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иа СФРЮ Йосип Броз 
Тито от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоен с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството 
единството между на
шите народи и наро
дности.
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ИЗ ДОКЛАДА НА ДОБРОСЛАВ ЧУЛАФИЧ НА 22 ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СК ЗА ПОЛИТИЧЕС 
КАТА ПЛАТФОРМА НА СЮК ЗА ДЕЙСТВУВАНЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В КОСОВО

грес на АПТ. Основни не 
йни характеристики са 
груба намеса във вътре 
шии работи на нашата 
страна, нападки срещу на 
шето социалистическо са 
моуправление и нашата 
необвързана политика; от 
крита и безрезервна под 
крепа на националистичес 
ките и иредентистките де 
монстрации, лозунги и ис 
кания на Косово, опити 
на шовинистическо опет 
няване на нашите народи. 
Речта на Енвер Ходжа 
на Конгреса бе насочен 
кьм раздухване на нацио 
налистически страсти и 
сеене на омраза.

по-решително действие
КОНТРАРЕВОЛЮЦИ- 

ОННИТЕ събития в САП 
Косово имат. свои по-дъл- 
боки обществени 
ни. За тях се говори и в 
Платформата. Но 
от най-важните

ф Без оглед на голямата помощ, която е оказана на Косово, из
вестно число бивши
ха и изтъкваха тезиса, че малко се заделя на покрайнината, което 
ционалистите и иредентистите използваха за своето контрареволюционно 
действуване

най-отговорни хора непрекъснато разпространява
на-причи-

някои
причини 

ще намерим в погрешна 
та политика, която се во 
деше в Покрайнината на 
жизнените сектори на об 
ществения, 
кия, културния живот, в 
схващането и прилагане
то на нашия федерализъм, 
отделно в междунационал 
ните отношения.

чили. За Съюза на кому 
нистите на Югославия

и свободен, всеки като у 
дома си.

Самите

крачка да се заемат ония 
права, които според Кон 
ституцията Покрайнината 
няма и не може да има. 
Автономията така се пре 
връщаше в самостоятелен 
етатизъм 
ятелност да се търси чрез 
развитието на самоуправ 
лението и самоуправител- 
ното свързване в Покрай 
нината, в Сърбия и Юго 
славия.

контрареволю- 
пионни събития влошиха 
общия обществен климат, 
внесоха напрежение и чув 
ство на несигурност 
безспокойствие сред хора

няма никаква разлика ме 
жду лозунга 
публика” в рамките на 
Югославия и „Косово—ре 
публика” извън Югосла
вия-

„Косово—ре
икономичес-

ивместо самосто

Един въпрос, който не 
може да се избегне, 
който има особена поли 
тическа тежест, е изселва 
пето на сърбите и черно 
гордите от Косово, което 
предизвиква и

та.
а При това не е основно 

да спре изселването на 
специалистите от сръбска 
и черногорска национал 
пост, които са необходи 
ми на косовското стопан 
ство, макар че и това е 
от значение. Това е съв 
сем неприемливо 
ване на хоризонта, 
дума за числящите, се към 
сръбския и черногорския 
народ в пълна свобода и 
безопасност да живеят в 
Косово заедно с албанци 
те, турците, мюсюлманите 
и ромите. Касае се за еле 
ме1 варното конституцион
но право, което е валид 
но за всички граждани 
па нашата страна в който 
и да било кран на Юго
славия- 

Трябва
дадсм условия 
да останат всички 
които искат това, а опия 
конто под натиск са сс 
изселили, трябва да се 
даде възможност да се 
върнат, ако искат да се 
върнат. Най-важното е 
докрай да се изкоренят 
всички видове па иациона 
лпстка еуфория, с която 
се застрашава сигурност
та иа съществуването на 
трудещия се и граждани ИИя» освеи' разбира се .в 
па, от която и да било Мусолиииева марионетна 
народност на Косово или Албания 
в който и да било - край преокупация в ръководст- 

с вото иа НСРА и АПТ. Това 
и обективно налива вода 
на воденицата на ония

В . обществено-икономи
ческото развитие в Ко 
сово се укрепваше начи
на и метода на работа, 
който даваше възможност

Подкрепата в конгрес 
ния доклад на контраре 
волюционните демонстра
ции в Косово и то пре
димно на лозунга: „Косо 
во—република", искане
то в такава „република" 
да се включат всички „ал 
бански" краища в Юго
славия, правят безпредме 
тна и формалната декла 
рация за ненамеса и за 
читане на териториална 
та цялост на Югославия- 
Лицемерно е да се говори 
за съвместни интерси на 
сигурността на Албания и 
Югославия, а ведно да 
се правят опити за подри 
ване на Югославия, да се 
изострят взаимните отно 
тения и да се задълбоча 
ват недоверието и напре
жението в тях. Мечтите 
за „Велика Албания”, за 
уж обещаното „връщане” 
на Косово на Албания — 
макар че Косово никога 
пс е било част от Алба-

Естествените стреме
жи към стопанско, обще 
ствено и културно -разви 
ги е от по-напредналите ре 

Покрайнина 
достигнатата 

степен ,на автономност, 
т.е., самоуправителна са 

трябваше

по-широк
в тесни групи и върхове 
да се решава и по-най-кру 
пните икономически 
роси и насоки. Такава пра 
ктика неблагоприятно вли 
яеше върху развитието на 
самоуправителното 
ване,
влиянието на 
труд, сериозно изтласква 
ше икономическите 
терии на стопанисване, ко 
ето довеждаше и до нес 
полуки в инвестиционна
та политика и обективно 

възможност

въп публики и 
Войводина,

стесня
Става

реша мостоятелност, 
да бъдат подкрепени със 
стрикно равноправие и 
пълна сигурност на всич- 

граждани в Покрайни 
с укрепването на 

обла

ограничаването на 
сдружения

кри ки щната,
връзките с другите

на Сърбия и Югосла
всестраннотости

чрезвия,
сближение и между нацио 

на по
задаваше 

размах на бюрократичес- 
ко-етатистическите
шения — каза между дру 

изло 
Чула

нално свързване 
широки простори в Репуб 
ликата и Югославия.

Вместо да се прави та-

отно- значи, да съз 
в Косово 

опия.
мщ
г. г.

•< . ■

гото в уводното си 
жение Доброслав 
фич, секретар на Предсе 
дателството на ЦК 
СЮК.

Без оглед на 
помощ, която се оказваше 

Косово, една част от 
най-отговорните 

в Косово

щтихомълком се отми 
наваше лозунга „Косово— 
република", който не да 
тира от вчера, който не сс 
е зародил в главите 
младите хора, но в глави 

националистите, бю

ка.
на

Доброслав Чулафичголямата па интерес в цялата ни стра 
на отделно сред сръбския 
н черногорския народ. Си 
лпото увеличение на изсел 

още

на те иа
рократичните върхове и 
с тях свързаната част на 

„елита", кои-

тогава
ръководители 
непрекъснато 
тезиса, че 
ната малко се дава. И то 

оказа

нането, забелязано 
през 1968 година, а което 
продължава след тазгоди 

коптраревеолюци

изтъкваха 
на Покрайни- културната 

то правеха компромиси с 
А сега отнационализма, 

речта иа Енвер Ходжа, на 
неотдавна проведения кон 

Албанската нар

ва, между другото, 
влияние върху създаване
то на неправилна предста 
ва за малките 
в Косово, която все по 
вече се превръщаше в 
един вид обществено мие 
ние. Национализмът и 
иредентизмът 
тук извор за своето

шиите
опни събития, когато изле очевидна сазе па видело, че не са 
малки размерите на този 
проблем, и че проблемът 
не датира от вчера.

Създаването на коми
сии, които се занимават 
с този въпрос, беше необ 
ходимо, но това не може 
да замести идейно-полити 
чсското действуване на Съ 
юза иа комунистите и Со 
циалистическия съюз те
зи явления Докрай да 
се осветлят, да се пред 
приемат всички мерки, 
и спешни и дългосрочни, 
да се създаде такава атмо 
сфера, та иа Косово все 
ки да можа да се чувству 
ва равноправен, безопасен

грес на
тия на труда, се 
че в действителност 
е негов лозунг, предиаме 

към осъществяване

влагания вижда, 
това

на страната, съгласно
11СГОВИТС
гарантирани права и свобо 
ди. Все докато същеетву 
ва натиск, контрареволю 
цията е иа дело и осъще 
ствява една от своите за 

етинчес

конституционно

рен
на иредеитиската цел за 
отцепление на САП Косо

СФРЮ-

кръгове в света, на чиито 
интереси не отговаря рав 
попрашюто международ
но сътрудничество като 
фактор на мира и сигур 
ността, които се стремят 
да нарушат вече устаиове 
ните отношения и сътруд 

в тази част иа

намираха 
дей

во отРазобличаването 
зи лозунг от ясните идей 

позиции,

ствуване. _
КОМПРОМИСИ С НАЦИО 
НАЛИЗМА

иа то мислени пели — 
ки чисто Косово.

но-политически 
изнесен и в проекта на 
Платформата, е една от 
най-важните задачи на во 

социалистически

Наред с това, или тък- 
отслабваха 

час-
ДВУЛИЧНО ПОВЕДЕ
НИЕ НА АЛБАНИЯмо с това, 

връзките с другите 
ти на Републиката, в чий 
то състав Косово е с дру 
гиге наши републики и 
покрайнина 
Вместо такава насока, на 
циоиализмът издигаше са 
мо искането крачка по

От Албания се води ие 
обуздана аптиюгославска 
кампания, която дойде до 
драстична изява иа неот 
давиа завършилия Кои ров в

дещитс 
сили в политиката наука 

Косово.
инчество
света, наново да превър
нат Балканския полуост- 

„барутен погреб”.

та и културата в 
С този лозунг още не сме 
се достатъчно идейио-поли 
тически и ясно разграии-

Войводина.



