ук 
репвайки самоувереността, 
уважението и другарството, 
ние всекидневно издигаме 
взаимодействието на населе 
името и граничарите. Всъщ 
лост границата за друг жи
вот пе знае 
дирът Драган, добавяйки, 
че активно и съществено— 
в най-различните дейности 
— сътрудничеството между 
тях п околното население 
представлява жива крепост,

в разрешаването на жизне
ните 
не на

въпроси (обезпечават 
снабдяванеДърва,

със стоки от широко потре 
блеиие и пр.) От друга стра 
на пък населението не про 
пуска мито един случай, в 
който могат да окажат по
мощ па граничарите от за
ставата.

И в навечерието на Деня 
на Армията граничарите и 
пионерите, младежите 
ляиите от съседните местни 
общности ще бъдат заедно: 
със съвместна 
бавна програма ще лосрещ 

празника на армейците 
В.Б — К. Г.

мата
ц па граничната бразда да 
се запази братството и един
СТВОТО II ВСИЧКИ
придобивки в нашата стра 
па. Тези резултати са зиа 
чителми и! общи, това оа ре 
зултати иа сплотен

иа млади пазачи 
Аз изцяло

останали

колек
ма н секазва комаптмв

съмграницата, 
доволен от всички, всички 
са добри и е трудно да 
се каже кой е шй-добрият 

техният командир

културно-за-

нат— казва 
Драган.

засада
СТРАНИЦА 3
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Най-д*бро между 

най - дебрите
лист

нишке
АРМИ1СКВ
ОЬЛАСТИ

КИ тези старшини и 
войници: Зоран Корчма, Ма 
риян Скок, Сузаи Му йони н 

Глогач, Мустафа ша-

колеги, 
ОТ /шй'ва

магат ша младите
ТадачиеЛЩс сс они- 

да бъДВ

ДОКАТО играчите па спор 
прогноза се памъчват^МИЯ '-Ч22ЙДЕКЕМВРИ ^ВОЙНИЧКЕ НОВИНЕ" ГО 

СХУВАТ НА „БРАТСТВО"
тпата
дали „Звезда" 
като гост, дали нишки 
днички" ще загуби 
или две, в _ състезанието 
Избираме най-доброто 

делите" изглежда, че ис бе 
трудно да сс прогнози

ра победителят: поделението 
с което комаидува Траян 
Милдиович в последните Г1ет

Иван
бай и мнозина други, даде из- 
в-ьиредни резултати на после 
дното учение „Юг 79 и с У че 
нията в поделенията на НАО 
— казва старшината

на нашето наето 
все

„Ра
«гването из 
телните връзки, контролира

реда и дисциплина 
грижата
ВОЙНИК
напусне 

оба

точка

исто на 
та в

по-
КОЛЕКТИВА НА СТАРШИНА АЛЕКСА

стоянович
гарнизона, 

за всеки отделен 
своеволно

или не се

Ми-В
ланович и
яване, че в колектива 
пак су,шествуват 
|Ж и войници, които 
трябвало да посетим — 
посочва Спасоевич, команди

шс КОЙТО 
поделението командисиотбие военната биди да 
повинност и така нататъкВинаги успешно 

стрелят
години ч-№™с~.

Войиикът-журна-
получава задача да на- 

снимка па положени 
запознае старши- 

този

ниангажи-огромно
райе, така чс всички войни 
ци твърде бт.рзо след пос- 
тъпвансто си в казармата 
„влизат в огъня • Онова, ко 
сто старите колеги шс им 
покажат, ще ги поучат,

помогнат в конкрет

изискваттитлата
ЛЕНИЕ. ра на свързката.
лист 
прави 
сто и да
ните и войниците за 
успешен колектив, който и 

тази година всред мио 
добри поделения в па- 
армейска област пано 

названието —

Спасоевич 
прие сърдечно* но се изви
ни, че не може да ни пос
вети повече време за раз
говор:

ниДругарят

и
ще им
на ситуация е главната

Това е иай-голямото 
войник

през 
гото 
шата 
во спечели 
най-добро".

им
в ръководенето с материал- 

средства 
данни

изявите на недругарство и 
В това отношение го-

школа.
обучение за всеки 
от военната полиция, защо 
то добре е известно, че 
практика тези задачи изпък
ват с цялата си 
едва тогава сс вижда 
ко са трудни, дори и опас 
ни понякога. И тогава 
е от съдбовно значение 
колективът. Това 
при нас няма значение 
фраза, то е реален факт.

с много Почти всички, всред 
непре- 

заети. Положе-

Тържествено и 
добри резултати се прояви 
поделението на старшината 
Алекса Стоянович, кодто че 

36-годишнината

но-тех ничеок! 1 те 
пазенето на тайни тдх и най-младите, 

къснато са 
нието на нашите пътища е 
сериозно, голдм е протокът 
на чуждестранни моторни 
превозни средства и ведко 
включване в движението на 
военни .моторни превозни 
средства, изисква пълно ан 
гажиране на нашето поде
ление. Че в това отноше
ние постигнахме добри ре
зултати, се вижда от факта 
че чувствително намаля 
броят на злополуките, на.ма 
ляха и човешките жертви, 
а нашите водачи на мотор
ни превозни средства не 
са направили нито едно на
рушение на правилника по 
движението, макар че дене 
нощно са в движение. Всич 
ко това е резултат на висо 
ката подготовка и усърдие 
в работата на младите вой
ници. Хората обичат своята 
ггрофесиег и нерядко, след 
като отбият 
повинност - 
лицидта. 
изтъкна и това, че с народ 
мата милициимаме твър
де тдено сътрудничество и

па
наот т. н.

лдм принос дават пъР®ичма 
та организация па Съюза иа 
комунистите и организация
та па Съюза на социалисти- 

младеж, които дей-

Думите на командира 
поделението Траян Милано- 
вич можеше да 
и самоуверено, ако 
подкрепени с конкретни ре 
зултати. Другарят Милано 
вич споделя:

ствува
създаването на Първа маке 
донско-кооовска ударна бри
гада, чиито светли традиции 
успешно продължава и та 

В какво се манифестира 
това? „ Нашето поделение 
от създаването си пое лед ов а 
телно продължи пътя на 
бригадата, укрепваше и сс
усъвършенствуваше,
че днес се превърна в съвре 
менна сдружена част, въоръ 
жена с най-съвременно оръ 
жие и военна техника” — 
каза другарят Стоянович на 
тържеството. От тези думи 
може да се заключи, че ре
зултатите се манифестират 
и във високото военно-учес 

равнище, в стабилното

сложност 
кол-прозвучат 

не бяха
тук

ческата
ствуват твърде организирано 
и съгласувано.

чи. понятие
на

В началото на настоя* 
договорих-Добрите отношения 

яят и върху постигането на 
по-добри резултати в обуче
нието.

вли- щата година се 
ме другарски: и в настояща 
та година ще се борим да 

От този

Другарят Миланович твър 
де сериозно мисли, когато 
говори успехът на поделе
нието, който се приписва 
на целия колектив. Казва 
че просто не може и не 
знае кого да изтъкне от
делно, защото би нанесъл 
неггравдина на някого. Ед
ва склони да ни запознае и 
да ни представи някои ста 
ршини които всички до 
един имат интересни заня
тия- Преди всичко, това е 
другарят Любислав Радиво- 
евич, млад и твърде спосо
бен старшина, чието по
деление носи главната боева 
сила след това Стоян Пав 
лович, командир, на оня 
дял от поделението, снаря- 
жено с най-съвременни те
хнически пособия, които са

така

бъдем най-добри! 
час — и войниците и ста- 

стремяхме— Работим по метода „Пс 
па тогава търси" 

Йованович 
този метод

ршиките се 
само към една единствена 
цел: във всяка област на
войнишкия живот — обуче
нието, реда, дисциплината 
изпълнението на специални 
задачи, на спортното и на 
другите полета, в културния 

да бъдем първи

кажи
— разказва ни 
На практика 
прилагаме на терена.

На демонстративните уче
ни* най-добри резултати са 
показали момчетата на де- 
сетника Комарчевич, студе
нт на Висшето икономичес 
ко училище в Земун и Ме- 
хо Мемич, занаятчия от гр 
Мостар, който в армията е 
приет в редовете на Съюза 
на комунистите. И двамата 
са получили значка „Приле 
жен войник

но
морално-политическо състоя 
ние, в богатия културно- 
забавен и спортен живот на 
поделението.

живот
най-добри. Това не е някак
ва си надпревара за 
феи или отличия; 
себе си се разбира, че ние

тро- 
от само военната си 

остават в ми 
Инак трябва да

Във всичко на преден план 
е извидническата група, коя 
то командва Момчило Йо
ванович. Тя подготвя коман 
дири за изпълнение на спе
циални задачи. Обучава ги 
много добре, ни казаха в по
делението. Ще посочим само 
някои данни: на последната 
стрелба
улучили целта, докато Злат
ко Гърбим от Загреб напри
мер — на три стрелби бил 
отличен, изпълнил условия
та, а патрони му останали 
неупотребени.

• Този успех е резултат на 
щателните 
— отговориха в хор новодо 
шлите войници. На стрелба 
та те са изминали пеш над 
46 километра и се върнали 
с песен на уста. Никой от 
войниците
че е болен, което при 
ва обстоятелства се случва

дане можем от другите 
искаме да спазват правила 
та на службата, ако 
сами не ги спазваме?

ние

отлични отношения и често 
организираме съвместни дей 
СТВНя-

Когато някой получи 
кордна реколта, или се из 
качи на връх Триглаю, нор 

постави 
искат

реРазнообразен е и култур 
но-забавният живот в поде
лението. Освен стенвестни-войницивсички мално е да му се 

въпрос; който 
да му поставят: 
гате това другари?

ка, съдържащ редица акту- 
ални новини от войнишкия 
живот и за събитията по 
света и у нас, а който уре
ждат Радиша Павлович и 
Йовица Ракочевич, успешно 
действуват и литературната 
секция, танцовият състав и

в състояние да открият 
унищожат врага в какаото 
и да било време, метеороло 
гически условия,
Хранислав Йованович, 
то отбор знае всички

и
Ценим другарствотовсички 

-■ как пости
и ко

лективния дух на това поде 
ление. Затуй от другаря Сто 
яновичдругарят 

чий 
възмо

— Нито един от постигна 
тите успех, които не се от 
читат само с провъзгласява 
вето на най-доброто поде
ление, но и многобройии от 
делни признания, които ни 
присъждат частите навред 
в нашата армейска област 
а които своя връх досегна 
ха при неотдавнашното по 
сещение на другаря Тито 
на САП Косово, когато на
шето поделение получи за
дача да организира охрана 
та, не са резултат на от
делни лица, включвайки и 
мене като командир, 
се има предвид, че ние сме 
моторизирана част, 
за илюстрация, през насто
ящата година измина над 
300 000 километра (любите
лите на статистиката 
да изчислят колко

поискахме да 
съобщи имената на най-до
брите, а това са: Йоже Хла 
бински, Лука и Винко Сто
янович, Драган Богунович и 
Драгомир Малович.

ни

жности при употреба на кри 
минално-технически

др., които в съдействие 
икономическото училище и 
гимназията в града устрой
ват съвместни програми. Те 
спечелили

с
сред-приготовлени? ства за откриване на нару 

шителите на закона и най 
сетне
он Спасоевич,

награда 
като рецитатори в неотдав
на завършеното състезание 
„Младост в песента, 
и умения”.

първа
Симе-старппшата Честитихме на 

им и ,на всички 
трудолюбиви 
поделението на другаря Ми 
ланович.

успехите
останаличиито вой

ници носят най-голяма частдуми ВОЙНИЦИ от
от .дневните задачи на 
лението. Работата

поде 
на всич-

не се оплакал 
та-юи- Извидиикът трябва да бъ

де и добре физически под 
готвен. Всяка година 
делението 
курсове

Като— За всеобщия успех на в по-
се организират 

за незнаеоци да
поделението от огромно зна 
чение е да се започне орга
низирано още от създаване 
то й
Йованович. От самото

която
плуват, скиори и др. В съре
внованието „Избираме най- 
доброто поделение"

казва старшината
рамо до 

рамо с поделението на дру
гаря- Йованович

при
стигане на новите войници 
в казармата се опитваме да 
пи научим на възпитателно- 
образователните

могат
е и поде

лението на Георги Костура 
нов

пъти те
зи войници са обиколили зе 
мята!) и това най-често 
изпълнение на

— все добри атрилери 
сти, които и при най-небла- 
гогтриятни

приелементи 
и то колективно. Съветът за 
безопасност и самозащита

самостоятел
ни задачи, в които и войни 
ците и

климатически и 
условия 

всеки възду
метеорологически 
„унищожават"

старшините, във
са готови да 

напълно само- 
взаимно да

и комисията за вътрешен 
ред и дисциплина действу 
ват превантевно в отстраня 
ването на нелравилностите

всеки момент
действуватшен десант.
инициативно, 
си помагат, сътрудничат, поМ. Б.

Войниците иа пост
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ПРЕДСТАВЯМЕ
ВИ ПОДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАДИМИР ВУКОВИЧ

Осъщественият успех 

шепоти за всички
предизви-

Поделението с което ко
мандва старшината Вла- 
димшр Вукович се" отличава 

' компактност, 'орга низи- 
раност и постига много доб 
ри и отлични резултати в 
обучението и 'Възййанието.
1 азГОДИШНИяТ х 
•на Републиката 
с нови

сциплината е «а високо ра мерна чистота похвали и 
внище, както и постигаати 
ге резултати. В това се уве 
рихме бързо. Сварихме ги 
в час на проверка на нау
ченото в ггьрвата фаза на другите активности, се из- 
ооучение. От показаното на тъкваг войниците Богдан 
проверката можеше ясно Рахитович, Зринко Кункич 
да се види колко много са Марк Леку и други.' 
научили. А именно тук се 
подготвят бъдещите одельон 
ни командири. Войниците 
•на десетника Шиме Боцин 
проявиха голяма сръчност 
в поставянето на оръдие за 
действуваме, висока степен 

обученост проявиха и мо 
мчетата на десетника Митя 
Бирк, селскостопански 
ник от Домжале. Войници 
те ма Звонко Жураш и Ран 
ко Шуман от това поделе
ние са отлични стрелци. Да 
кажем и това, че 
пата Йово Гавран със 
те момчета е постигнал от
лични резултати по стрел
ба, като при това е спе
стил скъпоценна артилерий 
на муниция.
те на другаря Ристович за 
този успех в акцията 
спестяване ще 
другар^ Гавран за парично 
възнаграждение. Кандида
тите за одельонни команди 
ри подготвя поделението на 
другаря Бранислав Яков- 
левич. На миналогодишния 
Дек «а армията това поде
ление беше похвалено, 
като_през настоящата 
дина помещенията му за при

съюзният секретар по наро
дна отбрана армейският ге 
нерал Никола Любичич. Със 
залягане в обучението и в

Генерал-подполковник Ал. я„ич

КАЛЕ™ДНДЪР ЯНИЧА°ппГЕНЕРАЛ' 
м г янич по ПОВОД

....
рожден ден 

посрещнаха 
трудовипобеди в 

изграждането -на боеготов
ността на поделението 
според
първите девет месеца 
дината, а и по-ранб, 
потенциални кандидати 
ласкавата титла „Най-добро 
поделение в НАО през 1979 
година\

След военната подготов 
ка на войниците за опециал 
ни задачи, ние се опитваме 
от войниците да
културни, 
ски и идейно ясно опреде ле 
ни хора в нашето общество 
- - каза в началото на разгс 
вора ни 
диво е Матович. Чрез обуче
ние,

ИЗЯВЛЕНИЕ НА 
ПОДПОЛКОВНИК 
ДЕНЯ НА АРМИЯТА

От три месеца насам свои 
те теоретични знания твър 
де успешно предават на но 
водошлите армейци и 19-годи 
шният старшина Фехим 
Алич от Тузла. За неговия 
„старт” старшината Яко- 
влевич ни каза, че не се 

тех поставя въпрос за работно 
време, но с правилното си 
отношение на подчинени
те към възложените за
дачи и високите теоретич
ни знания с поделението си 
постигат забележителни ре
зултати. Твърде принципен 
в работата си е той и по 
стрелба .постига много ху
бави резултати. Добри ре- 

Според думи зултати бележи и в тактиче 
ските обучения-

и
постигнатото през 

на го 
те саНонцеп ;ията за 

отбрана на практика
всенародна за

ша

Намираме се,.ол в навечери
ето на 1980 гадина и Деня 
на нашат4 Армия- Както и 
обикновено,

риалната отбрана и обще
ствено-политическите общнс
сти в твърде голям брой се 
ангажираха с огромен енту 
спазъм в подобрението 
боевата подготовка и въз
питанието. Те проявиха 
соко политическо

създадем 
идейно-пол птиче-паралелно с 

изплънението на другите за 
дачи, работим и върху 
райето
нашата работа в настояща
та година.

Всички основни показате 
ли сочат, че настоящата го
дина и те приключим с по 
ложителни резултати, от 
делно в главните активно
сти, а в много дисциплини 
отидохме значително напред 
много по-далеч, отколкотс 
предвиждахме.

Нашите старшини и вой
ници от активния състав и 
военните поделения, в съдей 
ствие с частите на терито-

старши-
своинасуми

на резултатите от ви- старшината Ра-
еъзнание

и зрялост в подготовката 
нашата концепция на всена
родната отбрана и в изпъл
нението на другите 
произтичащи от решенията 

Единадесетия

културно-забавни и 
спортни активности, жела
ем да научим войниците да 
си създават трудови нави
ци, още повече да заобичат 
родината, да изграждат око 
лната си ореда.

Искахме да знаем, кое по 
деление в този колектив е 
най-доброто. Той посочи по 
делението ка Драган Риста- 
нович, което за нюанс е 
над останалите. Това е ста 
билен колектив, в който ди

на

по
задачи Тези резултати се пости

гат чрез самоотвержен труд 
като начело винаги се нами 
рат членовете на Съюза на 
комунистите.

В настоящата година ар 
мейците при много отговор
ни и трудни задачи прояви

ло ха висока степен на идей- 
го- но-политическо единство, от

говорност, 
шителност...
жду другото в информаци
ята за конференцията на 
Съюза на комунистите в по 
делението на Владимир Ву
кович.

предложи
на конгрес
на СЮК, вдъхновявайки се 
от придобивките на Наро- 
доосвободителната борба, ре 
волюцията и следейки ми
слите на Върховния комен 
дант другаря Тито в изграж
дането на нашите въоръже
ни сили. здравина и ре- 

— се казва ме
В ПОСЕЩЕНИЕ НА ПОДЕЛЕНИЕТО НА БЛАГОЙ СТОЯНОВСКИ

Импровизациите-на враговете
За целокупната работа 

на поделението важен еле
мент е и активността на

™ примери на — ан кК™аГрбГ°ор°г™р 
гажиране има на всяка кра ^ ^ *
чка.

много но-,развити с по-добри 
характерни черти. А това не 
е чудно след като виждате

нилия, обаче ползата от 
вид обучение е много по-го 
ля-ма. В психологически сми 
съл положението също 
благоприятно за действие: 
войниците чувствуват 
ворност и тя им дава насъР 

(работа. Тук и ле 
пай-големмте 

ства па обучението на тере 
на, на

този трудно положение, нас 
интересуваше 
Стояновски да се изкаже по 
въпроса каква е разликата 
между младежите, които по 
стъпват в поделението и съ 
щите младежи,
15 месеца излизат от казар 
мата 
иолнцеи.

Когато
помещенията, 
борави поделението 

Воената полици* на стар
шината Благоя Стояновски 
беше рано утро. Имахме до 
известна степен „нечестни"

наближавахме 
в които старшината

на
е

на културната дейятелност 
е войнишкият клуб.

В сътрудничество с мест
отго

които след
Бързайки се в изпълнение 

на задачите, старшината 
Стояновски похвално се из 
каза и за дейността на мла 
дежката организация в по
делението, като отделно из- 
тъмна Нияз Сарамат, Са 
лих Джафич, десетника Вла 
до Иваповнч и младият взво 
ден Новак Благоевич Всред 
най-добрите е и десетиикът 
Милорад Пражич, секретар 
па партийната организация.
Пражич е родом от Госпнм 
завършил е виеше икономи 
чеоко училище. Той между 
другото се е проявил и като 
член на състава „Лнкосп” в миналия брой на вест- 
които са засмели и няколко ннка на 1 страница в ста* 
плочи. С китарата си то^ тнята „Изходът е в повиша- 
участвува в много тържес нането производителността 
тва като постоянно ободря на труда” в последния абзац 
ва духа ига овоите другари. в третия ред е отпечатано..

„че не трябва да се обосно
вава върху реалните възмо 
жности на всяка конкретна 
среда". . . а трябва да се че 
те: „НЕ ТРЯБВА ДА СЕ 
ОБОСНОВАВА ВЪРХУ НЕ 
ЧИИ ЖЕЛАНИЯ, А ВЪРХУ 
РЕАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОС 

та ТИ НА ВСЯКА КОНКРЕТ

ната младежка 
ция войниците сътрудничат 
на културно-забавното поле 
организират съвместна ра 
дио-уредба и 
друш полезни изяви.

организа-чение за 
жат

намерения" искахме да из
ненадаме поделението, чи 
ито боеви и трудови зада 
чи именно са — бдителност 
та. Останахме малко засра
мени, когато сварихме без
препятствено, вкусно и фун- 

уредените поме

нато обучени военнилредпм-

това в казармите.
организират

разДокато разговаряме,
по помещения- 

авторът ,на тези редо 
да надвие

хождаме сс Мон Бечирита икционално 
щени* в тези утринни часо 
вс. Всичко 
порядък, а момчетата в бе 
лите комбинезони бяха 
крак.

Другарят Благой Стоянов 
ски, спокоен и съРДечеи 
ршина приятен С'/,беседник. 
Не люжехме да му отнема 
ме много време, защото има 
ше много работа.

можеше
з^Ь-та Ч(коХаТе резул

тат на ТРУД и постоянство.) 
в техкшя лагер. Шатрата - 
с дневно помещение. Гя да 
ва големи възможности за 
провеждане на теоре™чно- 
то обучение и овободии ак 
мшост, а по ояиавегня- 
ците видяхме, че тези ь 
можности наистина са^гож

об-
беше в пт,леи

на Попрявна
ста

оптимално семи и 
зват.— Много съм доволен от 

факта, че живеем и се тру 
дим на терена — разказва 
другарят Стояновски — И 
то по повече причини. г!с 
ла тръгнем отначало:
напред току-ш° 
стигнали войниците, а тях 
пото обучение и подготовка 
за всички видове наши - - 
иифични задачи на мен с 
най-важно. Вижте какво 
тук в няколко дни всичко 
се сбъдна — за твъРДс КРЯ 
тко време те минават през 
всички характерни ситуа 
ции и фази и то не в Ш’ 
какъв експериментален вид 
но се закзлват чрез съшил 
оки задачи. Навярно, така 
е по-трудно <и изисква по-го 
Дяма съсредоточеност и уси

__ Естествено, за да се но
ше мо

— Основа на хомогенност 
та иа поделението е липса
та на разлики между „ста 
рите" в „младите" войници. 
Струва ми се, че без високо 
съзнание това поделение не

стигне всичко това 
же т.а се импровизира
зва другарят Сгвдяммн 
ии гХочва прзгледп- и 
ясем проект преди
подготвял с мессциизл‘з„е. 
поделението^^ ® евен

враг!

ка
Сл. Милосавлевичиай-

бяха ттри — Както и в другите по 
деленид — в армията 
младежи от найфазличеи съ 

' социал

идват
би могло да действувасне Не би могло НА СРЕДА”. СЪщо така — 

материалът „Печатът е бо
-• по отношение 

по потекло, образование^»
став ка успешно, 

светкавично да 
и в града 
Държанието иа тези момче 
та е прилично и за пример 
— каза между другото Сто

Ниш° не 
туалиия

Тъй като
време
п поделението
иптеягзивии за
оретичгм и за джуДО

Гдр) ®сво,,та Р°'
задачи со намират в

действува 
и в казармата.Интересно е,

и възпитател, про, 
как хората се

рец за свободата па чове
ка" не е поместен изцяло на 
3 страница, но в по-голяма 
та си част на 5 страница, с 

Молим чи*

т.и.
старшина 
СТО виждаме 
се променят. как физнчес- 

стават по-здрави, развиват 
издигат, стават по-остро 

умни, пмитвпигеитни. Ьез 
колебание мога да задпя. *е 

всички излизат

повойниците 
пребиваването си 

провеждат
— те

иа
гси

друг материал, 
тателнте за извинение.

се и японски.

В. Томнч
ОТ армията
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ЗАСИЛВАНЕ 1А МАТЕРИАЛНАТА 8СШ1АНА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕIII ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
и Димитровград

— Д. Р/,жаиа — Пяо 
В търговията се очаква 

снабдяваме

сина(От 1-ва стр.)
го производителността ка 
труда, премахването на за
губите, въвеждаме па ико
номии н^и всички отрасли 
съзнателното разполагане 
с обществените средства и 
съгласуването па потребле
нието според материалните
ВЪЗМОЖНОСТИ.

Според предложението
общественият

във всички ча.

ПО-ИНТЕНЗИВНА ДЕЙНОСТ 

НАСОКИ
напо-ре,'(огшо

населението ©ьс стоки 
широко потребление, 
т родна не па магазини в Рай 
чиловци (Краин дол) и 1. °ъ 
жана и разширяване 

Голент.

от
пое-

ак-бип да се предприемат
мерки, за развитие 

селското стопанство 
частния сектор, чрез

му в основна орга
низация па сдружения труд 
па коапврвитите: Изгражда 

на. опдедсл^ни стопански 
капацитети Н7,з основа но 
природните условия, 
съществуват иа територия
та па общината, като мине
рални суровини, гори и дру 
ги, по-бързо изграждане па 
комуналната инфраструкту
ра (особено пътищата), еле- 

бъдат

цип, и па иаиа сиъ!р- магазина в
ШИРОКА АКТИВНОСТ В 
РАЗРЕШАВАНЕТО НА КО 
МУИАЛНИТЕ ИРОЪЛЬМИ

Обсаждайки актуалшгте идейно-политически 
областта изготвянето иа средносрочнито 

обществено-икономическото разви-
звавото

въпроси в 
програми на 
тие на общината в период от 1981 — 1985 година, 
Общинската конференция на Съюза на комуни
стите в Димитровград на последното си заседа
ние константирп, че досегашната работа в 
твднето на тези програми е незадоволЯ1шщо 
се намира в началната си фаза.

на
резолюцията 
доход трябва да се увеличи 
с 8 па сто, производително- 

тр уда Да се лови- 
с 3,5 иа сто, заетостта

ле
Според предложението на 

развитиекоито резолюцията, за
общината -в предстояща 

та година ще приключи лро 
низкотокова

стта иа 
ши
с 4 па сто, а ръстта на де- 

трябва да бъде по-м а 
ми

наизго- 
н че карването на 

та мрежа в Д- Любата, Гло 
жйе, ГТаралово, Извор, Бе- 
лут и Мусул и на далеко
проводи в Голеш — Жерави 

— Карамаиица и Ресен— 
Буцалево.

В ПТТ движенията са за- 
линиите за Гор

нпте 
лъ,к по 
палата година.

отношение на
грами на производството и

Т Трябва да се има пред 
това, че в течение на 

оредносрочен 
производствените

Имайки предвид значение, 
то на спамеиатите програми 
Конференцията 
всички комунисти, 
онези, които работят в отдел 
ни служби да интензнвнра! 
дейността си в изготвянето 
на средносрочките програ
ми и задачите си да извър 
шват съгласно установените 
програлш.

Една от основните задачи 
на комунистите в посоче
ния период, трябва да бъ 
де борбата за по-нататъшно 
то развитие на самоуправи 
телшгге обществено-нконо 
мичеоки отношения върху 
основите на Конституцията 
и Закона за сдружения 
труд.

Имайки предвид, че сто
панството -на общината има 
преработвателен характер 
че е ниско-акумулативно, с 
недостатъчно изпълнени про

ЗАВИДНА ДИНАМИКА 
НА ИНВЕСТИЦИИТЕктрификация™

п 1Т0'Патат'гдс задачи, които 
ще трябва да бъдат решава 
.ни по-бързо.

Едиа от главните задачи 
в предстоящия период тряб
ва да бъде и развитието 
дребното 
създаване ма съответни ус- 

и предприемане

ще
задължава 

особено новид е 
предстоящия Развитието на стопанските 

дейности ще получи пре
димство и в 1980 година. 
Предвиждат се 
активности и

период,
капацитети трябва да бъдат 

модернизн-
планувани

и Долна Ръжана, Кара 
и Доганица. Пред-

копкретни 
промишлени 

обекти, за които ще бъдат 
изразходвани около 20 ми
лиона динара.

В агропромишления 
плекс трябва да се затрев
ят 400 ха, да се установят 

отношения

нареконструирани, 
рани п разширени, Общин
ската конференция смята 
че една от главните задачи 
трябва да бъде 
структурата на стопанство
то, което ще се извърши в 

чрез

на маница
вижда се прокарване и раз 
ширяване яа редица махлен 
ски и междуселски пътища 

села на

чрезстопанство,

наловия
мерки, които ще стимулират 
развитието на тази област.

промяна
почти вт,в всички 
общината и други обекти и 
активности. За тази цел ще 
бъдат изразходвани над 21 
милиона динара.

Изграждането на училищ
на сграда в Бистър (пръв 
етап), фискултурна зала в 
Д. Любата и 
на работилниците в образо 
вателния център са най-зна 
чителлите начинания в обра 
зователното дело в пред сто 
ящата година, за които ка 
питаловложенията възлизат 
на над 12 милиона динара.

Здравното дело трябва да 
получи
ция в НазъРида, Дукат и 
Бранковци, а ще бъде обза 
велена амбулаторията в Д. 
Любата.

На културен план се пре 
движда адаптация на коопе 
ративните домове за култур 
ни потреби. Най-значителен 
сбект в областта на детска 
та защита, който ще бъде 
построен в предстоящата го 
дина е интернатът в Бистър. 
За него ще бъдат обезпече 
ни 15 милиона динара.

К.Г.—В.Б.

КОМ

Не по-малко внимание, в 
изготвянето на средносроч 
ниге програми, трябва да се 
обърне върху създаването 
на по-благоприятни условия 
за работа в организациите 
на сдружения труд, разкри
ването на проблемите в об 
ластта яа хигиено-техмиче- 
ската защита и подобрение 
обществения стандарт на ра 
ботницнте.

две насоки: първо 
изменение и съгласуване на 
производствените 
върху 
ствуващпте 
второ — чрез изграждане 
на нови производствени ко- 
пацитети, въз основа на но
вите, пю-атрактивни и висо- 
ко-акумулативни 
на производството.

кооперативни 
за обезпечаване суровини 
за фабриката за сушене на 
овощия, зеленчуци и лечеб
ни билки, която ще 
пусната към средата на го 
дината, да се реализира по
вдигането на миниферми и 
построяването на цех за 
преработка на картофи в 
скорбяла.

Изграждането на цех за 
финална обработка на дъР 
во, затревяването на 300 ха 
ерозивни площи и изграж
дането на цех за дробене и 
мелене ка кварц са основни 
те активности на горската 
секция.

В строителството главни 
усилия ще се полагат вър
ху снабдяването на съоръ
жения, в транспорта трябва 
Да се набавят 5 рейса и 5 
товарни камиона и е запла 
нувано да се прокарат или 
поправят пътищата в нап
равленията Назърица — До 
ганица, Д. Тлъмино 
раманица — Голеш и Г. Ли

програми
основите на съше- 

капацитети, п
бъде

обзавеждане

програми

Освен казаното дотук, тря Т. Петров

ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ НА СУРДУЛИШКА 
ОБЩИНА

стан-здравна

С ИНТЕНЗИВНИ ТЕМПОВЕ
★ ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ГОДИНА НА СРЕДНОСРОЧНИЯ ПЛАН 

(1976 — 1980) ЗА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА Е ЧАСТ ОТ ОБЩАТА ПРО
ГРАМА, В КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ РЕДИЦА ВАЖНИ ЗА
ДАЧИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО Й УКРЕПВАНЕ

През 1980 година, заключи 
телналта година на средно- 
срочния план (1976 — 1980) 
ще се продължи темпът на 
развитие, който трябва да 
изведе общината от стопан 
ската изостаналост. Изхож 
дайки от постигнатото ни-

да на сдружения труд — 
следва да настъпят качестве 
ни и количествени измене-

тника.
Очевидно идната 1980 го

дина ще бъде интензивна зг 
стопанското развитие на об 
щииата.

ния в разпределението на 
обществения 
ООСТ

Ка-продукт
в обществения се

ктор: предвижда се за 0,8 
на сто увеличение в разпре
делението на обществения 
продукт за организациите 
на сдружения труд.