ВЛАСИ ПРЕД ГВ ПРИШИВАИНТЕРВЮТО НА АЗЕМАКЦЕНТИ ОТ

Ненаситните илюзии на Енееи ХоджаРЕШЕНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА САП 
ВОЙВОДИНА

Радован Влайкович 

член на Председател
ството на СФРЮ

На осмия конгрес иа АПТ 
Енвср Ходжа потвърди, че се 
намира
онези, които от по-дълго вре 

желаят разпадаме на Ю- 
гославия, ТОЙ мисли, че сега, 

смъртта на другар* Ти- 
този момент. Мч-

11а иай виоокото събрание 
албански- 

начело с
на Покри- па.Председателят 

Йпинскатп 
ССТН а Косово АЗЕМ ВЛАС И 

Телевизия

на своята партия
тс ръководители 
Килер Ходжа конкретно при

повдигнаха

в колоната на всичкиконференции па

даде интерпю па 
Ирищипа лъв връзка с анги- 
Югосдавската 
Албания, от трибуната ни Ос 
мия конгрес на 
партпя па труда (АПТ). Пре
даваме извадки от топа ипте-

медаже
да се уреди в^треиг- 

обществсн поряД'ьк в

поръчаха, 
иск как , 
1ШЯТ 
Югославия.

кампания от след
* то, наспиш

стръвници считат, че се-Албанската ого
та е удобен момент всеки да 

вземе своето, но силно седа погледнем онова, което 
албанската народност, съвме
стно с останалите народи и 
народности, постигна в нова 
социалистическа и самоупра 
витална Югославия. Постиг
нати
развитието 
основа
всяка община в покрайнина 
та съществува/ 
обекти със съвременни маши 
пи и съоръжения, технология, 
н организация па труда. Има 
ме значи такива промишле
ни обекти и технология, кои 
то при условията па трудещи 
те се п Албания мотат да бъ 
дат само далечен блян. На 
своята общественост албан
ското ръководство никога не 

даде информация за това.

' Делегатите на Скупщината на САП Вой- 
водина, на съвместна сесия на трите съвета, с 
тайно гласуване избраха досегашния председа 
тел на Председателството на САП Войводнна 
Радован Влайкович за член на ПредседатеЛств 
ото на СФРЮ.

Изборът е извършен след като трудещи 
те се и гражданите, комунистите, бойците и мл 
адежта, числящите се към всички народи и на 
родностн, в петдесет общини в покрайнината 
оказаха единодушна поддръжка на кандидатур 
ата на Влайкович.

За нов председател на Председателство 
то на САП Войводнна е избран Предраг Влади 
савлевич. •

си
Р°Ю- лъжат.

I
Почти на всеки конгрес на 

своята партин Килер Ходжа 
излиза с нов „репизиопизз.м". 
След име година той се опи 
та да вкара страх в кости на 
албанския народ о.т „югосла 
искид ревизионизъм”, По-къс
но па това добави „съветски 
репизиош13ъ,м'\ а най-нов п 
този арсенал е такапаречени- 
ят „китайски ревизионизъм''. 
Продължи ли Пипер Хожда 
с това, иа албанския народ 
не остава нищо друго, но да 
размисля какво ще ге добави 
къ,м всичко това до следва
щия, Девети конгрес иа ЛПТ.

Югослаиия не е онази вер- 
саЦска, но свободна социали
стическа Югославия 
на бойното поле и създаде
на с кръвта на най-добрите 
синове на нейните народи и 
народности.

роденаса големи резултати в 
на материалната 

и Косово. Днес иЪп

промишлени

Тук всички народи и наро
дности решаваха за съдбата 
си с оръжие в ръка. Затова
силно се лъжат всички, кои
то считат, че с подхранване
то на национализма, иреден- 

реакционнитизча, и други 
тенденции и идеологии мог-

ИЗБРАН НОВ ПРЕЗИДЕНТ НА БАНГЛАДЕШ ат да създадат заплаха за на 
шата свабода, братство и еди 
нство, равноправието и задру 
жността, териториалната ця 
лост и придобивките от на
шата революция. Затова са 
жалки ненаситните илюзии 
на Енвср Ходжа.

На Осмия конгрес на АПТ 
Енвер Ходжа и албанското 
ръководство се опитаха да ма
нипулират грубо с действите 
лното положение и стремежи 
те на огромно мнозинство на 
албанците с Югославия, като 
се наредиха открито и изказа
ха безрезервна поддържка 
националистите, иредентисти 
те и контрареволюционери- 
тс в Косово. Акцията, срещу 
тези сили в Косово водят пре 
ди всичко комунистите от ре 
довете на албанската народ
ност, съвместно с прогресив
ните сили на всички народи 
и народности, които живеят 
в покрайнината и с подкре-

По сталииистката логика 
и полическата линия, която 
предлага и следи Енвср Хо
джа, албанският народ тряб
ва да размисля дали социали 
з.мът ще преживее и в тяхна, 
та страна, тъй като досега 
никъде в света не „преживя", 
защото техният вожд от най- 
високата трибуна, откровено 
п без стеснение, провъзгласи 
всички социалистически стра
ни за „бивши'’. Алтернативи 
и надежди п . бъдещето ве
роятно му предлагат екстре
мните позиции на таканарс- 
чените „маркс-ленински" фр 
акции, наброяващи но пет- 
шест или няколко десетици 
анонимни политически екс
тремисти, които в своите ст
рани «е са представители на 
никого и на никаква политика.

Сатар наследник 

на Рахман
Образователният процес,

от основното учелище до фа 
култета сс провежда на алба 
нски език. Известно с, че са
мо в Косово следват три пъти
повече студенти, околкото в 
цяла Албания, но албанската 
пропаганда и за това винаги 
мълчеше. Мълча, защото те
зи резултати, сами по себе си, 
най-добре 
житс за действителното поло 
жение на албанците у нас. Ко 
совското село доживя големи 
промени по отношение на по 
добряванс .материалното

УБЕДИТЕЛНАТА ПОБЕДА НА КАНДИ 
ДАТА НА БАНГЛАДЕЖКАТА НАЦИОНАЛНА 
ПАРТИЯ Е ИЗРАЗ НА ПРЕДАНОСТТА НА 
ШИРОКИТЕ НАРДНИ МАСИ КЪМ РАХМАНО 
ВИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНА И ИКОНО 
МИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СТРАНАТА.

опровергават лъ*

по
На президентските из- 

ббри в Бангладеш убеди
телно победи кандидатът 
и председател на Бангла

отхвърли насилствените 
методи и се определи за 
мир и стабилност. Рахман 
и неговите „четири мирни 
революции" бяха отъждес 
твени тъкмо с потребата 
за стабилност. Осъщест
вяването на тази потреба 
народът видя в програма 
та на Сатар, който кампа 
нията си водеше под ло
зунг „осъществяване на 
програмата на президента 
Зиаур".

ложенис на хората и жизне
ното им равнище. И в най- 

малката община в Косово 
има повече трактори в част. 
на собственост, отколкото в 
цял един СРЗ или регион в 
Албания■ Когато някои наши 
хора посещаваха роднините 
си в Длбания и им разказва
ха за жизненото равнище и 
имуществото, което имат, и 
то ма село, домакините ги 
гледаха с учудване, и мисле
ха, че това е „пропаганда по 
поръчка”.

дежката национална пар
тия Абдус Сатар. Според 
оповестените Очевидно недоволен, че оп

итът за контрареволюцпя в 
Косово доживя провал, Енвср 
Ходжа и известен броц най- 
висши албански ръководите 
ли още веднъж истерично и 
брутално нападнаха Югосла' 
вия, нейното вътрешно обще 
ствено устройство и всички 
придобивки от нашата рево
люция- Даже и повече от то-

резултати, 
75-годишният съдия Сатар 
е спечелил 11 040 166 или 
75 на сто
избирателите и по 
начин станал

пата на комунистите и труде
щите се в цялата наша стра
на. Вместо тазиот гласовете на 

този 
наследник 

на убития президент Зи
аур Рахман и на корми
лото . на страната.

истина пра
вят се опити цялата албанс
ка народност да се отъж
дестви с националистите и ир
едентистите, а шумът за то
ва, че „сръбският 
ннзъм угнетява и терори 
31 фа албанците" е 
таи с подхранването

шови
Просто казано и схвана 

то, 39 милиона избиратели 
в тази страна се опреде 
лиха за Бангладеш, изгра
ждан по визиите и програ 
мите на президента Зиаур 
Рахман, генерал и поли, 
тик, издигнал се на висо 
та на национален вожд, 
израстнал в синоним на 
напиращите надежди на 
90-мшшонната, една 
най-бедните 
Света (90 долара годишен 
доход
През изтеклите 10 години 
на независимо 
Бангладеш беше потре
сен от 18 опити за 
вен преврат и два атента 
та — убийствата на пре 
зидентите Муджибур и 
Зиаур. В тези драматични 
времена бангладежката 

нация достатъчно съзря. 
Проведените 
ки избори преминаха без 
Насилие и инциденти, ко 
ето показва, че Бангладеш

съчеНакратко на
шовлниегка еуфория и 
дизвикването на

пре. 
открита меня план" и обстановката в Ливан.

НЮ ЙОРК: В Общото събрание ня ДАР ЕС ЯАЛЪМ: ТУК се състоя сре 
ООН започна дебата за Афиганистан шефовете «а дипломациите на
Разискванията ше с| водят втз ОС шест аФР1Жа,1СК» страни от такана

. Подчертава се, че суверените™ не 1,0 е във ***** с обШата стратегия 
зависимостта и необвързаният хапа на гези стр-ани след мисията на за 
ктер „а Афганистан м предпостав Пад,,ата ..контакт-група”, 

за политическо решение

ждунационална омраза и ко- 
нфротация. 
народност в Югославия не са 
нужни подстрекатели и

На албанската

душе
I рижници като Енвер Ходжа 
и албанското Ръководство. Тя,от е способна, задружно с оста
палите народи и народности, - 
сама да решава за съдбата

нации на
ка на кри- АТИНА: Няколкона един жител. стотицизата.
ВАРШАВА: „Интерпрес" съобщи 
завчера започнал 
ското

хиляди
жители на гръцката столица с мимо

че ход почетоха паметта иа
правителство ^между П0Л те. Загубилй животите правителство и синдикатите

Солидарност”. Тема на диалога 
иска на ,,Солидарност’, 

се до насоките на

си.