По-динамичното

на Ст. Н.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НАСКС В БОСИЛЕГРАДво, условията и възможно
стите (материални и (ресур
си), както и от целите на 
обществено-икономическото 
развитие необходимо е през 
1980

Нрайгршчкоп сътрудничества - съвместна зщча
«йтаьвх-г паяк г-гугзаседание щзез седмицата, та политика главно сГиа
структу™т наСЪГкр^^тна бппИ' СаМ° В ТВъРде "^1; 
теТа^р^ШитеРпХйн„ Хш.Та.ГдТи по ПРВД' 
организации, предложени иа (пореден! А дати по 
предизборните събрания, и 
ниформацията за крайгра
ничното сътрудничество ме
жду Босилеградска община 
и град Кюстендил (НР Бъл-

развитие
на промишлеността ще 
базира върху по-голяма ико 
номичност на труда и сред- 
ствата, по-голяма съгласува 
пост на асортимента на про 
изводство

се вече усилия Да се използу
ват немалките

година да се осъще
ствят следните показатели 
на развитие: общественият 
продукт да нарасне с 13 на 
сто, заетостта с 6, произво
дителността на труда с 4,5 
промишленото производство 
с 11,8, селското 
5, стопанските

възможнос
ти.на

Изхождайки от принципи 
те на нашата външна по
литика — бе изтъкнато на 
заседанието — Босилеград
ска община и занапред ще 
полага усилия и добра воля 
крайграничното 
ство да се разгърща и ук
репва въз основа на добро 
съседството, зачитането ин
тересите на другата страна 
и неналагането на 
ни становища.

с изискванията 
на пазара и по-нататъшно
то самоугьравително свърз
ване и сдружаваме в рамки 

стопански

трети
път или които 

имат доста задължения. На 
тези първични 
е препоръчено да 
жат

стопанство с
организации 

предло- 
и изберат други канди

инвестиции 
с 20,5 на сто и прочие 

Предвиденият ръст на об
ществения продукт и на ос
таналите показатели за 
витието са

те на големите 
обединения.

За 1980 година 
жда нарастване на физиче 
ски а обем на производство 
то за 11,8 на сто. Производ
ствените програми, както и 
съществуващата структура 
и нивото на заетост в проми 
шлеността, обезпечават 
ловия за динамично

сътрудничесе предви- дати.
На заседанието бераз изтък

нато, че един малък брой 
първични организации на 
СК не са провели лредиз- 
барни събрания от обектив 
ни причини и че 
кора ще направят. Останали 
ге Първични организации в 
общината навреме са прик
лючили с предизборната де 
иност и

В информацията за край
граничното сътрудничество 
между Босилеградска общи 
иа и град „Кюстендил (НР 
България), която обсъди и 
прие Общинският 
а също така и в разисквани 
ята бе

по-големи 
предвиденият ръст -в СР Сър 
би<у без автономните обла
сти.

Такова увеличение се об
основава върху постигнати 
те резултати през текущата 
година. Едновременно 
и продиктувано от необходи 
мостта да се надделее отно
сителното изоставане в 
пента на развитост.

Изхождайки от основната 
задача на обществено-иконс 
мическо развитие през 1980 
година

от

собстве 
Обстоятел

ството, че в Босилеградска 
община живее население от 
българската народност тя 
тржбва да бъде значителен 
фактор в разширяването на 
крайграничното 
ство, понеже -

това нас-ус комитетнараст
нане на производителността 
на труда от 4,5 на сто 
тостта от 15 

В областта

оценено, че утвърде 
ната програма успешно се 
осъществява, 
значителни

то е зае-
на сто.

Отчитат се 
резултати на

утвърдили кандида 
секретари и 

секретариатите.

на занаятчий 
ството също се предвижда по 
доорение: през 1979

сътрудниче 
както мно 

изтъквал

сте ти за членове културното, 
то и спортното полета. Оба 
че сътрудничеството в 
папските

на образователно_ година
се преценява, че ше има 550
око™’

при тях са работили 620 
ботника, а идущата година 
трябва да работят 670 рабо-

го пъти досега е 
другарят Тито - 
тите трябва да бъдат 
на приятелството и добро- 
съседството.

Що се късае за структура 
та иа предложените канди- 
дати членовете на Общин
ския комитет оцениха за 
реално становището на ко 
мисията за развитие

народнос- 
мостсто-

стопанската стаби отрасли все още 
и занапред ще 

необходимо

ра-лизация и укрепването на 
материалните основи на тру

изостава 
бъде
страни да вложат

и двете 
още по-

« кад- к. г.—в.в
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В СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

Кимнеш в 

Квнституцията
На сесията си от 13 декември 

т. г. Съюзният съвет на Скупщи
ната на СФРЮ единодушно прие 

Председател-предложението на 
ството на СФРЮ да се пристъпи 
към изменение на Конституцията 
на СФРЮ с цел по-последовател- 
но да се осъществи принципът за 
колективната работа, решаване и 
отговорност и прилагането на 
едногодишен мандат на председа
теля, относно председателствува- 
Щия-

Изразявайки пълна подкрепа и 
съгласие с предложението на Пред 
седателството на СФРЮ разисква
нията в Скупщината показаха,
че неговото приемане ще предста
влява нова, решителна крачка в 
оживотв оряване на всеобщо при
етата инициатива на другаря Ти
хо, която, както бе изтъкнато 
произтича от същността на само- 
управителното битие на нашата 
социалистическа общност. Следо
вателно, не се касае, за промяна 
на началата и принципите, утвър
дени в Конституцията, но за по
добряване, което трябва да даде 
принос За тяхното по-ефикасно, 
по-последователно и пълноценно 
провеждане.

С лице към реалността
пето и осъществяването на плановете. Ако 
членовете на Съюза на комунистите така, от 
същите политически позиции и със същите 
критерии па партийна и политическа отгово
рност „тръгнат” в самоуправителния органи
зъм, пашите планове — без съмнение — ще 
бъдат по-реални и по-осъществими, без оглед 
на многоброните • „висши сили", които се 
надвесват над нашите усилия и резултати на 
труда и самоуправителното преобразование.

Заключенията на Председателството на 
ЦК па СЮК. „стигнаха' във всички органи
зации па СК и до всички членове на Съюза 
на комунистите, конто инак редовно са осве
домени за политическите събития и явления. 
Затова се очаква всички членове на СК, от 
организацията на сдружения труд и местна
та общност до републиката, автономната об
ласт и., федерацията, в практиката да пока
жат разбирането на Заключенията и отноше
нието ей- към тях- .Това в настоящия 
трябва да бъде основният критерий за оцен
ка на работата и държанието на всякого. 
А оценяването е работа на организациите и 
ръководствата на Съюза на комунистите и 
ма колективите в сдружения труд, които 

, винаги знаеха и знаят да оценят работата на 
всякого и да различават декларативното от 
действителното приемане на партийните ре- 

заключения. В настоящата обстанов- 
ияма особено да им бъде трудно, 

защото цифрите които илюстрират нашата 
икономическа действителност на всички са 
достъпни и главно ясни. Само трябва да се 

политически тълкуват, от онова ко
ето те говорят да се
поуки и изводи, подразбирайки тук във все- 

едучай, разсъждаваме за активността и 
политическото поведение на членовете на 
Съюза на комунистите.

1980икономическата политика в 
и на безспорното схващаме на от- 

члеаювете па Съюзния изпъл* 
оиова което работят и пред-

ждания за 
година, а I 
говориостта иа 
иителсн съвет за

СФРЮ през изтеклите 
отлик илСкупщината на 

дни се почувствува снажния 
За“адченията на" Председателството ш 

ЦК на СЮК за задачите на комунистите^ лагат

^гсдоп‘ъ„гг ^Го“пЖр=«и-'
чителните обсъждания по икономичната 1Г1— популярно казано — да .се рамалп
литика в идната година Съюзният из! ьД пт я блс1шето и отливането на 'дохода, осо
лен съвет връчи на делегата ед» Р ОТ,швъТ „а валутните средства, с цел

на собствеиия ЦР°вкт 113 Р п«лосгао по-уснешпо да се стопашюва и но-
1980 година. б-иозо да сс стабилизира стопанството и от-

и^ишята в обществото. Тези допълнително иошеппя а 1(амШ1 ис са „иго опмво-
, особено не по отношение 

(конто обн-

В

„амандман”
людията за

очевидно, е Ре*
с реална- предложени 

.. п све- лич1Ш пито малки
ПрСДОе' диода" Хт V“—аи-ланн.

пример, ВЪI ПИИШЪРГ0ВС1ОГ1. об0
-проекта, да се намали с 20 

в Предложението па 
и съвет дефицитът до- 

по-малък от онова, 
авто-

Този необикновен акт,
по-подробното срещаме 

обстановка у пасзултат на 
та икономическа 
та, под влияние па 
дателството на ЦК на 
ите Заключения. Тази Реа^"°с’’ е
е .розова, яо дори по ми Нарушените 
сложна и неблагоприятна. оветовното сто- 
коноемерности в процесите!™ въРху 
палето, все повече се отразяват о™ошете 
шата, и без това «е Я обста1ИОвка.
неблагоприятна, икономи ,,ю-бла1'ОПрия- помпите
Собствените слабости, к<™?° ’<ова видими, но, иямд «а, 
таите обши условия не_б нашето пар- Подобно^с и с
все повече се очертават, оа1 “ по.заошю- и бюджета. емаяе на . проекцре-
тийно ръководство пР^ив кленовете 11а Но изгледи с’ . "1 кой знае колко па
на политическа активност “ИТс тРУЯовя х°‘ даюЦ""’1!1и членовете иа изпълиител-
Съюза ,иа комунистите и дР^“вут1Шя самоу- мамени, аащого тпе а скупщияите^ и
ра с цел да се линията иа по- лите съвети, ®правит*лн1ите органи, в ор-
цравителеи организъм стабилизация на членовете па Р{0Штруд имат съща-
уопешно стопанисване и см ганизацииге па изходна точка и-
стопанството. юзният изпълнителен та ниеииа '« се срещат със ’‘-'ъЩ-г

Фактът, че Оью9,,я” ,пмяиите" си повече или "о ма обстановка. Изход
съвет така бързо с,Лм®'Председател- или ”а решенията иа Единодиктад
реагира за Заклю40111^ всеки случай дната СЮК и ЗаключвкмЛ'га на А
ствого М ЦК на О0К«-—«Ь * » "в то “а I* за задачите о планира-

На-онова, което 
СЮК норъчи със сво 

не само че не
твъРДО радият

мен, записан вСледователно 
Съюзния изпълнителен 
ри .към^ шейсе! о|1а сто |роПубливите и
което з ба А° ^Съгласуването, следовател-

бгде шито лесно пито просто, 
някои други части на- плана

моментза
ла сто.

на

ше» 1П я и 
ка това

следят и извличат политически

-1СИ



2 Комунист
но изпълняване — от поли 

ликата като постоянна про 
фсоия на трупа хора в об 
ществото. Следователно не 
са спорни пито политически 
те функции, па пито тяхно 
то професионално изпълня 
вагге, а става дума за необ
ходимостта от преодоляване 

чс то на «възпроизвеждането на 
професиона-

РЪКОВОДСТВО И ОТГОВОРНОСТКОЛЕКТИВНО

ИЗКУШЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
върхувлияниеНО-ГОЛяМО

приемането на решения, 
в материалното и статусио 
отношение изобщо са в по 
привилеговано положение и

„новолевичарски” пред 
стансзе ([усспд в буржоазното обще 

Тази разлшеа в моти-
кои
ставител»11 застъп.ват 
впи {сто, чс работниците щом 
като дойдат „на функция 
загубват

ДОКАТО разискваме 
това как ще осъществим Ти 
•лавата инициатива за колек 

ръководство и от

ство.
вите за професионално 
нпмаване с политиката пред 
ставлява една от изходните 
точки за определяне на ста 
новшците към политическия 
професионализъм днес. По
неже ако .началпмпе крачки 

борба

политическия 
лизъм, преминаването 
същи хора от една професи 
анална функция на 
Това не е някоя нова идея 
Отдавна като общество сме 
се определили за становище 

след изтича

за на
тивното
говорност натрапва се и въ 
проса за смисъла, същчохл 
та и целенасочеността 
политическия професионали
зъм в обществените отно
шения, каквито днес има- на революционната 
ме. Въпросът не е нов, но са изисквали „изцяло предан 
струва ни се, че днес пове ни хора", или както би ка
че изпъква отколкото вче зал Ленин професионални 
ра. Понеже може ли да се политици, в периода, 
говори за интензивното „въ гато хората и обществото 
вличане на масите в управ като цяло се разделяли 
лението”, дрн едновременно онези „за” и „против

в днешно

реВОЛ 101 {ЖУ1 шито 
понеже се „преда 

материалните и ДРУ 
ги благоденствия"» 30 .

в-ьзможност тврофе 
политическа ДС

тъй натътък- другакачества 
ват на Функцията обаче трябва 

да бъде инструмент на сдру 
жени и равноправни преи 

инструмент за 
твор

на което
им дава

то, че човека 
пето мандата за изпълняване 

политическа

сиопалната 
й»ост, е което именно жела 
ят дп отричат водещата ре 
ля на работническата кла 

Наистина трудно е дп 
се явяват бюрократични ма 

касае

зводители,
управление с пощата, 
чеелвото и труда като пяло 
Целта та социализма, 
Кардел е всички функции 
ма общественото 
пие да станат „служби 
общностите от сдружени пре 
изводители, на обществено
то самоуправление, слуга па 
хората, а техните носители 
само изпълнители иа тези 
функции, отговорни на чс 
пека — самоуправител и не 
говите демократически орга

на определена 
функция Да се завръща 
професията си. Става дума 
за това, че осъществяване 
то -на колективното ръково 
дегво не само, че актуализи 
ра това становище но и ну 
жно изисква 
дикално провеждане.

вказвако са.
управле-Обаче не сепа ннори.

само до самата функция и 
занимаваното с пея- Поне
же, както казва Кардел бю
рократизмът ,/пс с случай 
по идейна заблуда', или ,<н:? 
ява иа субективен стремеж 
за власт или морална 
бост или качество на фун 
кция" но това е „определен 
аспекта общество! ю-икоио 
мичеоките отношения меж 
ду хората”. Значи, човекът 
нее бюрократ пито по рож 
денме, гвито по личните си 
качества — той става бюро 
крат благодарение на поло 
жението в което се намира 
Изпълняването на опреде ле 
на функция, втози случай 
политическа ле трябва да 
бъде източник на бюрокра 
тлзъм, но функцията може 
да бъде средство (инстру
мент) иа бюрократично ма

нарево
времелюния

залп шаването с политика ка 
да то професия получава

политическия га светлина. Понеже
всички револ юцнонернте професио 

мално са „се занимавали”

укрепване на политическия 
професионализъм? Или, мо
же ли същевременно 
съществува 
професионализъм с 
онези особености и компе-

неговото ра
ДРУ
ако

Възпроизвеждането на го 
лям брой хора, на 
политиката е единствена про 
фесия е в
противоположност с идеята 
за колективното ръководство 
н отговорност, с нейния де
мократичен,

за лен, хуманен смисъл и съш 
ност.Може ли в общество,

сла- които
с революцията, запцото тя 
изисквала това от тях, за 

п отгово щото това бе необходимо
де условие за нейната победа

и съществуване, днес може 
да се постави въпроса — да 

ПРЕ ли съдбата па революция
та зависи от професионал 
лото занимаваме с политика 

В този наш стре.меж на И понататък, как да се тъл
политическия професиона- кува това разширяване на
лизъм да определим истин- политическия професионал и 

размер з-ъм
увеличение броя на профе-

тенщш, които има, при ук 
репване на колективната ра 
бота, ръководство 
рност, като изразително 
моюратично настояване.

непосредственапи.

КОЕ НЕ Е СПОРНО
самоуправитеВОЛОНТЕРИСТИЧНО

КАЛЯВАНЕ Касае се всъщност 
необходимостта от опреде 
ляне същността на полити
ческия професионализъм. 