студенти 
си в кърва

вия: масакър на 17 ноември 1973 го
отнасятпи дина’ по време на диктатурата отнасящи военната хунта 

стопанската рефо у
вените тТошен”^ "* °6и(еСТ БРЮКСЕЛ: В 
ТЕХЕРАН: В

развитие, ******++♦♦♦♦♦♦♦»♦»»ффффф»ффффф

6държа на

атмосфера на дълбоки 
разлики в мненията, тук започнаха 
подготовки за лондонската срещана 
страните-членки на Европейската 
ономическа общност.

посланието си до иран 
ския народ, президентът Хамнеи 
вил, че най-важни проблеми за»

ик,, . на стра
ната са.стопанството, сигурността и 
— _воината с Ирак. .
БЕЙРУТ: На „„„ МОСКВА:

среща в М^^ДвШ^ПнРзекДИяаРЙзтоКк В°ССР 
се водят интензивни

Върховният 
разгледа стопанските

конешттяшш страната. Непосредствено 
преди всичко във връзка с У.Фахдов КПСС С6 Съст°я пленУм

съвет на 
процеси 

преди 
на ЦК на

президенте
та

............................... .........................»♦♦♦♦♦.................................„Д

СТРАНИЦА 2

БРАТСТВО ф 20 новемврн 1981



ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РН НА ССТН В СЪРБИЯ
н“вИнишки регион 6 АКЦИЯТА ’НИщо не бива Да «и изнй 'На безпощадна борба 

против националистите Изява на сплотеността и бдителността■■■
След продължителни интензивни подготовки, на 13, 14 и 15 но

ември се проведоха заключителните учения в акцията „Нищо не бива 
да ни изненада" в Нишки

Трудещите се и гражданите в Прешево Булно- 
вац и Медведжа осъдиха вражеските акции на иреде- 
нтистите и националистите а организираните социали 
етически сили поведоха енергична борба за открива
не осуетяване на

регион. Във всички среди бяха организирани 
многобройни мобилизатбреки учения, произвеждаше се във „военни 
условия", гасеха се многобройни пожари“ водеше се борба срещу при
родни ,,бедствия , спасяваха се „ранени", обекти и материални блага, 
осуетяваха се опити и намерения на „врага", 
стъпка на народната земя- Беше това успешна манифестация 
та, сплотеността и бдителността на всички субекти 
отбрана и обществената самозащита в региона.

същите.

Събитията в Косово от
рицателно въздействуваха и 
върху обстановната в някои 
места извън покрайнината, 
в това число и в три съсед
н”°1ЩИНИ вЮжяоморавски По време на първите нон 
=омИО,^ пРешев°. Буяно трареволюционни акции

" Медведжа. В тези Косово и ескалацията на ал 
общини с многонационален банския национализъм, в те 
състав на населението, как зи места имаше прояви на 
то бе изтъкнато на състоя сръбския национализъм, 
лото се миналата седмица но тези опити бяха бързо 
заседание на Председател- осуетени. За това Говорят 
ството на Републиканската и сведенията: от 49 заявки 
конференция на ССТН в при съдията за нарушения 
Събрия, вражеските контра поради публична- вражеска 
революционни и ирздентист проява в тези места. 26 са 
ки сили намериха хора чрез подадени против лица от 
които се опитаха да раз- албанската, а 23 против ли 
претраняват дейността си. ца от сръбската народност.

Говорейки за прлитичес Трудещите се и граждани 
ко-сигурностната обстанов- те в тези общини и в цял 
ка в Южноморавски регион, Южноморавски регион вед- 

на на наса осъдиха тези вра-
ССТН Сима Иованович зая- женски действия, а ор 
ви, че от 1200 ученици и сту ганизираните 
денти от тези общини, които чески сили поведоха ензр 
по това- време се учеха в Ко гична борба за откриване 
сово, 105 участвуваха в де на същите. Идейно-полити- 
монстрациите. Един от тези ческата диференциация и 
участници е осъден на 13 нормализирането на състоя 
години затвор, а 14 с 60 нието в тези общини все 

ЗТ/°Р‘ още не са завършени. Оценя
Пребиването си в родни ва се, че актуалната обета

те места, тези участници са новка в региона е доста
ползували за разпространя- добра, но все още се случ 
ване на националистически ват малки екцеси и прово
идеи, така че още от нача нации, а понякъде се пишат
лото на пролетта започнаха лозунги. Обстановката е 
да се случват по-малки екс най добра в Медведжа, мал 
цеси, а по време на демон ко по-нестабина в Буяновац, 
страциите в Косово бяха пи а най-нестабилна в Преше 
сани лозунги, разпространя во, където 82 на сто от 
вани афиши и организира- населението са албанци. В 
ни други провокаторски ак Прешево, съществува пасив 
ции,, които бяха твърде някои среди, а особено в 
бързо осуетени. Така напри но отношение към, тези 
мер, три студента на Техно прояви и опортюнизъм, до 
логическия факултет в Лес ри и сред някои функцио 
ковац в студентската си нери.

книжка записваха „СР Ко
сово" а и, вместо югославс 
ко, а албанско поданичест

отбраняваше се всяка
на сила-

во. всенародната

Заключителните 
ния в акцията „Нищо не 
бива да ни изненада" та 
зи година бяха най-масо
ви, най-обемисти и най- 
разнообразни по

уче-

съдър-
жание. В тях участвува
ха1- както се изтъква в съ 
общението на Председа
телството на Скупщината 
на МРО в Ниш, всички
органи и организации на 
междуобщинската регио
нална общност и на общи 
ните, всички организации 
на сдружения ТРУД, мест 
ни общности, обществено- 
политически организации, 
обществени организации 
и сдружения на гражда
ните, ^амоуправителни об 
щности на интересите, оп 
ределени части на терито 
рйалната отбрана и Юго 
славската народна ар
мия, щабовете на терито 
рйалната отбрана, частите 
и щабовете на гражданска 
та защита, службата за 
наблюдаване, съобщава-

социалисти

КК „Гусар" защищаваха 
Нишава, а сдружените 
части по сигурност в 
движението осъществиха 
ефикасен контрол и за
щита на участниците в 
движението. Всред цяло 
то население владееше 
висока бдителност и готов 
пост за отбрана и защита.

В „Тигър" в Пирот но 
щта стана ден. За кратко 
време се извършиха под 
готовки и потече производ 
ството. Младите в Алекси 
нац 01це веднъж потвърди 
ха готовността си и в та 
ката обстановка да бъдат 
в първите редици. Снегът 
не попречи на частите--на 
териториалната отбрана 
и гражданската защита в 
Житораджа успешно да 
изпълнят всички поставе 
ни задачи. С масовост, 
писока отговорност, готов 
ност и бдителност се отли 
чаваха и ученията в Бла 
це, Куршумлня, Бабушни- 
ца, Бела паланка, Свър- 
лиг и останалите общини 
в Нишки регион.

шно изпълняване на вси
чки задачи във всснарод 
мата отбрана и обществе 
ната самозащита. Спече
лени са ценна опити, ко 
ито ще бъдг.т от голяма 
полза за по-нататъшно 
подготвяне за отбрана и 
защита.

С Машини ига промиш 
леност (МКII) в Ниш спе 
шно бе ор!анизирано про 
изводство във ,,военни

не, осведомяване и трево 
га и всички останали су 
бекти на всенародната от ’ условия, а частите на гра 
брана и обществената са жданската защита усиеш 

но охраняваха материал
ните блага и работниците, 
неспиралщ с работа 
денем, и нощем. В нишки 
те местни общности жени

мозащита.
Участниците в учени

ята се изявиха с. висока 
организираност, подготве 
ност и готовност зд. у спе

II

те изнесоха на показ гша 
нията и уменията си и 
се въоръжиха с нови по 
знания и опити. Пионе 
рите гасеха пожара, сред 

илчи с от 12 А° 25 сто. ношколците другаруваха
сСеЧИ^Гаде * войниците н ^Гето.
за по-настатьшен възход на В завода за транефузия 
изостаналите общини, "за имаше достатъчно кръвна 
спиране на миграцията и плазма, в здравните заве 
премахване на безработица дения владееше пълна

мобилност. Членовете на

ИНСТИТУЦИЯ СЪС СЪЩИНСКА РОЛЯ
чесна стабилизация и об
щия стремеж за равномер
но рзвитие на републикта.
Акцентът е сложен върху 
ангажирането на сдруже
ния труд от развитите реги 
они и общини в изостанали 
те краища. Предимство в та. 
изграждането ще получат 
цехове и обекти за лроиз 
водство на храна, суровини 
и енергия- Решително се 
поставя искът да се пови 
ши ефентивността на инве 
стирането, да се изграждат 
високодоходни обекти и по- 
рационално да се ползуват л1 регион о собено 
съществуващите природни , 
ресурси и промишлени 
мощ+юсти.

Неотдавна във Фонда за 
насърчаване развитието на 

в СРизостапите общини 
Сърбия бе изготвена а след 
това пусната на публично 
обсъждане, проектопрогра
ма за дейността на тази 
институция в периода 1981 
— 1985 година, която ще 
бъде приета до края на та 
зи година.

С този проектодокумент 
се предвижда до 1985 годи 
на да бъдат отделени 54 
милиарда динара, с които 
ще се подпомага финан 
сирането на производствени 
цехове в 51 изостанали общ 
ини в републиката. За из
граждането на тези обекти 
Фондът ще обезпечава сре 
дно по 30 на сто от необ 
ходимите средства. В този 
период трябва да се обез 
печат и 3 милирда динара, 
с които ще се стимулират 
мощните организации на 
сдружения труд да сдружа 
ват труд и средства с 
ООСТ в изостаналите общи

На заседанието на МРО 
в Ниш бе посочено, че про 
актопрограмата за дейност 
та на Фонда в настоящия 
средносрочен период е на 
мерила широка подкрепа- 
във всички общини в Ниш 

се под
държа стремежът към по- 
ефикасно инвестиране и

у,Г практиката на допитвано с
С . помощта на Фонда за V регионите и общините- Уч

^^анГите^раГ;0 пе$ ? -тниците в досегашните
да до 1985 година обшес? разисквания считат, че за 
веният продунт в иномичес ефикасна реализация на
ки недостатъчно развитите 
общини ще бъде с 10 на 
сто по-висок от средния в 
републиката, а в 16 най- 
изостанали и гранични об
щини — и до 20 на сто.
Това ще се постигне с ин 
тензивни напиталошения, а 
40 на сто, от целонупните 
средства на фонда ще се 
изразходват в посочените . стимулиране на тази орга 
16 най-неразвити общини, низации.
Броят на заетите в недос
тъпно развитата част на рз 
публината трябва да се уве

Димитровградпрограмата е необходимо

Всестранно информиранедо края на годината да се 
утвърдят нонкретни мерки 
и инструменти за сдружава 
не на труд и средства меж 
ду организациите на- сдр.у

Нямаше жизнена шга последователното нмуще 
Ьък трудова среда в Дими егво и животите на труде 
тровградска община, къ- щиге се хора и гражда 
дето не бяха предприети ни. 
съответни действия и ак
ции, на субектите на всс трудещите се и граждани 
народната отбрана и об- те непрекъснато и обстой 
ществената самозащита. В но бяха информирани, ко 
конкретни случаи бе изя сто дава особен белег на 
вена висока готовост за тези обучения.

ни.
Основните 

дейността на Фонда, както 
изтъкна директорът на тази 
институция Милко Филипо 
вич на състоялото се тези 
Дни разширено заседание 
иа Председателството на 
Междуобщиисната регионал 
на общност в пълно съгла 
сне о борбата за икономи-

насоки в

жения труд от развитите и 
нонкретни механизми за

По време на акцията

Н.Георгиев
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МИТНИЧЕСКАТА СЛУЖБА
37 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА

Най-добри в ЕвропаТИТО КАЗА
. ■

■ ■■

Поради всичко това, и 
тази година по 
Деня па митничаря
най-добри митничари бя 

най-различни ха присъдени награди и 
признания-

Съюзът на комунистите 

и младежта
През същия период мит 

Димитров-
повод 

на 8
митнииес- 

пашата 
37 годи

Тази година 
служба и пичарнте от 

град са открили над
ката
страна чествува 
ни от основаването 
Димитровградските

конто

350
си. килоргамамит- Т. Петровработят наркотици и т.н.ничари, 

на една от най-обремене 
ннте митници в страната 
ни, и тази година търже
ствено отбелязаха 15 но 
емврн — Деня на митпи 

Оспсм, чс митни- 
„Градини” е най-обо

СЯ ЧЯ СПОгрОМНОТО МНОЗИНСТВО !ЗД»11,ЙЖ« 
циалнстическн самоуправитен път на общество 
ното развитие. Изхождайки от постиженията 
трудовите хора в изграждането на социализма 
н програмните принципи на Съюза на комун 
стнте, всяко ново поколение изгражда свои жиз 
пени перспективи на по-внеока степен на матс 
риалко и обществено развитие на нашата со 
цнйлистнческа общност. В сегашния етап 
нашата революция, имайки особено в предвид 
обществено-икономическите 
отношения въз основа на новата Конституция, 
от огромно значение е творческото и все 
голямото участие на младежта в целокупни об 
ществен живот. Нейната отговорност за нанре 
дъКа на обществото, а с това и за собственото 
положение, трябва да се увеличава- Самоуправ 
леннето й дава за това исторически шанс и 
тя трябва да го използва.

(Из доклада пред Десетия конгрес на 
СЮК, 27 май 1974 година, Белград)

ОБЕДИНЯВАНЕ НА „БАЛКАН” И „КОМПАС
на

Референдум 

на 4 декември
чаря-
ната

иа източната пи 
първо
нару

' шения нс само в Югосла 
вия, но н в Европа.

ротната 
граница, тя с па 
място по откритииа

В рамките иа интеграционните процеси, 
след проведени разговори и изготвен проект за

трудещите се

и политическите

В течение па първите 9 
месеца на т-г. па граинч- 

„Градинн",

основателност,
единица „Компас" на гранично- 

„Градини” и от „Бал

но- икономическа
от трудовата 
пропусквателния пункт
кан” — Димитрвоград на 25 ноември т. г. ще 
проведат референдум за обединяване.

ния преход
край Димитровград, 
тннческн контрол е нзвър 

1 милион и ■

ми

единица „Комшен па над 
400 хиляди пътно-тран
спортни превозни сред
ства, относно «а над 4 
милиона пътника.

Обединяването на трудовата 
нас" с „Балкан" ще създаде редица благопри- 

за по-добро развитие
Димитров-

н аятни предпоставки
гостшшичарството втуризма и

градска община. Освен това далеч по-рацио
мошнонално ще се ползуват разполагаемите

ще се подобрят туристическо-валутните
Открити са 311 наруше 

които 347 валут- сти,
н други услуги, които се оказват на минаващи

НИЯ, ОТ
ни, което ще рече, 
за 192% повече в отноШе 
ние на първите девет ме 
сеца на миналата година..

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОИ ПО ЖИЛИЩНА ДЕЙ 
НОСТ В ДИМИТРОВГРАД че

те туристи и пътници.

Със сдружени силн 

до нови жилища
Ст. Н.

ЗВОНСКА БАНЯ

Хотелът - за Нова година?За изграждане на заплануваните 
ни сгради ще бъдат изразходвани 27 412 хиляди 
динара

две жилищ

Отговорите най-често бя 
ха положителни. Защато, 
както казаха споменатите 
компетентни 
специалисти, 
върви според запланувано 
то!? Всичко е готово, кое
то „Градня” трябваше да 
направи през топлите лет 
нн дни. Предстоят по-дреб 
ните работи на обекта, но 
тук работят и още други 
трудови организации — 
каза Райко Ацев.

бъде готов — може би още 
за Нова година. С около 
4000

За новия хотел в Звон- 
ска баня, започнат да се 
строи от 1979 година, на
последък много се пише. 
И с право, защото той от 

и давна трябваше да бъде 
я готов. Всъщност най-чес

то вината се хвърля вър
ху главния изпълнител на 
строителните работи — 
строителната трудова орга 
низация „Градня" ог Ди
митровград.

А дали само строители
те от „Градня” имат ви
на?

Самоуправителната об която ще има 12 жилища, 
Щност на интересите по ще бъдат изразходвани 
жилищна дейност в Дими 10 800 хиляди динара. Съ 
тровград през настояща щите обезпечават заинте 
та година е запланувала 
изграждане на две жили 
щни- сгради: -едната на 
улица „Ком", а втората 
на-улица „Нишава". И за 
двата жилищни обекта е 
изготвена необходимата до 
документация, а неотдав
на^, строителната органи 
зацйя „Градня" от Димнт 
ровград започна изгражда 
нето на обекта - на улица 
„Ком".

квадратни .метра, 
площ той представлява це? . 
нтър за реабилитация, в 
който ще могат да се ле
куват болни от ревмати- 
ъзм, нерви и други более 
ти. Изграждането му пък 
струва около 60 000 000. 
милиона динара — средст

строителни
строежът

ресовани организации 
лица, и за тази цел няма 
да се ползуват банкови 
кредити. Изграждането 
на обекта бе запланувано 
за най-късно от 1 ноем- ва, които е отпуснал. Ре

публиканският фонд за наври, но същото все още 
не е започнало. В СОИ из 
тъкват, че изграждането

сърчаване развитието на

все пак ще започне до
С тази цел присъству- 

вахме па една от поредни
те оперативки на ръково
дителите от „Градня" и 
отгрворните на обекта в 
Звоиска баня.

края. на настоящата и че 
„Градня" обекта ще За- .

В тази жилищна сгра- върши до края на идуща 
да- ще бъдат изградени 20 
жилища за нужди на ор
ганизации на сдружения - 
труд, СОИ за. пенсионно— 
инвалидно осигуряване, КЛИСУРА ‘ 
както гг помещение за нуж 
дите на ОСТ „Търгокоп.”.
За тази цел според проек 
тосметкатаще бъдат израз 
ходвани 16 612- хиляди
динара. Обектът, който то от Клисурски край, те 
трябва да бъде завършен 
в срок от една година ще 
се изгражда от сдружени 
те средства на заинтересо'

лу■ >

та година.
В. Б.

Строи се възпоменателна чешма
По почин на население де готова и предадена на 

употреба в Деня на Репу 
бликата — 29 ноември та 
зи година.

зи дни започна да се 
строи възпоменателна че1 
шма в центъра на село
Клисура, Дервен. Чешма Средства за построяване 

и та ще бъде построена в 10 на възпоменателната 
знак на признателност на чешма са обезпечили мест 
ония хора от този край, ната общност в Клисура 

За изграждане на запла .. които паднаха в течение а Общинският отбор 
нуваната жилищна сгра на Народоосвободителна ъюза на бойците в Сур

улица „Нишава”', та борба. Тя трябва да бъ д'глица‘

Изглед от Звоиска баня

До момента са завърше 
ни 90 на сто

недостатъчно развитите об 
щини.

А пък строителите от 
„Градня” обещават: „Хо
телът ще бъде готов, — 
до Нова година". И да се 
надяваме, че така ще бъ- 

Т. Петров

ваните, организации 
чрез банкови кредити.

от строител
ните работи. Остават да 
се завършат някои по-дреб 
ни работи: боядисване, бе 
лоспане, уреждане на окол 
ността около хотела...

И все пак хотелът ще

на

да на С. М. де.
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ОБщТгнд^ПРЕз^9{32 И СТОПАНСКО 
ГОДИНА РАЗВИТИЕ НА БО В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ГОРНА ЛЮБАТА

Сапрревителнктб 

отношения е приза
/1®/10 и селското 

с Лавни развойни
стопанство 

перспективиата през ми 
налата седмица сесия 
Общинскта скупщина в 
Босилеград, на която при- 
съствуваха и представите- 

от ооществено-полити- 
организации 

мпетентни лица от 
задните

Трудещите се в основ
ното училище „29 ноем
ври” в Горна Любата всле 
дствие недостатъчно раз
витите самоуправителни 
отношения в училището и 
нарушените норми на по
ведение и работа, напосле 
дък се срещат с твърде се 
риозни проблеми. Субек
тивните слабости, издига
нето на личните, над об
ществените интереси и не 
случайното изостряне на 
проблемите слагат под въп 
рос не само моралната 
етика в образованието, но 
и успешното осъществява
не на тази твърде важна 
обществена дейност.