Трудное в сегашните усло
вия да се заговаря за напъл 
«ото премахване на профе
сионализма в политиката. И 
самото становище за необ
ходимостта от свеждане на 
професионализма в реални 
размери, макар че е прави 
лно по насочеността си от 
относително е естество по-

което се стреми към доми 
нация на трудовия човек, 
където живее 
система, 
ването с хората се заменя 
от господствуване с неща
та — може ли да съществу 
ва разделение на 
ито

делегатската
където господствудали става дума заското съдържание, 

и смисъл има, обаче и 
вестно прекаляване, нереал сионалните революционери 
ни стремежи за една нош в Лениновия смисъл на ду 
той Да се премахне, което мата, или за увеличаване 
е все пак волонтеристична броя на хората, които обос 
илюзия. Преди всичко поли новават жизнената си екзп 
тическият професионализъм стенция върху занимаване- 
като предупреждават ня- то с политика. Но въпрос ьт 
кои изследователи се и раз е много по-сложен ог пеге 
гърнал и има няколко де- вото свеждане само на сти 
сетки хиляди професионал- чна димензия- 
ни политици, за които е тру 
дно са една нощ да се наме
Рят нови работни места. Нс ФУНКЦИИ И БЮРОКРАТИ 
броят на функционерите, ко 
ито приемат

из-

онези, ко 
„професионално” и оне 

зи, които ..доброволко” „гс 
сподствуват’? С други думи 
югославското общество дъл 
боко навлезна в социално-

нипулиране и вживя<ване 
Следователно политически 
ят функционер не трябва да 
бъде бюрократ, но в услови
ята на .неразвити демократи 
чеоки, самоуправителни отне 
шения, господствуване на 
монопол на отделни лица 
отсъствие на колективна ра 
бота и отговорност, лрите 
жаването на функция може 
да бъде значително сред 
ство за осъществяване на 
бюрократични (егоистически' 
цели и бюрократическо Дъ.р 
жание. И по-нататък трудно 
би могло да се оспори ста 
новището, че със сравнител 
но наблюдаване на членове 
на еди« политически форум 

онези, които тези фун
кции професионално

неже се поставя въпроса за 
коитериите за икономическите и културни 

революционни течения, от 
би трябва Давна надмина ралпеите на

революция—

определяне 
на тези „реални оазмери”. 
Онова, което не 
ло ла бъде спорно, а и кое 
то е необходимо.

политическата 
а в такива обстоятелства и 
политиката като

зъм това е 
намаляване професияпо-радикалното 

броя «а хората, които трай 
но се занимават с професи Ратическите обществени ог

ношения-

функционере
ки личен доход «е представ Стремежът да се ограничи 
лява най-важният проблем, пък и премахне политичес- 
особено, че съществуването кия професионализъм 
на политическия црофесис кога е мотивиран 
нализъм не зависи само от вището, че той сам по себе 
човешката воля- Както и представлява източник на 
всяко обществено влияние бюрократизма. Според то- 
и политическият професио- ва становище функционерът 
нализъм подлежи на опреде ..по необходимост” е бюрок 

закономерности в ра? Рат и насмалко, когато пре 
вието на обществото, зави махнем политическия 
си от определени условия и феоионализъм ще 
потреби на политическото ор и бюрокрацията. Дори 
ганизиране на обществото.
Да се отричат навсяка 
тези потреби и условия, ко 
ито изискват

става чуждо тяло в демок-

онална политическа дей 
ност,на които политиката е

поня 
от стано

Трябва да се очаква, че и 
почнататък ще се явяват те 
оретически становища за „не 

от минуемостта’ от разширява
не на политическия професи 
онализъм .при което обикно
вено се посочва, 
голямата специализация 
рамките на

единствена и трайна профе 
сия- Следователно, става ду 
ма за необходимостта 
разграничаване на политика 

■нейните функции, 
по-нататък са неоспо 

рими, а в определена 
пен и тяхното професионал

лени та, коизлъл
Дяват и онези, които ,доб 
роволно ги изпълняват — че 
първите и по-нататък

про
изчезне

че все по-(ито и
всте- общественото 

разделение на труда създа
ва редица нови професии, а 
профеоията — политик става 
все по-мощна и се отделя в 
особена сфера, професия и 
гила, „присъща” да„избави” 
обществото на натрупаните 
противоречия. Не отричай
ки необходимостта от полити 
ческото организиране 
обществото и разрешаване
то на неговите сложни про
тиворечия остава въпроса- 
ако се стремим към господ 
ствувакето на човека над не 

вместо

ия- имат
цена

професионал 
ни стратези и творци на по 
литиката представлява съ 
щински волонтеризъм.

Политическият професио 
нализъм представлява ре
зултат от класовото 
деление раз

на умствени и фи 
зичеоки дейности, профе
сионалната политическа де
йност и по-нататък ще пред 
ставлява значителен двига
тел на политическото орга 
кизиране на обществото, ко 
ято при това запазва 
делени монополи 
тенции, 
й в об

на

щата,
ването на малцинство 
народа, в условията на со 
п иал ис тичеокото 
ление и

господству
надопре 

и компе- 
с което носителите 

ществото се отделят 
по обема на обществената 
мощ и привилегии.

В подготовката,

самоуправ 
1 реша 

о в условия 
та на ^коронната социална ре 
волюция) може ли група от 
професионални политиче<жи 
Функционери да зачени ини 
циативата и решаването на 
трудовите хора? И 
лизма се развива 
пен на

делегатското 
ване (следователи

провеж
дането и задълбочаването на 
социалистическата 
ция действуват 
нални 'Революционери, 
това правят въз основа 
дълбоко идейно, 
ределение и убеждение, а 
не от професионални подбу 
ди и екзистенционални при 
чини. Такова професионал
но занимаване с политичес 
ка дейност "в хшяма степен 
се различава о г 
във всяка друга професия 
пък и от политическата про

револю
професио

Те
на в социакласово оп висока сте

специализация и ув^
личаване броя на професи 
ите, но не и на онези (ка 

е политиката), конто 
представляват сред 

монопол в 
обществената

квато 
могат да 
ство на 
то и 
които по

работата
Решаване 
мощ, и 

си про 
на то

същността 
тиворечат на битието 
ва общество.



Комунист 3СТАБИЛИЗАЦИЯТА НА ПРАКТИКА

безопасността на движениетоПовече 

печалба
от

масоватаКакво значи когато същите 
ни увеличат производството с 30кора със 

на сто същите маши

моторизацияВ петък, на 7 декември 
към Ю часа в ДИРО „Сава ’ 
в сремското село Хрътков

Зад тези „ясни и прости" 
ощГмнот11 “««Ми”

ци спряха машините, хора ботниците Пов1ч^ Неща: 
та прекъснаха работа. Със Жат като Дър‘
■скромна закуска, чашка сок всичко ги и^!1?™авите™- 
или бутилка бира в ресто- дневното нзпълнеди? нп °Т 
ранта за обществено хране на до месечнитГ а! пла 
не, тръжествеио наздравиха резултати. Почти 
на себе си: в този ден и ваНе на заличи ,~Я ™1
час изпълниха годишния ва не е записано?°отиса°' 
ои план и бяха сигурни, че нието на работното м'с 0" 
най-ткше ще стопанисват с Боледувай ията са намалени 
печалоа. с 4 000 трудови чаоа Чя

Чествуваха всъщност не пръв Път работниците полу 
шо много повече от това. чават топло у

„Сава” през последните 
четири—пет години работе 
ше със загуби, миналата го 
дина бе под принудил мер 
ки, хората, живуркаха, не 
сигурни в себе си и остана

ра-
Тридневното съвещание в Шабац за превантивата в безопасността 

на движенето по пътищата посочи на общественото, политическото и 
икономическото значение на сигурността на хората в движението

Силно се подчерта необхо
димостта от най-широко об

Милентие Вуксанович регистрирани над 54 хиляди 
произшествия, 1 300 загина 
ли и повече от 15 
повредени. Материалните ще 
ти само в основните сред
ства възлизаха на около 470 
милиона даиара. Най-голямо 
число на произшествията от 
пада в шосейното движение 
— 95 на сто.

Активното 
обществото
на проблемите, което съДъР 
жат в себе см шосейните 
съобщения представлява из- 

необходимост 
Това е една от поръките на 
неотдавна проведения сим
позиум в Шабац, в който 
взеха участие над петстотин 
души. Предложени бяха зна 
чителни конкретни решения 
и мероприятия, с цел да се и разискванията в най-вис-

шите форуми на република 
та. Делегатите на Скупщи 
ната на СР Сърбия, напри- 

и Становищата мер, прецениха, че „движе
нието се е развивало по-бър 

и съобщенията зо от възможностите на
приспособяване на всички 
участници към новосъздаде 
|ците условия”- Също така, 
вниманието привлича и оцен 
ката на Скупщината, че 
и всеобщата активност 

„не е била достатъчно орга 
низирана и здрава” Съдей
ки по всичко, техническият 
прогрес върви по-бързо, от 
колкото развитието на об 
щественото съзнание на 
участниците в движението 
и тяхната култура в област 
та «а техниката и движение

отношение на ХИЛЯДИ ангажиране и заществено 
предприемане на конкретни 
мерки за подобряване 
условията и по-голямата бе 
зопасност в движението. От

към решаване
на

ядене, имат па 
рно отопление >в работните 
помещения, личните доходи 
са увеличение 30 
сега възлизат на 4 400 
нара. Вместо да се търси 
начин да се живурка, сега 
повече се мисли как по-доб 
ре да се живее. До минала 

че та година почти нямаха ра 
звойни планове, а ако 
ло такива, те представлява 
ли формалност и никой не 
вярвал в тях. Сега работ 
ниците в „Сава” са убеде 
ни, че може би още следва 

сението е само в по-висока щата година ще започнат 
Зна- да строят фабрика за еле

менти за покривни констру
К11ИИ ОТ ТОПОЛОВО ДЪрВС,
специално обработено, и.м 
прегнирано. Вярват, защотс 
това у нас никой не произ 
вежда, защото «ъ® Войводи

ключителна делно значение има стано 
вището обществото по-гол 
ямо внимание отколкото дс 
сега да посвети на организи 
раните мерки за по-високо 
то равнище на културата на 
движението при трудовите 
хора и гражданите. В този 
смисъл бяха изнесени и 
твърде конкретни предло 
жения- С тях се цели към 
обогатяване на досегашните 
съдържания и внедряване 
на нови. Пак бе изтъкната 
отговорността на организа
циите на сдружения труд 
в областта на транспорта 
по оношение на предприема 
не на мерки за премахване 
на причините, които застра 
шват движението в общес 
ствения сектор: употреба 
на неизправни технически 
возила, прекалено бързо и 
дълготрайно возене и под.

на сто и
Колко проблемът на дви

жението е все по-присъству 
ваш в обществото показват

ди-

лите.
— В навечерието на тази 

година ни беше ясно, 
изход от загубите не можем 
да търсим във 
на съвременна 
защото за тази цел нямахме 

още по-малко чрез 
Спа

обезпечи по-голяма сигур
ност на всички участници 
в движението. Колкото за 
ключенията 
на тази емииентна среща 
докладите 
(а такива имаше 122) възмо 
жно по-скоро стигнат до 
участниците в движението 
толкова по-ефикасни ще 
бъдат резултатите на съве
щанието. На съвещанието 
бяха обсъдени три основни 
теми: състоянието в безопа 
сността на движението и 
мерките на превантивата 
във функция на безопасно
стта и правните регулативи 
и наказателната политика.

има
внедряване
технология

пари,
повишение на цените.

та производителност, 
чи: работа и само работа, 
повече и по-добре да се ра 
боти. Изчислихме, че без
преработените десет хиляди 
кубически метра, дърво 
не можем да стопанисваме 
без загуби — заяви инж. Пе 
ро Обрадович, директор.

на вече не могат да строят 
жилищни сгради с 
покриви, защото в Стопан 
ската камара на 
на са получили предимство

равни
От органите на вътрешни 

те работи и инспекциите се 
търси да постигнат по-пъ
лен контрол над прилагане 
на предписанията. Това 
толкова по-значително, 
гато се знае че досегашните 
наказателни мерки „не до
вели до по-значително нама 
ляване на скоростта и на
маляване броя на произше 
ствията”. Следователно, зас
лужава

ВойводиИмаше отпори, недоверие 
годи За бързото развитие на 

шосейните съобщения У 
говорят и следните данни. 
Само в последното десетиле 
тие на територията на СР 
Сърбия без автономните об 
ласти, числото на регистри
раните моторни возила 
двесте хиляди се увеличи 
370 на сто. Миналата година 

водачите на мо-

защото досега никога 
шно не са преработили по 
вече от осем хиляди кубпче 
ски метра. Обаче, слепнали 
стите, организацията на Съ 
юза на комунистите и Син 
диката били упорити в до
казването, че щу\лг път 
избор няма. И успяли в то 
ва. Един месец предсрочно 
със същите машини и хо
ра, само че всички хора не 
останали на старите си ра 
ботни места, специално ръ 
ководните.

Отговор на ®ъпроса 
са успяли е прост както и 
/ювечето отговори на вънро 
са за успеха: по-добра ор 
ганизац.иа на работа, много 
по-малко чакане на сурови 
ни и възпроизводствени ма 
териали, по-висока дисци
плина и отговорност, 
не (макар още 
чно) възнаграждаване 
Ред труда, а (всичко се 
свежда на повече труд, труд 
и пак труд. Понеже Д° 
*фая на годината остава по 
нти един месец 
производителност” иде бъде 
по-голяма с около 30 на с/о 
Работели не само повече и 
по-добре: използваемост/ а

пас то.
Личната отговорност за 

безопасността в движение
то, според дадените оценки 
не е на задоволително рав 
нище. На друга страна, се 

от счита, че наказателните мер 
ки към недисциплинирани
те водачи не са достатъчно 
остри. Контролът над дви- 

на жението не е ефикасен и 
покрай обстоятелството, че 
например, в първите шест 
месеца настоящата година 
мандатно е наказан почти 
всеки втор водач. В желе
зопътните съобщения най- 
гол ямо число на произшес 
твнята се случава поради 
иеггрнлагане на предписани 
ята, I (©правилното и несъве 
стно употребление па съв 

А рсмениите уреди. Извън вся 
ко съмнение е фактът, че
тъкмо човекът е отговорен посветено и върху меднцич 
за хилядите загинали и де
сетки хиляди повредени и 
осакатени в движението и 
че също така е виновник 
за милионите
загуби в течение на една го 

Нима само тази пета

еСава”Но да бъде ясно, ,.— 
е малък колектив, с 135 ра
ботници, 
чен строителен 
малко паркет и мебели по 

и поръчка, от плътно масивно 
о Дърво, дъбово. И тук имат 

планове, скромни обаче ху 
бави. И „печалбата” им ще 
бъде

ко
Произвеждат би 

материал,

внимание становичислото на
торни! возила се покачи 
«ад 850 хиляди. 

Увеличението на интеизн- 
по шо-

щето изнесено на съвещани 
ето, че „остротата на репра 
салиите трябва да се при 
способи към всеобщите уси 
л/гя на обществото за 
голяма безопасност на дви 
жението”.

относително малка 
милиона динара,около два 

по-малко от предишните гс 
ди//ши загуби, 
чин а та на работата //е 
измерва с числото на заети 

//а пе-

тета на движението 
сетата предизвиква и 
многочислени и 
изшествия в 
Все пък. броят па произше 

и техните последи
ци е по-бавен от темпа 
развитието на движението. 
Така миналата годила броят 
на загиналите е намалял 
два па сто в сравнение с 
предходната година. При ш 
мата за това изглежда се

-I обстоятелството
измиталия период са 

уси

Обаче, вели повеесе тежки прокак Обаче, органитедвижението
които изпълняват репрасали 
ите — казано бе на съвеща 
нието — трябвало би пове
че да се ангажират в пре
вантивната работа, тоест в 
предотвратяване на кещас 
тпята. Голямо внимание бе

те и с височината 
чалбата. Трудът е мярка по 

което ствията насебе си, с всичкото
с-ьДъРЖа и .ражда: достойп 
СТВО, ПО-СПОКООИ СъН,

рие в себе 
може да се

дове
костснещо

пове назове г/о-уске 
самоуправител ските аспекти на безопасно 

стта в движението, а 
делно на въпросите по ефи 
касността и професионална 
та помощ на повредените.

недостатъ 
спо ре// Ръ^т на 

ното С7,зиат/ис, 
стта че 
бъде по-добре ако се 

чо-бър зо.