но сдру-жаване
стопанските
ли с

мо, че не зачитат кадро
вата политика, 
грижат за правилно съблю 
даване на проблемите. На 
25 октомври е 
мандата на членовете на 
Съвета на трудовата общ- 
,ност. Поставя се въпрос: 
защо не се е действувало 
на време и не е ли това 
правено с намерение да 
се затруднява още повече 
положението? Междуоб- 
щинският завод за подоб
рение на възпитанието и об 
разованието от Враня е 
на мнение, че повечето 
просветни работници в то 
в а ведомство задачите на 
образователно -възпитател 
гшя процес не осъществя 
ва според обществените 
изисквания.

БЕЗОТГОВОРНОСТ В ПЪР 
ВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА СК

на селскона виждат активиране на 
щпостите, както и снабдя 
валето па

тази дейност 
строителни машини, къде-

мопроизводите 
организацията, запи- 

. ■авацта се с тази дейност, 
намаляване

но не се

организацията 
с новизали на инфлацпя- изтекъл

ческлте и ко
органи 

сдружения 
на трите

на
труд, делегатите 
съвета разгледаха проекто 
документите по обществе 
но-икономическото

на общината, региона 
и репуоликата в 1982 го
дина

развитие

и с това 
публичните започнаха 

разисквания. 
С цел по-обстойно 

анализира и да се обезпе 
чи синхронизация в

да- се

пла
нирането, както и съвмес 
тен подход към Проблемите са се трупа 

ли от по-дълго време. Субе 
ктивни слабости също така 
вследствие

& Шосъщест
вяване на развойните 
ли в общината, 
и републиката, 
та бе заключено

-це- 
региона 

на сесия-
Момент от заседанието

та, намаляване ръста 
цените и услугите, укреп
ване на материалната ба
за на труда, чрез съответ
но разпределение на дохо 
да в полза

на то са запланувани капита 
ловложения от над 3 ми
лиона

бездейству- 
ването на първичната пар 
тийна организация, самоу- 
прапителните органи и те
ла намериха пълна изява 
и допринесоха за още по-

разисква 
нията по трите проекто- 
документа да се водят съ 
щевремекно и ще траят до 
10 декември т. г.

Според проекторезолю
цията за развитие на Бо- 
силеградска община през 
1982

динара. В транспор 
та и съобщенията се пред 
виждат над 18 милиона. От заетите, 10 души са 

членове на Съюза на кому 
нистите. Обаче 
ната

възпроиз- Значителни 
водствената способност на

на капиталовло
жения се предвиждат в жи 
лищната политика, залеся
ването II

голямо изостряне на проб 
лемите при избирането на 
директор, 
още не е избран. Не е на 
мерено решение мито за 
избиране на изпълняващ 
длъжността директор. 23- 
те работника не са получи 
ли личен доход за изтек
лия месец, а понеже тру
дещите се_са преокупира- 
ни с „по-важни” въпроси, 
173 ученици нямат доста
тъчно дърва за отопление.

Разприте продължават. 
Изход обаче не се търси. 
Имайки предвид, че са за 
сегнати сериозно самоуп- 
равителиите отонщения. на 
лага се да'се Въведат вре 
менни мероприятия. ;г

за първич- 
партийна организа

ция положението в 
щето като че ли е Горди
ев възел. С бездействува- 
нето си тя отива 
далече, че и сама затруд
нява
проблемите. Сред 
те няма

сдружения труд, намалява 
не и свеждане в реални 
размери всички видове по 
требления, запазване жиз
нения стандарт на труде
щите се и гражданите, 
както и по-нататъшното 
укрепване

Директор всеводното стопан
ство, занаятчийството, гос 
тилничарсвото и търговия

учили-
година в различни 

капиталовложения ще се 
изразходват около 429,5 
милиона динара. Посоче
ните средства, от които 
по-голяма част ще се из-

та. толкова
Делегатите 

вета
на трите съ 

на Общинската скуп 
и обобществя- щина на проведената се- 

ване на всенародната.. от^ . сия,, обедиха и приеха ня- 
брана и обществената са-

разрешаването на
членове- 

единодействие, а 
препоръките на Координа
ционното тяло не

разходват в селското стопа 
нство, в изграждането на 
нови и довършване на ве 
че започнатите стопански 
обекти, трябва да допри
несат за увелчение на об
ществения продукт с 8 на 
сто, дохода със 7, селско
стопанското производство 
с 10 на сто. Същевремен
но се предвижда броят на 
заетите в общината да се 
увеличи с 8 пъти и дос
тигне цифрата от 1200 ду 
ши, средствата за задово
ляване на общите потреби 
с 18,8 пъти, докато инвес
тициите трябва да се уве
личат с 33 пъти.

Осъществяването на те
зи развойни цели и инте
реси, ще се реализират 
при затруднени условия 
на стопанската дейност, 
и осъществяването на ико 
номическата стабилизация. 
Оттук, се изтъква иеобхо 
димостта от всестранно а и 
гажиране на трудовите хо 
ра и граждани, както и 
включването на всички но 
сители на развойни плано 
ве, разбира се с подкрепа 
на общността, която и до 
сега не липсваше. Много 
повече отколкото досега 
трябва да полагат усилия 
за по-целесъобразно ползу 
ване на съществуващите 
Възможности с максимал
но пестене на суровини, 
енергия и възпроизводст- 
вени материали. В това от 
иошение основни задачи 
пред трудещите сс в 1982 
година, за изпълнение на 
плана ще бъдат: увеличе
ние на промишлеността и 
селскостопанското лроиз то 
водство при по-задълбоче-

колко въпроса от дейност 
та на скупщината.'Между 
другото те приеха проек
топредложението за бюд
жета на общината през 
1982 година, обсъдиха ин- 

във

мозащита-
Значителни средства ще 

се изразходват и за благо 
устрояването на селата: 
електрификацията, изграж 
дане на пътища и други формацията 
комунално-битови пробле 
ми. В тази област се пред 
виждат над 59 милиона.
В строителството се пред-

намират
пълна подкрепа.

— Считам, че тази пар
тийна организация трябва 
да бъде разформирана. Тя 
е един от главните 
ници за настаналото поло 
жение. Не само, че не се 
бори срещу 
но и самата тя с поведени 
ето си е пример 
действуване — казва Ни- 
кола Савов, секретар на 
ОК на СК и секретар на 
Секретариата за общо уп
равление и обществени 
дейности към Общинската 
скупщина в Босилеград.

Имайки

връзка
със състоянието в основно 
то образование и възпита 
ние в общината и друго.

М. я.

винов-

пропуските,

НЕ СЕ ЗАЧИТА КАДРО
ВАТА ПОЛИТИКА

БАБУШНИЦА на без-

Утвърдена програмата 
на изборната дейност На обявения конкурс за 

директор се обаждат три- 
кандидати >+- всичкиВ подготовката за про 

веждане на изборите в 
Съюза на комунистите до 
15 ноември бяха издигна
ти редица дейности в Об 
щинската конференция на 
Съюза на комунистите в 
Бабушпишка община, за 
да могат изборите да б;ь

маводства ще продължат до 
1 декември. От 1 до 7 де 
кември ще сс проведе за 
седаиие на Общинския ко 
митет, а От 7 до 31 де 
кември — ще се прове
дат изборните събрания в 
П7,рвичнитс организации 
па Стлоза на комунисти
те. Сумирането и обсъж 
дапето па рсузлтатите от 
изборната дейност ще 
стане до 15 януари 1082 
година, а от 15 януари 
до 15 февруари 1982 годи 
на ще се проведе заседа 
ние на Общинската кои 
ферепция на Съюза па 
комунистите.

В досегашната подго 
товка за, провеждане па 
изборите в .Съюза на ко 
мугщетите е изтъкнато, че 
изборите са важна полити

ог това училище, от кои
то един е дотогавашният 
директор. Същият минава 
на нова длъжност, т. е. за 
секретар в СОИ по основ
но образование в Босиле
град. Сега сс поставя въп
рос: да ли с трябвало да 
мине

предвид засег
натите 
отношения

самоуправителни 
и обществени 

изисквания, общественият 
правозащитник за самоуп 
равленнето във Враня е 
възбудил инициатива 
въвеждане на извънредни, 
т. е. временни мерки в 
училището. През минала
та седмица и делегатите 
на Общинската скупщина 
са подкрепили предложе
нието. Сформирана 
мисия, която да изучи це
локупното състояние в ко 
лектива и да даде предло
жение

па тази длъжност, 
когато може би и той час 
тичио с виновен

дат звършени по-успсшно. 
Проведени са и 
нмя на Общинската коифе 
ренция на СКС, 
пия на отделни 
при ОК на СКС и заседа 
ние на Политическия ак 
тив при комитета. Също 
така,' направени са нзмеие 

и допълнения на Ста 
тутарпото решение, 
то и анализ но осмцесто 
яването на кадровата по 
литика в общината. Утвър 

и сроковете за

за
заседа

за натру
паните проблеми. На оста 
палите двама Координаци
онното тяло за

заседа
комисии

кадрови 
въпроси към ОК на ССТН 
в Босилеград ис дава съг
ласие за избираме на та
зи длъжност. Ни па тре
тия пореден път трудова
та общност не успява да 
избере лице за изпълня
ващ длъжността дирек
тор. ..

е ко

пия
как

Общинската
скупщина.

Състоянието в училище
то не само, че е лошо 
е и сигурно, чс не може 
за кратко време да се 
прави. Затова временните 
мероприятия от страна «а 
обществото са неизбежни. 
Дотолкова

дени са 
провеждането на избори- но

ческа задача и акция, в 
която първичните органи 
зации на СК критически 
и всестранно ще анализи 
рат и оценят досегашни 
те резултати и иабелязат 
нови непосредствени зада . нектива изтъкват, 
чи занапред.

Явяват се повй момен
ти. Имайки предвид поло
жението в организацията, 
други лица за директор пе 

. се наемат. Членове

те. поИзборната дейност в 
Съюза «а комунистите 
ще продължи до 15 февру 
ари 1982 година. Предиз
борните събра1шя ма кои 

щс бъдат излъчени 
кандидатите за пови ръко

от ко- 
че им

сс предлагат решения от
страна. Самите те

повече, докол- 
кого субективните цели бъ
дат пад обществените.

Васко Божилов
Т. А. ие са-
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услугд„ в БОСИЛЕГРАД
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ ОГГАНИЗА | ДЕВЕТМЕСЕЧНИЯТ БАЛАНС В „*С 
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* «ИЛ—ИВ1ж7|ШО!»Бгй&и2
Положително стопанисваме

бтДвт по-добри ако ло-на 
таТ7.и разрешаваме и према 
хваме слабостите, които не 
благоприятно въздействуват 

стопанисването

»Свобода«: за по-отпворно 

отношение към труда
настоящата делова 

с 41 на сто, ни
за лични до 

за иниестициш*-

I За деветте месеци на
година общият доход увеличен 
сти“ ДОХОД е 30 па сто, средствата 
ходи е 32 на сто, а средствата 

изграждане със 78 на си».
чи.върху

Хлебопекарницата се ползу 
само с 30 до 40 на сто, 

а през зимния период и по 
малко. Ако добавим, че це 
пито на материалите постоя

ноии резултати, а съответно 
на това да раснат и лич 
инте доходи на заетите. 
В ОСТ „Свобода” в ход е 
изготвяне на самоуправи- 
телни актове, с конто те 
се доведе възнаграждава 
нето изключително от 
индивидуалния принос па 
всеки работник. При то 
ва такъв критерий гцс се 
прилага не само в пронз 
водството, но и п такаиа 
речения „режиен" персо 
нал.

— Личните доходи тря 
бва да се съгласуват с 
действителния принос на 
всеки и качеството ма ра
ботата му. Според мен 
това е най-добрият сти
мул, защото наистина ре 
зултатнте могат да бъдат 
далеч по-добрн, въпреки 
че н сега са на задоволя 
ващо ниво, добави Б. Пей 
чев.

В КОНФЕКЦИЯ „Свобо
да” — Димитровград през 
изтеклите девет 
на текущата година са по 
стигнати сравнително до 
брн резултати. Общият до 
ход например бележи уве 

от 79 на сто в

на162 хиля
За разлика от 
ВЪВ фондовете

104 хиляди динара.

треблонио около 
ди динара, 
ио-рапо 
има

Основната организация 
„Услу- 
ноято

на сдружения труд 
га” от Босилоград, 
до проди една година сто
панисваше със загуби тази 
година отчита добри доло
ви резултати.

Обшият

месеца сега

I &I7. :вичение доход щ,излиза 
на над 94 милиона динара 
и о по-гол им от миналого
дишния през същи» период 
с 41 нп сто, В осъществява 
нето па тоя доход най-гол 
ямо участие с над 60 наето 
има хлебопеварницата. в воя 
то 12-то заети за деветте 
месеца са осъществили 
над 5 милиона и 500 хиля 
ди динара. Слод това тена 
веджипската трудоаа сдини 
ца с над 16 на сто, донато 
останалите три единици 
създават с 24 на сто от 
дохода. Трудещите се а та

сравнение със същия пери 
од на миналата година, 

с 43

т
. ’ —

- : ***• ■■

% '/М. [Iидоходът е по-голям 
на сто, а чистият доход е 

43 на сто. На
ш

нараснал с 
молените 
дохода с 11 на сто, пора
ди високия процент на из 
нос (продукцията 
бода” над 70 на сто се ре

"'''ЯаЙВ!Iоблагания на 1 " < 4 ЩкшГ №&на „Сво
*ализира на чуждестранни 

пазари), дават основание 
за определен оптимизъм 
по отношение на стопан
ската дейност.

Редица други обстоятел 
ства и данни будят тре 
вога. Тази делова годи 
на започна при затрудне 
ни условия на стопанис
ване. Трудно се набавят 
суровини и възпроизвод- 
ствени материали, техни 
те цени не са стабилни, а 
и енергията значително 
поскъпна. В резултат на 
това изразходваните сред 
ства раснат по-бързо от 
дохода за цели 116 . на 
сто, което в крайна смет 
ка се отразява върху аку 
мулацията, достигнала ед 
ва 26 на сто.

'Л

Ь

В тенекеджийския цехорганизация 
средства

зи стопансна 
са изразходвали 
над 5,6 милиона динара или 
за 51 на сто повече от

За отбелязване е, че 
в ООСТ „Услуга тази година 

през отчетения период е 
отделила около 2 милиона 

стопанисване е и 298 хляди динара за инве 
стициочно изграждане на 
услужно-занаятчийския цен 
Т'1-.о, чието изграждане за 
почна тази година.

Въпреки, че всичките тру 
дови единици в организаци 
ята отчитат положителни де 
лови резултати, все още не 
са използувани всичките въз 
можности. С по-голяма тру 

доходи дова дисциплина, уплътня
ване на работното време, 
с по голямо пестене и из
ползуването на изразходва 
ните материали и сурови 
ните и с по-голямо полазва 
не на мощностите, особено 
при хлебопекарницата, фи
нансовите резултати могат 

е да бъдат по-добри.
— Естествено е, че дело 

вите резултати могат да

а уелгите ненно, растат, 
съответстеуват тяхното уве 
личение, трудностите са на 
лице — изтъкна Райко Сто 
янов. директор на оргниза

сравнение съ.с същия пери 
од на миналата година. При 
такова
осъществен доход от 3 ми 
лиона и 786 хиляди динара, 
който бележи ръст от 28 
на сто.

Чистият доход за първи
те девет месеца от година 
та е увеличен в сравнение 
съ.с същия през 1980 годи 
на с 30 на сто и възлиза 
на 2 милиона и 772 хиляди 
динара. За лични 
са изразходвани 2 милиона 
и 446 хиляди динара и са 
увеличени с 36 на сто. Сред 
ният пък личен доход е уве 
личен с 32 на сто и въ.з 
лиза 5553 динара. От сред 
ствата на чистия дохода та 
зи сопанска организация за 
жилищно строителство 
отделила оноло 57 хиляди 
динара, а за съвместно по

Да напомним още, че 
едно реноме .на трудова 
организация трудно се 
създава. Необходими са 
дълги години на упорита и 
качествени работа. „Сво
бода” е създала такова ре 
номе. Фактът, че 70 на 
сто от продукцията се из 
нася на чуждестранни 
пазари, красноречиво пот 
върждава това. Дълг на 
всички трудещи се в та 
зи организация е да запаз 
ят това реноме и още по 
вече да го издигат. А с по- 
качествена продукция ус 
пешно ще се реализират 
и мерките на икономичес 
ката стабилизация.

цията.

Според думите на дирек 
тора ча тази стопанска ор 
ганизация, тук всеки работ 
ник знае дневно колко за 
работва, защото за вся
какъв вид на работа съддес 
твуват норми, които са прие 
ти от страна на трудещите 
се. Това нещо стимулатив 
но действува и затова прин 
ципът резпределението— Ние не може да бъ- 

едм съвсем доволни от 
постигнатото 
ректорът Бранко Пейчев. 
— Според нашите правил

на
дохода спрямо резултатите 
на труда трябва още пове 
че да се доизгражда и при 
лага в практика, във всяна 
организация.

заяви ди

ници, нормите и цената 
на определени операции, 
най-ниският личен доход 
е трябвало да бъде към 
5000 динара. А за деветте 
месеца нашият среден 
личен доход възлиза «а 
приблизително толкова. 

Причините са повече, но 
основното е, че в начало 
то на годината приехме 
200 нови работници — не 
посредствени производи
тели. В сравнение с пре 
дишния брой — към 350 
души — това ново попъл 
нение създаде определени 
трудности, въпреки че 
всички минаха 
чен подготвителен 
С оглед че се касае

Ст. Н. м. я.
ПО ПОВОД ЕДНО СВОЕВОЛИЕ НА „СЪРБИЯ 
—ТУРИСТ” отделни стоки и услуги, техническа оборуде- 

ност, защита на труда и други хигненнчно-те 
хнически условия. Не е консултиран и Общин 
ският туристически съюз, който има своя про 
грама за развитието на туризма в общината.

Ясно е, че освен удвояването на капаци 
тетнте (което няма ннто обществено, нито 
икономическо оправдание), не са уважени и 
усилията, конто се правят за развитието на 
туризма в тази инак стопански неразвита об 
щнна. Такава постъпка -не е само за осъжда 
не, но тряова да се потърси и 
Последиците

Практиката наложи при построяването 
на отделни мощности да се разисква върху тя 
нхата икономическа оправданост. Особено ос 
тро се поставя въпроса за удвояване на мощ 
ностите, относно тяхното рационалноТова ползуване.

Проявата на „Сърбия—турист” от Ниш, 
която откри свой филиал в бснзостанцията 
„Югопетрол”, е именно красноречиво 
телство за

отговорност!
по-тежки.стаби- могат да бъдат далечдоказа-

своеволие. Защото само на 50м раз 
стояние „Балкан” от Димитровград изгради ту 
ристически

тримесе- 
курс. 

глав
но за млада женска ра 
ботна ръка, днес дневно 
отсъствуват и до 70 работ 
ника. А това сериозно на 
рушава ритъма на произ 
водството, налага ежедне 
вно преразпределение на 
работата, така че .трудови 
те ефекти сериозно се по 
нижават ,изтъкна Б. Бей- 
чев.