от-С7,знателто
-трябва до

рабе

намира в
че в
“'ра=“здрао

ГГзСи?Г"^-
човешки животи и матери 

блага. Повече отколко 
го тази сфера се

може и материални

Обществените фактори и 
сили

ти повече и
Това е най-ценното, поста 

„Сава" за една го

дима.
па цепредставлява достатъч
но предупреждение, обще 

да се запита какво

„чистата ВС114 ки субективни
очевидно, не могат да оста 
нат равнодушни към проб- 

от все
ството
това значи и как да се про 
тивопостааш на елементите 
иа стихията- Да добавим 
че напълно е оправдано ис 

възможно по-спеш

ални
то г/ред/'/,
ангажираха училищата, 
разователните и иаУ^™™. 
заведения, пътното стопаис 

« организациите
в обществе- 

орга

п/ато в 
дш/а. лемите възникващи 

по развитото движение 
нас. Затова е и разбираемо 
н оправдано, че съвещание 
то хв Шабац на пръв план 
постави ролята на човека, 
неговата съзнателност, 
говориосг културата

техниката и движе 
Сигурно е, че с< един 

и отговор 
всички обще-

Vс. г.на суровините е увеличена 
с над 'I ри на сто. на каието

но да се по измелят хцредпи 
саиията иг приемат нови, ко 
ито тю-ефикйсно ще защи
щават хората и материални 
те богатства.

твоавтотранспорти
гите и профссяонадаи

зите, «яродиата
червения кръ^т, 
техника бяха по-съДъРжате 

ио*интедаивии.

ОТ-
в обла

стта ята 
нието.
на, организирана,

В докладите и многоброй «а работа на
съобщения дойде до отвени фактори, с помощта

на научните 
.в предстоящия 

може, да се очакват

лни я
ните
изява основното становище и прилагането
_ че преваятивата в безо- постижения
паоиостта на движението е 

общата

тг,, съвещан-тето дойде а
„.. “пе потвърждават,

те ^катастрофи" в период
]Ш по-големн .резултати « 

гурност, а
си*част насъставна 

политика по укрепване 
обществената

по-малко жертвисамозащита-
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КУЛТУРНИЯТ МОМЕНТ НА ЧАЧАК.

Извън 

граници
и атворчество! О

Градската биЧачак, изтъкват е исскрнто 
задоволство чачаии, няма 
празни зали, слабо посетени 
изложби, затюставени нетни 

ценности.

сдочаоа 
най-младите, 
бл потока обя®я®а конкурс 

кои

Обрад Ковач

През тези дни в богатото 
здание на чачански * култу
рен дом художниците от то
зи град организираха тради
ционна, годишна изложба 
На многоброните любители 

изобразителното нзкус- 
дела

Тази година
курсът бс организираш за 
П7,*рва стихосбирка и първа- 

стихосбирка на Брани 
тази есен

за поезия-
оки художествени 
Търсейки свой особен път 
на културното изказваше, ча 

не останаха изключи- 
себе

та
слав Малтез през 
се номери всредчанн

телно насочени към 
си, затворени в родните гра 
ници, отделни институции и 

— акции прерастиа- 
градокш, общински, ре 

и републп-

ч игата» ите
на
тво своите най-нови 
представиха академични ху
дожници и скулптори 
нове на УЛУС, но и онези 
които с изкуство изпълня
ват свободното си време.

За много градове във въ 
любите

НАСОЧЕНИ КЪМ 
ТРУДОВИЯ ЧОВЕКчле- културии 

ха в 
тонални, пък 
кански граници. Надежда 

Петрович и Дисовата про- 
шрерастнаха в югослал 

прегледи на изобрази 
и поезия

Мемариалът па

Така този град с десети
летия организира 
зей художествен 
югославски 
художничката 
трович. Всяка втора година 
от първия до последния ден 
на септември, Чачак по из
вестен начин представлява 
„столица" на югославското 
изобразително изкуство. Жу 
рито на Мамориала провъз 
гласява няколко ценни на 
гради — «а града, на рабо 
тнически съвети, Културна
та общност, а чачанската пу 
блика по традиция избира 
свой художник, който през 
следващата година получва 
право на самостятелна из
ложба в този град. Така Ме 
мориалът на Надежда Пе
трович организира този пре
глед на изобразителното из
куство, Градската библиоте
ка е организатор на овоебра 
зно тържествуване на поети 
ческата реч в чест на поета 
Владислав Петкович — Дис 
Тази година през месец май 
по шестнадесети път ге про 
веде традиционната Дисова 
пролет. За поет на Дисовата 
пролет бе провъзгласен Сте 
ван Раичкавич. Градската 
библиотека му издаде стихо
сбирка, както и на минало
годишния лауреат на Дисо
вата пролет Блаже Конески 
Миналата година бе издаде
на и антология с поезия на 
всички досегашни поети на 
Дисовата пролет, по повод 
юбиларното петнайсетгоди 
шно провеждане на тази 
манифестация- Вече прера- 

поета на 
да говори свои 

стихове, критиците да гово
рят за неговото творчество 
и по време на манифеста
цията да излиза вестник 
„Дисова пролет”. От минала 
та година, в желание да на

лог 
ски
телиото изкуство 
та. Покрай тези манифеста 
цип, югославският посетител 
може в този град да намери 
постоянна изложба и Музея 
па революционната младеж 

този

трешността, чиито 
ли на културата са разпъ
нати между изискването на 

изказване особе

овоебра
биеятле

меморнал на 
Надежда Пе

творците за 
ностите на културния израз 
па собствената ораца, нати 
ска на гостуващите „радетс 
ли на културата" от метро- 
полите и въздъРжаните „пс 
требители на услугите' това 
би било несъмнено особено 
събитие на сезона. За жи
телите на Чачак, свикнали 
в течение на годината едно 
културно събитие да сменя 
ва друго, изложбата на худс 
жниците от техния град бе

музей отединствен
Поместен ввид в страната.

Вата Янкович■къщата 
една от най-изтъкнатите ли 
чности на чачанското скоев- 
ско движение, Музея на ре
волюционната младеж дава 

дейността

на

диагонали: Културният дом е любиЧачански културни 
мото място на многобройнн творцинапреглед

СКОЮ и прогресивната мла
деж в предвоенния, военнид 
и следвоенния период. Освен 
това, в този град на широко 
е разгърната самодейноста 
в който десетилетия действу 
ват десетина културно-худо
жествени дружества, 
са забележили многобройнн

в

свои особени и именно бла 
годарение на това удава им 
се възможност творчески да 
се размахнат в отделни кул 
турни области. Вместо обе 
диняване на институциите 
тук се размисля за обединя 
ване на творчеството. На 
ред е преди всичко писана
та реч. В течение са разгово 
рите за обединяването на 
средствата за издателска де 
йност. В града излиза лите 
ратурно списание „Гра
дец”, а през изминалите 
години са издадени ре
дица книги, които хрони 
кьорски отбелязват отделно 
революционното минало на 
чачанскиа край- Чачански 
те публицисти, има ги око

Самоуправителната общно 
ст на интересите по култура 
приспособи десетина селски 
кооперативни домове, които 
набързо станаха центри на 
самодейност и подведомстве 
ни - пунктове на 
библиотека. Обаче, средства 
та бяха „надвишени", което 
донесе значителни трудно 
сти на културните работни 
ци. Но всяко зло има и 
свое добро — за една годи 
на бе вложено повече в сел 
ските кооперативни домо
ве отколкото в предходните 
двадесет години.

само логично, успешно при 
ключване на един богат кул 
турен сезон. Понеже култур 
ният момент на Чачак про 
дължава значително по-дъл 
го, отколкото самата тази 
дума значи. Годината, която 
вече приключва, нито по- 
малко, нито повече отколко
то годините, които й пред- 
ходиха бе изпълнена с мно 
гобройни културни събития 
В този град, който упори
то, систематично и хрони- 
кьорски последователно ро
ви в своето минало, всичко 
е насочено към задоволява
не потребите на сегашните 
и бъдещи поколения-

коитс Градската

гостуващия в страната и чу 
жбина, чиито театрални са 
модейци редовно участвуват 

най-значителните прегле
ди на самодейността в Юго
в

славия, всяка година се ор
ганизира — Фестивал на са
модейните театри от Сър
бия.

Сега, когато ситуацията е 
стабилна, трудовите 
от чачанския край редовно 
отделят достатъчно средства 
за задоволяване на всички 
културни потреби. За ре
ванш, културата се насочи 
към трудещия се. В трудо 
вите организации и местни 
общности се организират 
многобройнн изложби, 
тературни четения, ' 
ни и друш представления. 
Картини на

Чачак, както многобройнн 
градове няма професионален 
театъ.р. Но жителите му ечи 
тат, че все пак трябва да 
наблюдават най-издържани 
те театрални, балетски и

хора
ОСОБЕНИ И НЕ САМО 

СВОИ ло вдаестина през тези дни 
формираха 
ние. Бяха всичко това при 
чини. че неотдавна Предсе 
дателството на Общинската 
конференция 
тическия съюз да 
необходимостта от

свое сдруже-
От година в година в Ча

чак се развиваха, укрепваха 
институциите на културата 
около които се събират мно 
гобройни творци. Народният 
музей, Градската библиоте 
ка, Междуобщинският исто 
рически архив, Културния' 
дом, Художествената гале 
рия, Мемариалът на Нацеж 
да Петрович, 
глас", с особено внимание 
следят вкуса на публиката 
за хубава картина, за пе
сен, изложбен експонат, кни 
га, музикално, филмово или 
театрално представление. В

оперни представления. Кул 
турният дом чрез самоупра 
вителни

на Социалис
утвърди 
обедик 

дей
ли-споразумения се театрал ване на издателската

професионално-, 
„Чачански 

глас”. Бе предложено и фор 
миране на. отделен фонд за 
издателска дейност. Също 
така, при зачитане на осо 
бености съвместно ще 
обединяват средствата 
ботата на

овърза с редица театри в ност около 
то издателство

ст.на в традиция 
Пролетта

югославските центри. Годи 
шно с

Югославски ху
около 80 театрални дожници, вместо да 

храняват в Галерията, 
тоякно са изложени в тру
довите колективи. Народни
ят музей „тръша" ло следи 
те на историческите съби
тия. Така 
делен Музей 
ртизанска

се съ 
лос-„Чачански представления 

Чачак театри 
Нови Сад, Сараево

гостуват 
от Белград 

1 и други 
театрални центри в страна 
та, а не са редки и гостува 
нията ма театри от чужбина

в

се
и ра 

капитални издате 
което ка 

нов

съществува от 
на първата па 

болница в
Долна Горевница, музей в 
1 орчаичи-пооветена на гора
ЩИКОТО въстание, а в Под 
готош<а! е и музей в Иваньи 
«а. Жителите на Чачак 
тат, че е

леки начинания,
■кто се счита ще донесесело

Комунист размах на писаната реч.

ечи
ТО културГГагГ ГОЛЯМО
скрито от очите на 
те центри. Те «ямат 
тъчно ценни картини от На 
делода Петрович, а нейните 

са опако®ани в скла
ди6 зя НяКОИ бе™радсм. музеи. Защото е, питат се
също така, Музеят Та Вто 
рото сръбско 
Белград — 
ково?
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Още петима нуроие 

от Димитровград
Тази година, регионалната 

ла на Междуобтцинския

ТИ

политическа шко-

са посещавали общо 160 И"™'
Нишки регион, от които 126 са 
на споменатата школа

на.
получили диплома

От територията на Дими
тровградска община, в 
ние на годината школата са 
посещавали 10 курсисти и 
всичките са получили ди
пломи!

Запланувано е 
випуск на
школа на Междуобщинския 
синдикален съвет в Ниш 
който трябва да започне ра
бота през февруари идваща
та година, да бъдат записани 
общо седемдесет курсисти 
от общините на Региона.

От територията на Дими

тровградска община 
школа на Синдиката 
сещават 5 
__ Споменатата
боти

тази 
ще потече

курсисти.
школа ще ра 

в продължение та че- 
а обучениетотри месеца,

ще се провежда веднаж се
дмично.

Избирането 
те ще се проведе в течение 
на ^този месец (декември).

Курсистите в школата ще 
се избират преди всичко от 
редовете

1В третия 
Политическата

на курсисти

на работници от 
материалното про» 1зводство.

Т. П.
ВИСОЧКИ КАРТИНКИ

Каменица зима

ПОРТРЕТИ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИ

С КАЧЕСТВО - ПА ЧЕЛНИ МЯСТО
★ Стоядин Юееинович от Йелашница е един, от най-добрите тютюнопроизводите

носител на златни и сребърни медали в Сурдулишка община и е. няколкократен 
ли за качествено производство

дишнато му производство 
по количества не може мно 

Затова
в ца. Най-младият пък Алия 

има в момента отбива военна 
с та си повинност и по- профе 

тютюн сия е механик, 
през

ТютЮ'нопРоизвоДство:го 
Сурдулишка община 
дългогодишна традиция: 
производството на 
тук се започна още 
1920 година.

Днес в Сурдулишка общи 
на се произвежда годишно 
около 100 тона тюТЮН; а са 

в Йелашница — около 
60 тона. Между

го да се увеличава, 
пък Стаядин настоява да 
подобри качеството на тю
тю.на.

Въпреки всичка за идуща 
та година той планира 
произведе около 2000 кило
грама тютюн- Ако нарасне 
цената, с вече приетата прс 
грама — всяка година с де 
сет на сто за килограм — 
Стоядин очаква още по-до
бри резултати. За тазг.одиш 
ната реколта очаква отно-. 
во да получи златен медал 
— петият по ред.

Примерът на. Стоядин Юсе 
инович заслужава да бъде

да

мо

производители в ^1елаш 
е Стоядин Юееинович, 
кол кок ратен носител и

златни и сребъР 
По-конкретно, 

спечелил 
два оребъР

Първият сняг покри Стара планина и чука- 
рите на Висок и гребена на Видлич.

По недовършения асфалтов път от Висок 
опитните шофьори прекарват останалите прпгот 
вени дърва от Стара планина.

лучател на 
ни медали.
Стоядин досега е 
четири златни и , 
на медала за предаден 
чествен тю™н. Едиовремен 
но той е и най-продуктив- 
пня производител.

Тази година той е пРе" 
дал 1500 килограма тютюн 
за конто е получил 80 хнл 
,.;пI динара. Но не само той 
с работил. Съшоврсменно 
са били ангажирани съпру 
гата му Нефа. синът Веса 

Жева.
изтънча, че тю- 

дос- 
грябва 

се стане, 
се берат

кащ тютюноггроизпоследван от 
водителите, не само в Сур
дулишка община, но и в Бо 

община, къде-

ш

С. Юееинович силегр адска 
то. броят на тютонолроизво

Пак благодарение на тю, днтелите е и скромен, въп 
тю на Стоядин е купил 20 реки благоприятните клима 
декара плодна площ, на ко тически условия. С една ду 
ято сади тютюн. Както ш ма: Стоядин е стопанин в 
останалите, той засажда тю правия смисъл на думата 
тюн. сорт „Прилеп’’ с особе който трябва да се подра- 
пости на дребнолистон ори. жава.

**
II

и снахата 
Стоядин

•попопроизиодството е
та трудиД работа:
•|-въРДс Рало да тютюневите листа 
лис-1' ПО лист, ианнзват се, 
изсушат п сетне сла1ат 
петици”. Изисква доста труд 

- с празни ръне ие б,ши 
се седи: все като се Ра* 

може понещичко да

Ст. Н.ентален тютюн, така, че- гс

жштщШ !./
НО!>.: да
боти
ССАСПюва „понещичко” съв 
сем ме с окромно в случая
иа Ргоядпи: новопостроен?

обзаведена с паи*съ 
мебели и електро 

хладилник, готварска

---- В Пирот и даКдата™**-
на Висок имат проблеми с огр редовно нафта,
е скъпо, иа бензиностанциите Р^° идвах За
затова бившите жители иа 
дърва от бащиния дом. къщавременни 

уреди:
печка, телевизор и ДР-

! обаче мпого по-ценно 
"че благодарение на тю- 
„опроноводството е усп

ял да изучи децата си. Най 
п. зпастиият Веса. е завъР-

кг у=»"я»

Така направи миналата неделя топли-

ден от старата къща напълни Д ата на ГъРговн 
те букови дърва, престояли в * сХопЛяТ Дома 
почти едно столетие тази зимаI Ш 
на внуците и правнуците на 1ъР

Във Висок е зима. Иа «ио™ках 
Мят комините. Други пдма Д зашото
Под натиска на снега ще се срутят,
Ците са им далеч от бащиния ДО“- някои 

Но, да не бъДем пес*****, се 
се реноиират за вилички и К[ и фасади. - •
нови съвременни, построени с ху ^

него
е,
по

ломове не ди- 
пролеттв- 

потом-

домове
показват,
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култчюа * п/с. осветя * ищуство
ЦЕНТЪРВ СРЕДНОШКОЛСКИЯ: ОБРАЗОВАТЕЛЕН 

КАРАИВАНОВ” В БОСИЛЕГРАД„ИВ.
НА 30 ДЕКЕМВРИ В 9.15 ЧАСА ЗАДОВОЛЯВАУСПЕХЪТ НЕИЗВАНРЕДНО ПРЕДАВАНЕ НА ТВ ЖУРНАЛА чините за зова състояние и 

какви са плановете за подо
брение на съшия — за сега 
са въпроси нуждаещи се 
от отговор.