За да нестпио се стигне До сериозни послед-

~ ЯТ-”"“ ?
на КомпяД4’ заместник генерален директор на „Компас , Бранислав Симович, директор на
ЙЬЗГ °Т Ннш' Сл°бодан Г^ощ 
тически пейни Т° И Някои обществено-поли 
са Разговори За СъЖаление. след седем ча 
зано че „ ~ ДОГОВ°Р не се постигна. Бе ка 

’ Щ се проведе още едно заседание. 
Накрая следва

комплекс, който коства общес 
твото 60 милиона динара! Тези обекти са по 
строени за нуждите на транзитния туризъм 
съгласно средносрочната програма по развитие 
на Димитровградска община и Нишки регион.

„Сърбия-турист” дори не е намерила за не 
обходимо да обезпечи съответните докумен-
щйнатГ10 СНрЛйГа закоНът- -Заобикаляйки” об- 
^ »съРбия—турист" в посочения фили- 
™ Д“ туристически информации, осигурява 
превоз, нощуваиия, обмен на валута и пр За 
кан’’ 16 Ц6ЛИ С3 постР°ени и обектите на „Бал

лизация
пи е?

Безотговорното отно
шение на една част от 
работниците към трудови 
те си задължения пречи 
да се постигнат максимал

Да се запитваме: до про 
дини и-, г Т^Ва заседанне обектът край Гра 
И -.Сърбия-турист” ще се ползува ли? 
И В дух на стабилизация ли е това?

веждане на

С.И. — Т.П.
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Л*ГАН НА СЪЮЗА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

II

ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА НА СТОН ЗА КОСОВО
П се добере до единството на народите и на- [ право да- решават за инвестициите, за свое 

родностите в Косово, пред опитите да се то развитие, за стандарта, с една дума за
продължи с нредентистките акции, в албан разпределението на дохода, непосредствено
ската народност да се сее омраза към оста и сега, а не едвам в близкото бъдеще, 
палите народи и народности в Косово и 
Югославия. Тези опити постоянно се под
хранват от чужбина, за което говори и 
произнасянето на Еивер Ходжа на неотдав 
на състоялия се конгрес на Албанската пар 
тия на труда.

На врага е стеснено пространството 
за действуване, преди всичко с активност 
та и борбата на Съюза на комунистите, Со 
циалистическия съюз, относно на всички 
прогресивни сили в Косово. Необходима е, 
обаче, дългосрочна акция, тъй както иацио 
нализмът и иредентизмът действуваха ор
ганизирано и перфидно през по-дълъг псри-

РОЕКТА на Политическата платфор
ма за която се разисква на 22 заседание на 
ЦК на СЮК (на 17 ноември) съдържа 
госрочните акции на Съюза на комунистите 
и на всички

ДЪЛ-
Платформата анализира реалните от 

иошения и обстановка и констатира, че то 
ва което стана в Косово не е трябвало да 
стане да не е имало груби грешки в ръко
воденето,, защото албанската народност жи 
вее в равноправни условия, а материално 
то и обществено-политическото развитие 
на покрайнината успешно се осъществява.

Проектоплатформата съдържа

организирани социалистически 
сили по укрепването и развитието на социа 
листическото самоуправление, братството 
и единството и единението в Косово, както 
и неговото дългосрочно обществено-иконо
мическо развитие.

Изминаха около 8 месеца от контраре 
волюционните събития в Косово. На 20 засе 
дание, на 17 май ЦК на СК даде оценка на 
вражеските събигия в Косово и утвърди 
най-важните текущи задачи на Съюза на 
комунистите. На това предшествуваха оцен 
ките и заключенията на Пекрайнинския ко 
митет на СК на Косово (5 май) и на Цен
тралния комитет на СК на Сърбия (6 май). 
Преди и след тези заседания на Съюза на 
комунистите и другите обществено-полити 
чески организации и държавните органи 
в Косово, в СР Сърбия и в другите наши ре
публики и в Социалистическа автонохмна пок 
райнина Войводина, както и на равнището 
на цялата страна, активно анализираха по 
литическото състояние в Косово, причините 
за събитията и поуките, които може да се 
извлекат, Предприемани са многобройни 
мерки на плана на икономическата стаби 
лизания и извършени анализи на насоките

фак
ти, които показват, че покрайнина Косово 
е извършила епохално преобразование и е 
постигнала напредък в'развитието на сто 
панството, стандарта, образованието, култу 
рата, науката, спорта, издателската дей
ност и други. Това дава картината на бо 
гата, в света и у нас още недостатъчно из
вестна, обществено-икономическа, политичес 
ка и обществена действителност. В плат 
формата се говори за необходимостта от 
по-реална и по-приспособена към възмож 
постите развойна политика.

од време.
Проектоплатформата недвусмислено 

говори за това кои политически реалности 
изразяват станалите събития и защо се е 
стигнало до тях. Ще споменем само някои 
от причините, които в платформата по-под
робно са изнесени:

— в нашето общество и около него още 
живеят националистически и други реакци- Проекто-платформата подробно се за

нимава с развитието на междунационалнь 
те отношения, националното равноправие 
и единство у нас, чиято основа бе и остава 
социалистическото самоуправление.

опни сили и тенденции, които възкресяват 
във времените кризисни или преломни по 
стижения;

— в някои свои съществени изяви по 
литиката на ръководството на Косово, в по 
следните години .обективно отваряла про
странство за действуване на национализма 
в Косово, защото не е била поставена остра 
граница между нашата и националистическа 
та насоченост, между нашите становища 
и вражеските лозунги;

— в определени среди в Съюза на 
комунистите в Косово погрешно е оценяван 
общественият момент в развитието на пок 
райнинага. Затрудненията 
областта на стопанството, по отношение на 
стандарта, заетостта на младите хора и 
други са последица на бързото развитие, на 
наглото разслояване на селото, бурното ра

учебното дело в Университета — 
н а една, и па още недостатъчните възможиос 
ти на стопанството да открие достатъчно 
работни места и да задоволи другите потре 
биости на младите хора —,на друга страна, 
а не изоставане или стагнация)

— на вражеската индокрмнация, осо 
бемо в редовете па средношколската и сту 
дентската младеж бива отворено

тъй както части на ръковол 
работници и уни

верситетските кадри биват захванати от на 
ционализма;

I
Платформата детайлно говори за ре

акционния и контрареволюдионен 
на лозунга „Косово — република", с която 
се служеше и още се служи врагът в Косо
во п вражеската активност насочена 
Косово.

на дългосрочното развитие.
С оценките изложени в проектоплат-

Съюза 
се обръща към

смисъл 1

формата на Централния комитет на 
на югославските комунисти 
комунистите от цялата страна, преди всичко 
от Косово, към всички трудови хора и граж 
дани, пък и. към онези отделни хора, които

озовали

към

Когато се касае за поуките на Съюза 
на комунистите, за които също така говори 
платформата, те не се отнасят само до Съ
юза на комунистите в Косово, но до Съюза 
на югославските комунисти цялостно. Тези 
поуки са многобройни. Не може да се при 
смат компромисите с национализма, с чуж 
дмте и реакционните гледища. Югославски 
те комунисти на национализма винаги гле 
даха като на враг. Думата на критиката и 
самокритиката трябва да бъде откровена 
и редовна. В политическата борба Съюзът, 
па комунистите трябва да комбинира спло 
тепосгта с последователността, а не опортю 
ппзма с компромисите. Не са достатъчни 
само порои от остри думи. Нужна е акция, 
организираност и ангажираност на всички 
прогресивни сили, сериозност и отговорност.

обстоятелства са .сепо различни 
във вълната на вражеските събития, а 

нямат вражеско
кои 

отношение
нвъзникнали

то всъщност
нашата социалистическа самоуправигелкъм

на Югославия.
Проектоплатформата разширява и за 

на онези оценки 
Косо-

дълбочава аргументацията 
за контрареволюдиоините събития в 
во които преди това приеха съответни ге ръ 

Съюза на комунистите, 
за по-дълбоките лри-

звигие на

ководни органи на 
Платформата говори

събитията, както и за сериозните
извлечини на

поуки, които Съюзът на комунисти!е 
че от тези събития- Тя говори за това в ка 
кво се състои реакционното и контраревол 
юдионното съдържание на лозунга „Косово 
— република" и за смисъла на другите вра 
жески и иредентистически лозунги и ак
ции; анализира резултатите в досегашното 
развитие в Косово и изтъква в какво се 
състоят перспективите на това разви 1ие, 
сумира негативния опит на ръководсизат и 
Съюза на комунистите във връзка с май 
фестациите на национализма и иредет 
ма в Косово и посочва на пътищата за по- 
успешно осъществяване на единение го вь 
всекидневния живот на народите и народ 
поетите в Косово. Проектоплатформата

проблемите на недостатъчното 
1 и неговото

широко
пространство, 
ството, па просветните

Разбира се, че са постигнати опреде 
лени резултати в стабилизацията на полити 
чсските обстоятелства в Косово. На този 
път трябваше да сс пребродят множество 
отпори и трудности. Отпорите не са преста 
па)ш. Още са войнствени езикът и програ- 

- мата па врага, които са насърчавани и от 
чужбина. Бъдещата акция на Съюза на ко 
мунистите трябва упорито да върви по 
пътя па радикален завой. Не може да има 
коитинуитет с така сериозни грешки, кон 
то са направени в изтеклия период.

Разискванията в Централния комитет 
на Съюза ма югославските комунисти и 
платформата, която бе приета ще спомогнат 
новият курс, започнат в Косово, да бъде пое 
ледователно и успешно осъществен.

Милойко Друловнч

насърчавал затвонационализмът 
на Косово в икономически и полиреиостта

тически смисъл, както и търсенето на права 
плюс предвидените в конституциите. Поява 
та па затвореност бе плодород 
лозунга „Косово—република". На 
костта на Косово спомага и явлението,

па почва за
затворе- 

осо
бено ма икономическото затваряне, и в дру 
ги части на нашата страна;

— развитието на бюрократнческо — 
отношения и изоставане

занимава с
развитие на самоуправлението 
по-нататъшно укрепване в Косово

и единение,

ос- статисти чсските 
то на самоуправлението, подтикнати от ден 
трал«етическото разпределение на средства 
та, които постъпваха като помощ, както и от 
схващанията, че недостатъчната 
с оправдание за това, че самоуправлението 
бавно се развива, също така бяха благопри 
ятна почва за вражески лозунги и акции. 
Трудовите хора и гражданите в Косово ка 
кто и от цялата ии страна искат и

условие зановно и преломно 
на националното равноправие

социалиистическите огна демократичните, и 
но тения.