В училшцето казват, 
учениците нямат всички ну 
жии учебници, отделно по 

предмети

Успехът па учениците в 
образова-средношколския 

телен център в Босилеград 
в първото тримесечие 
настоящата учебна 
не е на равнището, па кос 
то обективно трябва да бъ
де. Това още повече 
имаме предвид, че от 
ученика, колкото се учат в 
просветното ведомство, само 
около 120 са без слаби бе-

Режисьор гш предаването е 
Александър Петров, автори па сце 
парното Сретен Игов и Момчило 
Аидреевич, а иа сценографията Мо 
тоди. Петров и Сретен Иго».

Предаването е самостоятелно 
реализирано от ТВ-окнпа на ТВ-жу

заснета »

На 30 декември т.г. по първа 
програма ДЩ', ТВ Белград в 9.15 ча 
оа гце .бъде:-Излъчена извънредна 

. програма на; ТВ—журнала.

на
година

че

ако
540 вспециалните 

трети клас и че преподава
телите имат трудности в ре 
ализиране на учебната про
грама. Но <не могат да бъдат 
обективни причините за ела 
бия успех в останалите кла 
совс ако имам предвид, че

Новогодишният журнал е за- 
мннутна 

члено
бавно-хумористична 30 
емисия, в която участвуват 
вете на самодейното дружество 
„Георги, Димитров'’ в Димитров- 

• град с хумор, песни и танци, как 
и известният имитатор Райко 

Рангелов от Село Мъзгош и кари
катуристът ма в. „Братство" Мето
ди Петров.

рцала.
Цялата програма е 

Димитровград.
В договор между редакцията 

на „Братство" и редакцията па ТВ 
журнала п „Братство" Ще се печа 
та подбор от новогодишния хумо-

лежки.
В първи клас на средното 

образование 
167 ученици само 60 са по
казали 1 юложителен 
или от 160, колкото се учат 
във втори клас, без слаби 
бележки са били само 44 
ученика. Не е по-добър ус- 
ПСХ7/Г и във втория етап на 
средното образование:

класификационен 
период от 131 ученик само 
35 па сто са без слаби оцен 
ки. Според данните, от чети 
рите паралелки, най-добър 
успех са показали учениците 
от правната специалност, а 
най-слаб учениците от па 
ралелката по машинно де 
ло. От 80 ученика гимнази
ално образование 
ците от четвърти клас) по
ложителен успех са показа 
ли 23 ученика.

— С успехът не можем 
дл бъдем доволни — казва 
Асен Стоев, директор 
училището. Но кои са при-

0'1насочено
: го съществуват всички нужни 

учебници и условия за рабо 
та. Съществува мнение, че 
все още е недостатъчно съ 
т р уд н ичеството 
дителите и учителския коле 
ктив и че учениците неот- 
говорно се отнасят към за 
дълженията си. Може би 
и едното и другото са при
чините за недобрия успех, 
но все пак! не можем да прг 
иабрепгем и ролята, която 
имат
образованието и възпитание 
то. Според думите на 
ректора те са взели реше
ние, с което чрез 
на и сериозна работа да сто 
Рят всичко възможно успе 
хът да се подобри, а с това 
да оправдаят и своето .мяс
то в реформата на образо
ванието.

успех

ристмчеи материал.
между ро

РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПИСАТЕЛИТЕ НА СЪРБИЯ В
първия

Писателите-по-близо до живота
щата реорганизация иа Дру гли да правят,

па дължопия и ги изпълнявах 
името на Дру-

и поемат заПрез последните месеци
в културния живот на Сър- жеството на писателите 
бия в центъра на внимание- Сърбпд,- без областите (за- — също ог 
то се намира предстоя щата щото те имат свЪи самостоя 
реорганизация на Дружест- телни дружества) лредвиж- 
вото на писателите на Сърбия да едни особен вид де.метро 
чиято цел е писателите да полизацид на културния жи 
имат възможно ио-голямо вот в републиката, 
влияние върху културната . Според новата организа- 
политика и целия обществен 
живот на републиката, тях
ната дума да бъде от значе- ството на писателите, 
ние и‘ в регионите, да допри то трябва да се приеме, се
насят за разиространието на предвижда образуването на награждаване на техния 
книгата, от една страна, и секции на Дружеството на труд и пр. 
да бъдат гаранатирани тех писателите на Сърбия и по Освен създаването на се
ните права като творци на регионите. Там, където няма кции Дружеството на писа 
културни блага, от друга достатъчен брой писатели- телите се реорганизира в ду 
страна. Всички тези положи членове на Дружеството ха на делегатската система 
телнй настояния имат пъл- може да дойде и до обеди- Именно оперативната окуп 
на подръжка на Републи- няване между няколко ре- щина и ^президиума ще бъ 
канската конференция на гиона, Писателите, които дат образувани от делегати 
ССТН и на Съюза на кому живеят, творят и действуват избрани от секциите, 
кистите, че Дружеството на извън Белград, ще получат щевремеино по общо жела 
писателите да намери своето възможност като'негови чле ние на всички писатели, по- 
място в новата обществено- нбве- да действуват върху ети и критици, като члено- 
политическа система на со- политиката на културния ве на Дружеството на ппса- 
циалистическото самоуправи живот в определените сре телите на Сърбия, се предви 
телно общество на югоелзв ди и то от името на Друже- жда и по едно общо годишно 
ските народи и народности ството на писателите на Сър събрание, на което те ще мо 

и този смисъл предстоя- бйя; което досега не са мо- гат да обменят
основните въпроси на кул
турната политика, 
ските резултати и 
гшето на писателите в обще 
ството.

преподавателите в

ди-жеството па писателите 
Освен в сферата на култур 
ия и обществено-полиггиче 
окия живот в дейността на 
писателите, не е за подцел 
яване м обезпечаването на 

ция, залегнала в Проекта по-добри условия за живот и 
на новия Статут на Друже- творчество на писателите — 

кой- обезпечаване на апартамен
ти, заемане на работа, въз-

(учени- по-актив

на
В. Б.

8 изостаналите среди е иео1хо- 
димо умреяване на материалната 

основа на културата
На проведеното през ми

налата седмица в Босиле
град заседание на Скупщи
ната на Общинската самоу 
правителна общност на ияте

състояние (какъвто пример 
е и Босилеградска) да отдел 
ят по-значителни суми 
тази цел, делегатите взеха 
становище тези необходими 
средства да обезпечи Ре 
публика нската културна об 
щност.

Тези и други общини имат 
трудности и с обезпечаване 
на кадри, които да работ
ят на културните 
ства

СЪ
за

ресите по култура, делега
тите обсъдиха проектодоку- 
меита по развитие на кул
турните дейност в СР Сър
бия вмения пс идущата година и 
при това изтъкнаха стано
вището си, че запланувани 
те 12 милионаРезултати и шнурин* „Мост“ творче-

положе ведом-
и които да бъдат но

сители на културната
динара за 

културното .растимулиране 
звитие на народностите и ет 
ническите групи в СР Сър
бия без

дей-
смисъл «а това бе пре 

дложено за такива общини 
да бъдат обезпечени 
пългоггелни средства за 
мулиране на

В- Журито за -преглеждане на предложените творби 
на творческия_награден- конкурс на списание „Мост’' 
съставено от Властимир Вацев, председател, д-р Сава 
пенчич и Миле Николов, членове, прегледа изпратените 
текстове на конкурса и взе следното решение-

ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ първа награда се дава 
хотвореиието „Блясъци” с обозначение „27—345’’ чийто 
автор е Ьиляна Цветков от с. Желюша, Димитровград; 
втора награда иа стихотворението „Врелото” ‘ с обо
значение „Романтик”, чийто автор е Момир Тодоров

На Ради°—Ниш И две трети равноправни 
награди на стихотворенията „Ние сме любовници” с обо 
значение „Белград” — автор Деница Илиева,
Белград и иа стихотворението „Празното 
обозначение „Живота е так-],в ’ 
ев, студент от Скопие.

А РАЗК^? ре дава пърда награда

на лист ^Р-

ГЖ - -Освен
рата череша
познат и

Тези демократични про.ме 
в реорганизацията 

Дружеството на писателите 
представляват освобожде
ние от онези строго акаде 
мтгчпи окови ц го прибли
жават до живота и обще
ствените услови* ма самоу 
правителна социалпетиче- 

Юг<>славия. С-ьщеареме 
вно се откриват по-широки 
,Г”С™ за приемане>на нови

социалистическите 
области, кои

то за идната година трябва 
да отдели Републиканската 
сой

ни и до- 
стиавтонолшина

съществува
щите и новоприемащите ка 
Дри, защото без специалис 
ти и културната дейност не 
може да бъде на 
на което трябва да бъде.

На заседанието 
бе изтъкнато 
чение на

по култура не са достасти-
тъчни.

В разискванията 
изтъкнаха, че са необ 

средства 
за подтиква

делега- мястототите
ходишт повишени 
преди всичко 
не развитието 
ната база 
йност в

особено
и голямото зна 

средствата.на материал 
на културната де 

икономически най- 
изостаналите общини, 
които живеят наши . 
пости. Да вземем само 
пример. Освен

които
са^и досега отделяни от Ре
публиканската -- 
щност. В голяма 
зи средства

студент в 
ми време” с 

— автор Стефан Манаси-
членове, т. е. 

зачленят
книги. Следова

в не- 
всичкиго да се 

които пишат 
телно

културна об 
степен тев

народ-Място за членуване 
всички които 

се занимават 
творческа 
1 дават

са стимулирали 
културното развитие на об
щините, в които живеят на 
родно стите, включително и 
българската. Със средства 
обезпечени от тази общност 
в Босилеград е 
Културният 
йност

Ще има за 
теизивно 
тературна 
ност и които 
нос към

един
те центрове, в сел^нГ^ 
щините: Босилеград, 
тровград, Бабушница 
веджа, Б

ИК-
с ли- 

Дей-
СВОЙ При

више .„а ГЛ“^Ъ,Гс
ли и народности. КИТ6 Р° 

телите се основава „ ™са

сГс™^, ка з
ли1 те действуват и 
В Белград или в 
Ди «а Републиката!

Дими 
Мед-

1Г Прешевс
“ «рУги .няма подходящи обе 
кти, предназначени за кул
турна дейност. Ако ги У 
1ша, тези обекти «е са в та 
кова състоящ,6 да

това ЛЗВаТ- В 1СМИС-ЬЛ натова за преустройство
тй?г?1РаНе На ИяКОИ ломе- както на пример в
Г~,те домове, или
култутт ^Ра5КДане на но®» Д^и са ®едомства необхо- 
средстоа и, допътпггелни

Уяновац,
построен 

дом, чиято сто 
възлиза на около 15 

динара. Всяка го- 
дтаа за развитие 
ната дейност 
и по

^обозняче Да се..0Т14Мят разказите „Ста-

се дава, а ,втора да се даде на текста „Е^ко^обуче.ше 
в нашите училища” с обозначение Караадов 
автор професор д-р Мари,, Младеков/ Беш^- 

За новела, есе и научна статия да не 
то една от предвидените награди.

и милиона
на култур 

са получавани 
няколко стотици хиля 

Ди динара.
С обезпечаване 

кителни средства 
да укрепва и 
база

на
и

79” на допъл- 
ще може 

материалната 
на културната дейност 

както „ разширяване на са 
мто!!Лтатура в °РеДнте панародностите.

РаботЯт 
други оре

се даде ни-

Редакция На сп. „Мост”
М. Присойски

не са вСТРАНИЦА 8 В. Божилов
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ИМ 7, пацежкА огрлжшцди

БОСИЛЕГРАД
ДИМИТРОВГРАДГоракитв

првизпъпняват
плановете

НАСКОРО ОЩЕ ЕДНА ПРЕМИЕРА ИА 

МЛАДИТЕ АРТИСТИ
Към Обтциноката конфе

ренция на Съюза на соци
алистическата младеж в Пи 
митровград,
месеци съществува и 
боти младежки

— „Човекът на четири кра
ка".

Премиерата на спомената
та комедия се очаква през 
януари идущата година.

За отбелязване е, че този 
младежки театър е органи
зиран върху самоуправител- 
ни основи.

Да добавим и това, че и 
покрай обективните трудно
сти, с които театърът еже
дневно се среща — недостиг 
на помещения и други усло
вия за работа — младежите 
и девойките в него работят 
с голям ентусиазъм и от ка
заното се вижда, че постигат 
добри резултати.

За всяка похвала е, че 
младите от Димитровград

са оформили този театър 
Струва ни се, че с помощ
та на по-опитните си колеги 
успехът щеше да бъде още 
по-гол ям. Веднага трябва 
да се каже, че постигнатият 
резултат досега наистина 
им пресионира и би било гре 
шка ако с това, което пости 
гнаха младите артисти се 
задоволят и актьорите и пу
бликата.

Мелодрамата, която из
пълни Велчо Велчев преди 
около един месец е успешно 
играна. За такива жанрове 
(трудно изпълними) трябва 
помощ и от по-опитни арти
сти.

вече няколко
ра-

театър, със
тавен от младежи и девой 
ки, любители на 
то изкуство.

Споменатият 
формирането 
представи

★ В началото на 1979 
задачата да залесят 150 ха, 

дено колективно решаване,

година младите 
а те залесили 178 ха ★ Въве 
работа и

горани имаха театрално-
отговорност. театър от 

си до днес се 
пред димитров

градската публика с една 
комедия, една монодрама и 
няколко рецитали — изпъл 
неми по повод забележител

на проведеното през ми
налата седмица заседание 
на Общинската конферен
ция на младите горани 
Босилеград, делегатите на 
конференцията, съгласно 

инициативата на другаря Ти 
то за въвеждане на колек 
тивната работа и решаване 
взеха -решение да се измени 
и допълни статута и правил 
никъ.т за работа на конфе
ренцията.

Според тези изменения и 
допълнения общинската кон 
ференция на това добровол 
но сдружение на младите 
съчиняват 45 делегати — 
представители на обществе
но-политическите организа 
ции сдруженията на граж
даните, трудовите «колекти- 

, ЮНА местните общнос
ти, както и на средношкол 
ския образователен цен
тър и петте основни учили 
ща. Председателството на 
конференцията, като колек
тивен политическо-изпъл н и 
телен орган, наброява 9 
членове с председател, чий 
то мандат трае една година 
и секретар с мандат от 2 
години. За първ председател 
бе избран Винко Андонов,

преподавател в Образовател
ния център, а за 
Минко Якимов, 
инспектор по горско стопан
ство.

На заседанието бе обсъде 
активността на горани те 

година, 
че тази акти 

отчита добри резул
тати и така трябва да бъ
де и занапред. Запланувано 
е било да залесят 150 ха, а 
гораните преизпълниха пла
на с 28 ха. Всички органи- 

се проявили с 
трудолюбие, 

по-добри са били 
учениците от основното учи 
лшце в Бистър.

Делегатите взеха решение 
на бригадите на младите го 
рани в основните училища 
да се присъдят парични на 
гради от 5 до 15 000 дина
ра за добрите резултати в 
залесяването, прокарването 
па .местни водопроводи <и 
уреждането на училищната 
и жизнена среда. По същия 
повод горанската бригада 
на образователния център

секретар
общинскив

ни дати, държавни празни
ци и юби 

В момента
на III леи.през настоящата 
Констатира се, 
вност

младежкият 
театър подготвя комедията 
на Радивое Дола — Джукич

!
Т. Петров

ЩЕ БЪДЕ ОБСЪДЕНО САМОУПРАВИТЕЛНО СПОРА 
ЗУМЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИТЕ ТРУ 
ДОВИ БРИГАДИ В ДИМИТРОВГРАД

ната структура ,както и на 
чипа на избиране на брига 
дирите.

Целта на това споразуме
ние е трайно да се разре
шат въпросите и проблеми 
те, с които досега бригада
та се е срещала.

За организирането яа бри 
гадата, от сдружения труд 
се очаква материална 
мощ на стойност от 25 хил 
яди динара, както и създа 
ване възможност на около 
20 младежи и девойки, от 
тази област, да участвуват 
в съюзните трудови акции.

Като нов момент в самоу 
правителното споразумение 
е организирането на посто
янна бригада, съставена от 
50 .младежи и девойки.

Помощ от 25 хиляди дииаразации са 
примерно 
малко

а

Тези дни в обществено- 
политичес ките организации, 
Общинската скупщина, орга 
низациите на 
труд. самоуправителните об 
щ кости на територията на 
Димитровградска’ община,

. ще се обсъжда самоуправи- 
телното споразумение за на
чина на организиране и фи
нансиране на 
трудова бригада „Братство- 
единство ’ и местните трудо 
ви акции, които ще органи
зира Общинската 
ренция на Съюза на социа 
листическата- младеж в Ди

митровград.
В самоуправителното спо 

разумение, между другото 
са уточнени задълженията 
ма младежката трудова 
бригада, които преди всичко 
ще се състоят в постигане 
то на по-добри резултати в 
трудовите и обществени ак 
тивности в разширяването 
и развитието на братството 
и единството между наши
те народи и народности, в 
трудовото възпитание на 
младите, и тл.

В споменатото споразуме
ние е предвидена и социал

по-сдружения
ви

младежката

конфе-ще получи като награда 
цветен телевизор. Т. ПетровВ. Б.

Родината се брани с другарствоРЕПОРТАЖ

шегата онази първа искра, която въз
пламенява другарството, осветляваща 
пътечката до сърцето на всеки?

А за тези невидими пътеки на дру- 
гарство с еднакво въодушевление го
ворят Милош Разман от Копар, МъР- 
джа Славко от Босненски Петровац, 
Ибиш Кабашай от Прищина, Арсенко 
Мнтевски от Струмица, Джордже Пе- 
трович от Сребърница, Хюсеин Хопо- 
вац от Приедор и много други. За не
го също биха говорили и други янези 
милвани, Сюлейман и, петровичи, лштро- 
вци. . . С една дума, всички наши наро
ди и народности, че братството и еди
нството стават все повече сплав, за 
която не са изнамерени средства, които 
да ги нафизват, а камо ли да разру
шат.

взаимната обич и доверие.ството, на
Мирча Евтимов, председател на ме

стната общност в Кострошевци сочи 
конкретни примери на съвместни акции 

комунално-битово строителство, за
лесяваме и прочие.

Войниците-граничари с гордост 
т-ькват, че службуват тук именно в та- 

ь лято в Деня

които нераз-ного са сплавовете,
М ривно спояват поотделно и всички 

заедно войниЦите_гРаничари. И ви
наги, когато се докосвам до войииш- 
кид живот, питам се коя сплав ше 
вземе връх в този колектив. Дали то- 

бъде общият Дълг към роди- 
още към службата, братство- 

на практика 
„малка Юго- 

. Или

по
из-

«а ще 
ната, или зи застава, защото това 

па граничаря тяхната застава получи 
боец, пръв из-

коетото и единството, 
всяка застава превъРша в 
славия”. или пък другарството. . 
пък всичките едновременно, 
не може да различиш коя е гю-ашша. 

— Другарството тук е особено си-
заместник-командира

„Жикица Йова-
С. Кай*

името 1на легендарния
пушка срещу фашистки* враг, 
Испанската гражданска воина 

Шпанац. Ся-
стрелял 
боец на
— Жикица Йованович —

едно задължение да се 
на заставата.

застава е един свят 
едновременно всяка 
от една съВъТ>ше,ша 

отбраната, пак в 
по-широка отбрана и 
всенародна отбрана.

застава с

така чс

каш това с още 
отстои честта

Всяка гранична 
за себе си, и пак 
застава е едни дял
организаци я
стемата па една 
защита, наречена 
' и пак: всяка гранична 
сяно семейство ма равноправни млади 
СЯ"° спазвайки нравилата на въ-
^еРш,юто_ус^сТво,дОвС^Ршенс,™

Я,"КГ.« п« ** "до-
""'“вшмият6"‘равГГа Гя.Гмутокладвашияп е Раи за това се

КЛаЛВа' самия характер иа изпълпе 
I ГО-ГОЛ Ям а 1 ордос I 

си се

изтъквално
«а гранична застава

Шпанац” десетпикът 
— Тук всичко решашаме тю 

и критикува-
нович

В това ни убеди и посещението на 
„Жикица Йованович

тезович.
другарски. Понякога се 
ме, но пак другарски, конструктивн ■ 
И всичко вършим пак ДРУ^арски. - 

А задачите, които решават 
ците-граничари пито са леки, нит Р 
сти. Всяка трудност се лреодол^ о 
всички заедно и от всеки поотделно. 
Такава е повелята на мга„
чар: винаги Да се притечеш на Щ| 
но и винаги готов да се справиш 
всяка изникнала трудност. а.

Тяхното другарство е напус.кшо^а 
ставата и е пропълзяло и д ь 
села, до местното население, Д

С гях са изградени гакива „я приятелство, че
войници-

и обратно 
на пойли

си- гранична застава
— Шпанац", чиито момчета наистина 
могат и имат с какво да се похвалят. 

От тук и изниква заглавието на на- 
,репортаж: Родината се брани

на

стоящия 
с другарство. . .

С. Николов
вой и ик а-граии-

МУ

и на
«ек успешно 

нелека задача. .неосведоменият
живота

пада 
пата
от това да 
справил с одпа

Но, за да не с*в“ге
при изпълияваие“ нЛ^ио „серио-

ТНМК. Дори мтюго пов> }-ивот Та ,,и. 
обикновения „И" дежи дошли от

младостта на ‘ ната може дя 
«>«"" оерио^а? И не

мла

дежта.
стове па другарство и 
е трудно да се различи 
те помагат иа населението 
— кога населението помага

кога
наче тук

цитс. ак-

ниците. По такива съши мостово 
бързат да помогнат 

’ още

на гра- 
вой-

ласеле-
по-щастлив

техни среши 
на ДРУ12Р;

на маниците
м;[сто да изграждат 
живот. Ето защо всички

като празници

всички 
бъде прекалепо

СТРАНИЦА 9
и протичат

братство * 21 декември 1979 /



ЗАСЕДАНИЕ--гг™ «и» н*ПРОЦЕДЕНО 
ИЛ ОБЩИНСКИЯ 
БОЙЦИТЕПЛАН И ДОГОВОРИ 

СЪЩЕСТВУВАТ - ПЪТИЩА 

НЕ СЕ СТРОЯТ И в Съюза м бойците - Титовата 

ийицшива| на депоТ.Г.■иа септемвриВ Босйлсградска община, 
една от икономически най- 
изостаналата в Южпоморав- 

регион и СР Сърбия, из 
30 от 115

чалото
Макар че изминаха 
ца псс още нищо Ив с за-
вършаго, а предприятие 
по Пътища, косато псо още 

позволяваше да се 
строежа 

още

3,5 мссе

трудови Ори 
работата на делегации- 
де легатите, IЮДГОТОИШ 

отбрана и оо 
гри

ИС па местни 
гади, 
те и
за всенародна 
щсстяена самозащита, 
жи за заболели бойди 
т. и.

оки
градени са само 
километра пътища от региона 
лно значение. Изграждане 

останалите трябва 
финансира Регионалната са 
моуправителна общност за 
пътища, но за сега не юъще 
ствува доволен интерес те
зи пътища да бъдат заноч- 

лп по-скоро 
Ма-

се проведе 
комитет

времето
■работи, прекъсна 
без оп рЬвдм I не. Засс га

пример на небрежност 
който населението и 

места, къДсто
изграждане

На 14 декември в Димитровград 
отчетно-изборно заседание на ОбщинскияНародооспобедителкатадапа иСъюза на бойците огедни 

чрез
в останалите 
е запланувано

регионални пътища, 'V 
точпоспа

па
пойна.

На същото заседание бс 
Плана за работа в 

1980
борците от територия- 

Станимир
Ни заседанието, освен 
общината, приет,ствунаха другарят

председател на Съюза на бойните 
за регион Ниш, гости от
представители на обществено-политическите

на приет и 
течение на идущата,бят доверието в 

на развойните програми.
И тези пътища които ка- 

съяцеству-

нати, а камо 
да бъдат завършени, 
кър не някои от тях в IX) 
ографските т.е. в съобщите 
дни карти са отбелязани ка 
•щ готови, през тдх и пеше 
ходец трудно може да се 
пробие.. Проблемите и 
пред са изразени, а 
градска община няма фпнан 

същите

•га на 
Йованович

година.
кви-такнва вече 
ват не

съседните общини и 
орга-

След като бя*а изслушани 
всички дискутанти и заклю
ченията, приети на днешно- 

бе избрано

т.е.се поддържат 
не се иревзимат мерки 
бъдат подходящи за нормал 

кгьтни съобщения. Тру 
организация за иъ- 

от Враня, която „се

да

низлцин от Димитровград то заседание, 
ново председателство на ор
ган изацията.

за на 
Босиле

ни
довдта
тища
грижи” за тези пътища 
рядко оттегля работниците 
сн от тях п ги разпределя 

НОВИ обс

не двугодишен период се е ма
нифестирала чрез работата 

всичките нейни фактори 
в общината.

сови възможности 
да разреши.

В средносрочната развои 
и в развой-

Лрсд заседанието за пред 
отнасящи

За председател на общин- 
комитет на Съюза настоящите задачи 

сс до провеждането инициа- 
Тито в

ския
бойните в Димитровград, с 
едногодишен .мандат, бе из
бран Живко Виденов, а за 

на организацията

пана изграждане на 
ктн. В случая тя

основи, а това
доказателство, 

материална 
страна в тази организация 
заема главно място. И до- 
като материалната й страна 

подобрява,

на - програма
план за крайграничните тивата на другаря

борческата организация, из- 
доклад, досегашният й 

Димитър Пе-

спечелиния
общини е било. запланувано 
изграждане на съвременен 

направленията Рпбар-

спо две 
още едно 
че личната

обсъждането 
ежедневните текущи въпро
си. дейността се е манифе
стирала и чрез организира

наПокрайпесе 
председател 
тров.

секретар 
Павле Стоилков.път в

ци_ Караманица, прокарва
не на пътя Караманица — Го- 
леш — СР Македония, из 
граждане 
път
Любата, кактоимного по-ра- 
но ‘ заплануваното просичане 
на..п-ьтя Две реки — Дукат. 
Но и покрай взетите съвсем 
конкретни определения ре 
зултати — няма. Макар че 
приключва петилетния план 
все още липсва активността 
на Регионалната СИО за пъ 
тища. При това съвсем не 
е познато защо се отсроча- 
ват задълженията!

Чрез отделно ангажиране 
на компетентните от общи
ната бе договорено в наето 
ящата -. година Регионална 
та СОИ за пътища да изпъл 
ни задължението си в про
сичане, разширение и слага 
не на пясъчна, настилка на 
пътя Две реки — Дукат. В 
тоя смисъл бе договорено 
общината да регулира иму
ществено-правните отноше
ния на хората, през чийто 
имоти трябва да мине ново 
прокараният път, а 
да обезпечи средства и реа 
лизатор. Работата бе до
верена на предприятието по 
лътгаца от Враня и просича 
нето на пътя започна в на

Т. П.
В доклада му, както и в 

разискванията бс подчерта
но, че борците всестранно 
са приели идеите изтъкнати 
в инициативата на другаря 
Тито, виждайки в тях въз
можност за по-нататъшното 
провеждане принципите на 
югославската 
ска революция, по-пататъш- 
•на демократизация на обще 
ственнте отношения и пр.

пътищата 
Земленият път в

на съвременен 
Босилеград — Горна

ДИМИТРОВГРАДсе
пропаднат, 
направленията Босилеград — 
Горна Любата — Бесил 
била и Рибарци — Карама- 
ница всичко е друго само 
не и път, през когото да се 
отвива движение — слепнал

ДА 0ГВ0РИМ ВРАТАТА 

НА СТАЖАНТИТЕ
К< I-

социалистпче-
но Първия. 

Естествено ТАКА МОЖЕ да се окаче 
стви неотдавна състоялата 
се скупщина на Самоупра- 
вителната общност по нас 
таняване на работа. Делега 
11 хте единодушно 
вкоренилата се св някои ос
новни организации на сдру
жения труд практика 
избягват да приемат стажан

Как тогава младият човек, 
вчера завършил 
пието си да влезе в трудо
вата организация?

На заседанието на скупщи 
ната също беше изнесено, 
че в някои организации на 
сдружения труд има неясни 
неща в-ьв връзка с отпуска 
нето на „кадрови” кредити, 
тъй като има различни тъл 
кувания на условията за по 
лучаване на такива кредити. 
Ще бъде необходимо в най- 
скоро време този въпрос да 
се доизясни, защото в нас 
тоящи момент в някои тру
дови организации 
станал „камък на препъване 
то"—вместо да бъде насър
чаващ фактор за придобива 
нето на кадри в стопански 
изостаналите общини.

МНОГО РОДИНИНСТВО

трудностите 
нарастват. В зимния пери
од когато връзките са сла
би, а с тях и снабдяването 
в любатски тлъмински ра
йони. Не са по-малки и тру 
дностите на Автотранспорт
ната организация от Босиле 
град в пътния и товарен 
транспорт.

Не се поддържа и асвал 
товият път Босилеград — 
Лисина. т.е. честите дефек-

образова-

Само с последователното 
провеждане на тези принци 
гги п ръководството в бор
ческата организация ще бъ 
де съгласувано със самоупрп 
вителните отношения в на
шето общество и ще се обе
зпечи демократичност, отго
ворност и колективно обсъ
ждане и решаване на вси
чки въпроои в общинската 
организация па Съюза на 
бойците.

осъдиха

да

ти.
От 93 стажанти, колкото 

е трябвало да бъдат приети 
през изтеклата година, обя
вени са само 17

ти не се отклоняват на 
време. Пътят, който се из 
дига непосредствено над 
изкуственото езеро в Лиси
на въобще не е осигурен 
за безопасно движение. 
Докато тази СОИ в тоя сми 
съл не превзима нищо, пъ
тят скрива опасност и неиз- 
весност.

вакантни
места за стажанти, а попъл 
мени са само 10 души! От 
тях: квалифицирани рабе 
танци, 2 души със средно 
образование, 4 с виеше и 2 
с полувисше образование.

До края на годината оста 
ваг броени дни, и вероятно 
не ще може да постъпят на 
работа и останалите

той е
СОИ в отчета за досегашната 

работа на организацията 
между другото бе изтъкна
то, че дейността на тази ор 
ганизация през изминалия

В. Божилов 
К. Георгиев: стажан

ти.
Ние занапред ще трябва 

да се борим срещу едно вре 
дно явление, хванало дълбо 
ки корени в нашата среда 
— изтъкна Гелев. А това не

ЗАНАЯТИ, КОИТО ИЗЧЕЗВАТ...
ИЗБЯГВАТ СЕ СТАЖАН 

ТИТЕБояджиите намаляват Различни са начините, ко
ито се прилагат, за да се 
избегне 
Обществения

що е изнудването на работ 
ни места. Ако трудовата ор 

приеме на рабо
задължението от

договор за 
приемане ка стажанти на ра 
бота

Отбихме се. при бояджия Дерекула, и не само от Де 
та в с. Звонци, но не случа 
ино, защото без

ганизация 
та съпруга — той след вре 
ме започва да настоява не 
пременно да бъде приета и 
съпругата му, други родни 

Тази

рекула, а при мен идваха 
клиенти и от много по-дале 
чните села, но ето, че дой 
де време, 
ден чакам някой да донесе 
нещо за боядисване ’ — ка 
за, песимистично

каза между друго 
то Милутин Гелев,този зана

ят побрано не се можеше.
‘Ето, че дойде време когато 
и единственият бояджия, ко 
йто все още се „бори” с 
модерната текстилна и пле 
тъчи а индустрия се оплаква мият Сърбислав. 
от недостиг «а клиенти.

лредсе-
едател на Скупщината на са 
моуправителнатакогато по цял общност 
по настаняване на работа в 
Димитровград. Преди

в много организации 
на сдружения труд се изтъ 
кна, че несигурния 
шги

ни и така нататък, 
практика, струва ми 
ражда лошо настроение 
въпросните колективи 
неприемлива.

се, по 
във 

и е

ВС1ГЧ-.настрое- ко

пазар
редица други затрудне 

11Ия не се осмеляват 
емат

И наистина, В. Преди само 5 — 6 годи-'
Ди в Звонци работеха три- мина онова време, 
ма бояджии, които едвам . хоРата за Да бъдат по-хуба 
стигаха да боядисват доне- во облечеии носеха преж
ивната им прежда, но вре- 5а' яли ПъК вече изплетени 
мената се менят и ето, че Ф^нелки, пуловери и тем 
от тримата остана • най-упо- Подобни на боядисване,
ритият — Сърбислав Джу- нрочем, ^ вече индиюидуал
рич, който от Бела Паланка ,но' ник°й <не отглежда ов 
дойде тук от преди петнаде це за да използува, изклю- 
сет години. .'V.-:-.'чигелно, Вълната им, а оие

„Мина времето, когато и „ог/ йп™ ^ °Ще °тиват 
„денем и нощем” боядисвах ПРИ бояджията могат 
донесената ми прежда и пръсти да се изброят, 
от най-отдалечените села на X. Петров

завинаги от- 
когато

такива случаи се нару 
шават и обществения 
говор за приемане на рабо 
та и всички организации на 
сдружения труд в община
та. Ще е необходимо
ред

дода при
нови млади хора, 

сто пъти и специалисти. И 
тогава е чудно 

организациите 
специалистии а 
ят вратата им.

Друг

ме

че много 
търсят 

сами затвар-
<) г занап

обществено-политичес
ките организации, 
всичко Съюзът 
тите

а преди 
на синдика 

да поведат решителна 
акция против подобни нару 
шания. Защото опущенията 
в настаняването на работа 
имат п п ток отзвук в обще 
ствеността и 
остра осъда и коментари.

М. А.

начин за затваря- 
вратата предне- младите 

обезателният тп\г 
дов стаж — каза Гелев. По
чти е станало практика във 
всеки конкурс да се пред
види и условие — 2—3 и по 
вече години трудов стаж.

хора е

на
предизвикват
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Беси» Набила непроходима Ключове за дълголетие и мяадоетВследствие снежните

те на Автотранспортната

нопантп ЯВН° Играе важНа РолЯ- Но изледванията
ЛОЗИ ИаПОСЛеДъК ПОсочиха' че стилът на живот мо- 

„ а окаже не по-малко влияние върху стареенето 
трайното запазване

снегове, автобуси- 
организация от Босиле

град Ш“ се движат само до Горна Любата С дне 
вно осигурени 3 — 4 рейсови връзки Г. Любата — 
Босилеград, населението от тоя район ще бъде 
свързано с вътрешности на страната.

срещи със

на ге-

или по-
на младежки^ вид. Първата стъпка даВ. Б.

останем по-дълго млади и умствено, и телесно, е да се при
държаме Към някои фактори, които обуславят здравето и 
процесите на стареене.

Ето отговори, 
лог Патрик Макгради

НЕЩАСТИЕ В ДОЛНА ЛЮБАТА

дадени от видния американски геренто- 
на Въпроси, които често си задаваме.УБИТА ДОМАКИНЯ И УЧЕНИЧКА Има ли 

ложение?
значение семейното по уморено вино. Честото и прекомерно 

консумиране на алкохола обаче дока
зано вреди на здравето и съкращава 
живота.

В Долна Любата'на 14 де 
тежко 

дълбоко 
жители 
населе- 

села 
община. 
34-годи-

та и на нейния съпруг Вла
димир, но на пътя му се 
намерил Соколов

кември се случи 
убийство,
трогна и оскърби 
ге на това село и 

от ' другите 
Босилегр адска 

Зоран Найденов, 
шен самотен и нервно нес 
табилен селянин, най-вероят 

дълбоко

Да. Като правило неженените мъже 
имат по-кратък 

живот, отколкото семейните. Проучва
лия са доказали, че овдовели

което и секира 
та отново зловещо се изди 
гнала въ.в въздуха. Обаче 
Соколов

и неомъжените жени

мъже и
жени, особено мъже, живеят по-дълго, 
ако стъпят скоро 
Както мъжете, 
жда, устояват по-лесно на болестите 
когато бракът им е здрав.

якето навреме го забеляз 
ва и успява да намали — 
ра, а сетне и да се отбра
ни. И

в УДа в повторен брак. 
така и жените, изгле-

докато работниците 
от строежа и 
очевидци са се затекли 
помощ на
към убитата Станка, 
по това време намира свъ- 
кърът Вене, Найданов 
дължава по пъ.тя из 
то и на достиг задава удар 
в главата на Божко Стаме 
нов, но не успява да прик
лючи убийственото дело, по 
неже

останалите
но в момент на 
психическо разстройство, със 
секира уби Станка Антана- 
сова, 43-годишна домакиня 
от Долна Любата и Савет- 
ка Любенова, 11-годишна пе 
токласничка от село Глож

на
Жените
мъжете?

повредения по-дълго ли живеят оти
КОЯТО

Да. Средната смъртност сред жени
те е по-ниска при всички възрасти; 
само след 65 години женската смър
тност започва да се изравнява със смъ
ртността сред мъжете. Но относител
но малко се знае за процесите ка ста
реенето у жената.

про
село

повредийе и нанесе леки 
на Радомир Соколов и Бож 
ко Стаменов от Д. Любата. 

Събитието е станало тол- очевидците са 
ли в действие. 
със секирата в ръце е из
бягал по шосето към Боси 
леград и на 500 м под село 
то срещнал ученичката Са- 
ветка и я убил със 
удар по главата.

стъпи 
Найденовкова ненадейно и смутява- 

що, че почти нищо не е 
могло да се предприеме за 
осуетяването му. Съседката 
Станка, която и това утро, 
както и много пълги преди 
му е дала закуска, Найде
нов е убил със силен удар 
с тила на секира в момент, 
когато тя излиза на къщна 
та си врата. След това Най
денов тръгнал към строите 
лния обект 
намерение да отнеме живо

Отразява ли се майчинството въР- 
ху дълголетието на жената?

Да. Според проучване от 1960 г. 
най-малък е процентът на смъртност 
между жените, родили по три деца. 
Най-висок е обаче този процент сред 
раждалите по четири и повече пъти. 
Бездетните жени или жените само с 
едно дете не живеят толкова дълго, 
колкото .майките на две или три деца.

силен

Група хора од селото се 
е опитала да го настигне, 
но не е успяла. Той хвър
лил секирата в реката и се 

се предал на милицио 
които го аресту- 

К. Г.

Слабите хора по-дълго ли живеят?

Не винаги. Вярно е, че малко ста
ри хора са пълни, но това не значи, 
че всеки килограм, 
ще съкрати живота 
една анкета, която още не е приклю- 

във Фрамингхам, Масачуезетс, по- 
поне на 30 го-

който натрупаш, 
ти. Фактически

тне 
нерите, 
вали.

на интерната с Имат ли някакво значение нави
ците, свързани със съня?

чила
казва, че в продължение 
дини хората на средна възраст умират 
по-често от слабост, отколкото от пъл
нота! По мнението на някои учени че
стите диети за отслабване или за „раз
хубавяване” оказват стрес, който скъ
сява живота. Събрани са доказателства 
че е по-здравословно да оставиш тегло
то си с няколко килограма над норма
та, отколкото да го свалиш и качваш

Да. Но е невъзможно да се посочи 
точно колко часа сън се отразяват най- 
благотворно. Има хора, на които са 
досатъчни пет часа в 
други се нуждаят от осем или девет 

В науката е постигнато единоду- 
само това, че би трябвало да

денонощието;

часа. 
шно
последователност при навиците, 
запи със съня; по-добре е да ■_ 
шест часа всяка ноац, отколкото девет 

нощ, а три часа на следната.

има 
свъР- 

опиш по

с диети.часа една
Разбира се, крайностите в теглото в 

една или друга насока са винаги не
здравословни. При редица случаи 
вотът се съкращава, когато човек до
пусне да тежи 20 проценти повече^ или 
по-малко ог нормалните кнлогралш.

ли се на дъл-Алкохолът отразява 
голетието? жи-

Някои учени считат, 
наблюдения, не малкото 

не оказва съще- 
стареенето. Д-р 

на бол-

И да,
въз основа на 
количество алкохол 
ствено влияние върху 
Александър Лиф, главен лекар

Масачузетс, е проучвал хора 
най-старите Е света» и 
пювечето от тях пиели

и не.

Помагат ли упражненията _да се 
младежко?поддържа тялотоцицата в 

та, считани за 
с забелязал, че Да. Ползата от редовните физиче- 

упражнения е безопорна. Не едноски
ироучаване е доказвало досега, че по
стоянното изразходване на енергия 
предпазва организма от коронарни за-Ловджийома нощ

Освен това, че присъству 
“ ”м от всички струк
пи п°Димитровградска об

тури и ^ ]СЗа<5ра1вимата ве 
,Ц бяха шонкачн и лов 
"Гот ловно ДРУ"° 
Горно Понишаоие от П| 

'рот както и гости от град 
Гиилаи (АО КОСОВО),

представляваха Делег;, 
„Съридач,

На 8 декември т.г. в рее 
беше боляваиия-торанта на „Балкан' 

весело до такава степен, че 
случайно минаващият пъ'Г 
пик щеше да си помисли, 
че тук е центъра на оветов 
ния хумор. Не, не е прека 
лено казано, защото 
Ден празнуваха 
ите, а когато се
ловджийски
*ьт -не престава цяла нощ..-

А когато става дума за 
хумор и забава в Димитров 
П>ад, то тогава тук непре
менно са и Момчило Андре 
свич, Благой Стоянов и Але 
ксандар Маринков.

165 гости бяха извикани 
"а първата Ловджийска ве 
ЧеР, която в бъдеще Ше 
гФерастне в традиционна.

Ловците ог ловно друже
с*«*во „Видлич" от Димитров 
гРад избраха тази

Отразяват ли се социалните фа
ктори на дълголетието?случайно,

юбилеи,за чествуване ле
великите Да; Обикновено нац-Дълго живеят 

хората с добро материално положение, 
конто се хранят добре и се ползуват' 
от медицински грижи. Дълголетието е 

свързано обаче с финансо- 
Успехът в различни

а именно 
които празнуваме 
на бяха повод , 
чие с празнуването 
— Ловджийска вечер.

тази годи 
да ос запо- 

на т. н
този 

лавджи-
разказваг 

приказки сме не винагивечер иеЛовджийската п
бе само едно увеселени , 
г-осто сс консумираха 
различни специалитети, Щ>и 
готвени ситият^ * м0.

мепт^за популяризиране
л сходж и йст вото *

ко- вото преуспяване, 
области на живота създава оптимисти- 

настроение и предизвиква задовол- 
лошота. А това е твърде не- 

човека, за да достигне

най- иго
ция «а Дружество чно

ство от 
обходимо на 
дълголетие."I пяд3дена значка на ДРУ- 

тровград.

и а

(„Рцдърс майДжест")

гж«“ —
се много песни...

ра
нови лов

Т. П-
СТРАНИЦА П

година
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!„Пок4Ггаа ос Смит да се , ,
я-ьрДс В «ЪЯ[И 
след ' крал на Мача, Н(Вк?же 
и дома му' 'има ножар •

Кова.теки седи на Орста на 
еЗйЙггЬс: &>№&■ ТХРиближа 
йаое па»ач7/, и му казва:

Тук е забранено да се 
'лови риба..... .... д — вя„зкликва Л-О

Малко момиченце, кое — сега 'разбирам за
току е гледало „ПенеляН.ка т ,<“)с!
проверява паметта на баоа но л 
си. ]|

— А кажи "ми сега, какве 
е станало п края па приказ-, 
ката.

тревожи же- 
колата катош^гГШШ'1 ' с,1Ус'г1с^п‘[г^а ★Хстйледе} толкова бърас>,,,игг

нк.ЛиЯл (Ил-1‘|и(|бН
..„ -<№ да да Улучва дъР-

" ч
★о‘Л1г, I до.ШГ,| ‘ ^

'мйг;д;ц.уг,ш|«» а«:<|» и] л|Щ> 11. а.; Срешат се двама дрияхе-Кдисц-вдг.,.:
„„,,1,1-,винаги ЛИ ни така тече

ичдай .■*.
Хотелиерът:

„.^„дчпсДРамо' ‘когато вали

ЛИ.Зайем брашно
. , , , . / Ц|| отми'1

*№*» инринд-ьт
аГгиастлино до края „ушаи да

играя на кадии.
— Браво! Сигурнр 7Я вече 

е много щастлива.

— Пе 
заживс/ 
па живота си.

— Не е вярно — обявя03 
триумфално момиченцето’ — 
оженили се!

I ,ч *

върча ★
Двама 'американци разпие 

, Ждат 'ПИсйКоМориб' прОдложс 
ката’ иМ 'еТа'я' »' италиански

■ 11 кога— Ами! Всеки Път,;
•го отвори устата си, откри 
ва, че ияма какво да Ц ка
жа. . .

Ч," /,,«[11

Отидо у огацннуту да си опрайим пскоре ра- 
боте, да сн узнем удостоверение.

Беше петък, пазарън Дъ». У опщипуту мло- 
го чекаю човеци.

• ★хотел;1
И1 кей I к 0 1 гок атс за та 

'ли' -йЬчива1?' пй'гат те.
1 Зд, едно. ирчеу два до

лара, а за две‘прасета — че 
ТЦР1!- Д9ДДР?.
НОР1,Т.

Просяк чука 
па една къша-

— Добра мм госпожо, по- 
дарете нещо, за

— Много съжалявам, 
вече, но нямам пари! Обаче 
ако искаш, мога да ти зашия 
или закл^рпя нещо.

— Тогава бихте ли ми 
пришили къ-м това копче 
чифт паталони?

на вратата

*
Мъж учи младата си же 

на да шофира. Тя йска да 
му покаже, че е запомни 
ла всичко и започва:

— Е, добре. Много е ле 
ено. При червена светлина 
спирам, при зелена преми 
иавам.

— А, когато стане бяла ла 
маляваш скоростта!

бога!гласи отгоНареди се и я-
Чекам, чекам и тамън да ми дойде ред, 

работе. Чиновничката отишла на закуску.
нема да работе отн то-

ка- чо-„ ★ ,жу, не
Кажу човеци полов!Ш час 

Ш ва време иьим одредено да закусую-И Ко^ецтатрръг ва финален 
мач за първенството пЬ 
страIшта па, стадиона 
озч:':

— Прекъсвам предаването 
за извънредно съобщение:

* Я се върте по ходникат и реко щом йе 
ка да идем и я Да закусуйем.

Отидо у Гацнното, йедну кикво даваш и 
на чиновницитн и пак се върну.

,,Усмте-

!
Пак чекам. Дойде ми ред. Излази човек од 

канцеларнюту каже: „Манчо, по-добре немой да 
улазшп, чиновничката млого нервозиа — три дъ1,а 
нейе пила каве. .

Верно тека беше.
Отидо си 113 село и не свърши работу.
После два дъна дойде порезцията.
Улази дома, кучето беше одвързано и на

яете на ньега.
— Що ме не вардиш — каже он.
— Не улази — кажем му я. Са йе време за 

закуску. Че ручамо с бабуту. Съга баш измеша- 
мо качамакат. Човек се върну, кво да прайи.

Ручамо — преручамо.

Пак лайе кучето. Улази порезцията.

— Що ме не вардиш, каже он-

— Иди си и немой денъска да ми жив до- 
одиш на очи, не видим — три дъна не съм пил 
каве- Ли знайеш дека нигде нема каве.

Човек разбра киква йе работата. Узе 
нтичкуту и вану камто задругуту.

„Зайем брашно върча” —

РОДИКА ТОТ (Румъния)
V
т1/.

Нишката ма 

ариадна
★

Всички искат да живеят 
дълго, ала никой не желае 
да стане стар.1 I

★
Изкуството е тежко. И критиката не го пра 

ви никак по-леко. . .
Той имаше истински кошмар: сънуваше, че 

е директор и подчинен едновременно. Най-големи- 
те неприятности му създаваше директорът.

За мъртвите се говори само добро. Защо 
не и за живите?

Когато вадиш две жени да мълчат, свали от 
уважение шапката си. Сигурно една от тях е 
Мъртва. , •

Най-лоши възпитатели на 
децата си биват собствените 
им родители. !I

■

*

г
ИСТИНСКИЯТ гений 

не е угоден Ва Който и да 
е бездарник. :

винаги

“.'"‘Чг 1 I!си ча-

Срещнах една лшого наивна жена. Тя вярва
ше, че всички мъже, които са я напуснали, на- * 
истина са отишли за цигари.

„Колко са умни хората! —- каза кучето, — 
как по дяволите, са забелязали, че тогава, когато
лая, не хапя!”

Понякога щастието

да. Нужно е неговите съве- 
таГйЖ попе малко

.■ 1каже народът.

Нека виде кико и нийе знайемо од ред,

0МО11
★

чука на црозореца са- 
м° за да .дни съобщи, че си е тръгнало.

Смехът на глупкц върши добра работа при 
нещастие, защото те разсмива. .. .....з,
плача?10^ ХУМ°Р? ТИ Се ; се' смее, аз

На този

Джонатан Суифт 
(Англия)

свят нищо ие е
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