развитост

В цялата ни страна, отделно в Косо 
во и в СР Сърбия, за миналите събития ес 
говори откровено и критически. 1олк 
повече, защото и по-нататък сме изправени 
пред упоритите в дръзки опити на врага да п мат



2 Комунист
ККСКПА В РЕДАКЦИЯТА НА КОСОВСКОТО ИЗДАНИЕ МА „КОМУНИСТ" С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

|ДОЕДА1ЖТВ0Т0 НА САП КОСОВО АЛИ ШУКРИЯ

Резултатите, които постигнахме в Косово 

следвоенното развитие са най-добро
доказателство за правилността на нашия път

1 __________ ___________________

11Р

В

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Предсе- 
СА11 Косово Али ■ ^мислите и делотодателството па 

Шукрия по повод 40-тодишнипата 
на революцията и 37-та годишни 

освобождението на покрай 
шшата води разговор с главния 
и отговорен редактор на косовеко 
то издание на „Комунист" Али 
Муля и с останалите членове на 
редакцията, покрай другото, и 
за постиженията на соцналистиче 
ското самоуправително разви 
тне на Косово в следвоенния пе
риод, за единението, братството 
и единството между нашите на 
роди и народности, за.борбата на 
работническата Цтса и трудови 
те хора в Косово против контра 
революционната активност на ад 
банските националисти и нреденти 
сти и за активността на Съюза 
на комунистите и другите прогре 
сивнн сили върху по-нататъшна 
та политическа стабилизация на 
политическото състояние в пок 
райшшата, както и за пропаганда 
та против нашата страна от съсед 
на Албания. '

БРАТСТВОТО п единството са въплътени п 
,ш всески наш трудов човек ф Историческо с прано на всеки на 
род н народност в покрайнината съвместно да живеят и изграж 
дат съвместен живот ф Енвер Ходжа призива па маркспзьм и 
ленинизъм, а същевременно подтиква най-ниските 
ционллнзъм и омраза на едни народ към другите народи

шшШ
Б> ■Щна от

страсти — на- ..Ш::ш Щ-
ш
шшможеше да се преброи колко ло

чилите. Специалноокончателно може да се извоюва 
свободата за всеки народ и за 
всяка народност отделно и за вси 
чки заедно. Оня другият път, 
който врагът предлагаше бе път 
ят на национализма, шовинизма 
на слугуване на чужденеца, път 
на внасяне на омраза между на
шите народи и народности, път 
на братоубийствена война и вза 
имно унищожение. Ето защо 
днешните поколения ц не само те 
зи, които не почувствуваха бару
та, страданията, кръвта, пожари 
щата, унищожаването, на човеш 
ките животни и имущество, но 
и онези които бяха участници в 
миналата война, и преди всичко 
те трябва да знаят, че няма по- 
голяма опасност от националната 
омраза, от шовинизма и национа 
лизма между народите и. народ 
ностите. На тази страна ни научи
ха нашата велика революционна 
школа, нашата Народоосвободи 
телна борба и вождът на нашата 
революция и на нашите народи и 
народности 
Другарят Тито непрестанно, през 
цялото време, и в преди военна 
Югославия, намирайки се начело 
на партията, и през Народоосво 
бодителната война, и след война 
та, до последния ден на своя жи 
вот, ни предупреждаваше да па 
зим свободата и братството и 
единството като зеницата в окото.

V":’ца отиват па у 
децата от албанската народност 
нямаха право на своя национален 

в училището. Още са живи 
които бяха свидете 

които помнят това. А
език
поколенията, 
ли на това 
всичко топа на някои сега изгле 
жда като някаква отдавнашна Али Шукрияприказка.

жем с модерни пътища. Съобше-

ж1И=И ЕЩШЩ
мястото си наПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ЧОВЕК 

И САМОУПРАВИТТЛ лампата отстъпи 
електричеството, в жилищата на 
нашите хора влезнаха радиото и 
телевизията, електрическите гот
варски печки, хладилниците, 
ралните — действителност без ко

Поместваме част от разгово 
ра с другаря Али Шукрия.

ази година чествуваме юби
лейната 40-годишнина на въ 
станието и социалистичес
ката революция и годината 

от освобождението на нашите на 
родц и народности и началото на 
изграждането на социалистичес
ките самоуправителни отноше
ния, отношения на равноправни на 
роди и народности, побратимени 
както в борбата против окупато 
ра и фашистките слуги така и в 
следвоенното изграждане ,в борба 
та за социализъм и самоуправи 
телни обществени отношения, за 
нов живот. Тази година същевре
менно е и 37-годишнина от осво 
бождението на Косово, година в 
която всички народи и народности 
от покрайнината, както и в цялата 
страна, сумират резултатите на 
своята борба за по-богат'материа
лен, културен, образователен и 
за по-демократически и по-хума- 
нен живот.

Развитието, което в слсдвоен- 
Югосла-ния период постигнаха 

вия и Косово в нея не може да 
се представят само с думи и циф 
ри. Само чрез сравнение на старо 
то и новото може да се види ка 
кво бяхме и какво сме сега, как

пе-1 ято днес съвременният човек не 
може да замисли своя живот. Ца 
ревичннят хляб, някога главният 

някога изглеждаше и как днес из хранителен артикул, стана ряД- 
глежда Косово ,както впрочем и кост- не само в градовете но и в 
Цялата страна. От това някогашно селото Днешният съвременен чо- 
създадено е ново Косово. Косово век в косово» 
на нарастнали материални и про ^:Т1ВНЯ/ не се е затворил в себе си.- 
изводствеии сили, здравеопазване, *011 п°знава не само своята покра 
образование, култура... Това раз йнпна и република Сърбия, той 
питие може и с милиарди да се познава 
мери, но, казал
цифри не може да, се представи 
стойностт а на това развитие за 
човека, за неговия по-хубав, по-ле 
сей и сигурен живот, което за пре ст като турист и гражданин на та 
дишиите поколения бе само дале зн свободна страна да посети све 
чен блян. Този наш човек, косов-

човек. преди 40 години може ® областта на културата са 
да живее средно 48 години. За постигнати големи резултати чрез 

по-малко от четири десетилетия Развитието на многобройни инсти 
е продължен на тУЦИи, издателска и публицисти- 

ческа дейност на албански, сръб 
ски и турски език, чрез творчест 

Трябва да припомня на някои, вото във всички среди на всички 
които може би са забравили, че народи и народности. Големи са 
в следвоенния период имахме го- постиженията, и в образованието 
леми мъки да обезпечим поне на ** 3атова ние с право говорим за 
чалмите класове, че албанците и 430-те хиляди ученици, обхванати 
не само те да започнат да учат аз в 9сновното образование, за око- 
буката на своя роден език и че ло ^0-те хиляди средношколци, за 
същевременно се стълкновявахме нал ^0-те хиляди редовни студен- 
с консервативните схващания спо ти във висшите и полувисшите 
ред които децата, особено момиче УчшшШа- Университбтъ и Акаде 
тата, не трябва да отиват на учи МИята иа науките са институции, 
лище. Сега не може да се начет, КОИТО пРеДставляват високи досе д 1 се намеРИ ЗИ, които един наооп елнл няпот 
сила, която ще раздели децата от пост или повечето такива заедно 
училището — от малките в основ имат. а създаденото в Косово е 
иото училище, до средношколци- богатство 
те и студентите. Ето. 
ка сгъснат

другарят Тито.
както и в цяла Юго

одла
Югосдвия и всички нейни краи
ща, той познава по-широко от то
ва света. На същия паспортът е 
в джоба му и му дава възможно-

социалистическа
бих с никакви

Тук заедно с частите на на- 
родоосвободителната войска в 
Косово побратимено се бореха и 
бойците от цялата страна и това 
е най-доброто доказателство, че 
тази Югославия и всяка нейна 
част са напоени с кръвта на си 
новете и дъщерите на всички не 
йни народи и народности. Тази 

• С ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА КО КРЪВ бе Доказателство, че свобо 
СОВО БЕ ОЗНАЧЕНО НАЧАЛОТО дата не може да се извоюва по 
НА НОВ ЖИВОТ, РАВНОПРА- ДРУ1' начин. но никой не е мерил 
ВИЕ И ЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ к°й колко кръв за тази свобо- 
НЕГОВИ НАРОДИ И НАРОДНО да е пРолЯЛ, пито е броил кой 
СТИ колко животи е дал. Основното

бе да се освободил, от окупатора 
Краят на борбата против фа- и неговите слуги — 

шисткид окупатор в тази част на пРедатели и да започнем да осъ 
страната означи същевременно и Ществяваме вековния блян 
разкъсване със старите и откри всекл народ и народност, и на ал 
ване на нова перспектива за всич бандите, сърбите, черногорците, 
ки народи и народности в Косово. тУрЦите и другите в Косово. То- 
— нов живот, в който всички ще зи блян ето вече цели 37 години 
бъдат равноправни и ще живеят се осъществява, 
в единение в Социалистическа ре 
публика Сърбия и в социалисти 
ческа Югославия.

та.
скнят
ше

неговия жшзот 
средно 67 години.

домашните

на

Живейки в днешните усло
вия мнозина забравят, че това ко 
ето имаме днес намяхме 

Освобождението на Косово е тРидесет и седем

на всички и тяхно съв- 
дело. Неприемливо е, че 

някои когато се говори за Универ 
успяхме ситета и Акаделшята на науките 

неграмотността, да в Косово говорят така, като че ли 
създадем нови хора, произволите се касае за институции в които у-

чат> работят и творят само албан
ци, а не сърби, черногорци, тур- 

— инжинери, ци и други. Всяка 
юристи,

местнои в един тапреди, 
години за ис-

резултат на борбата, която води' тоРИята са твърде кратък пери
ха най-добрите синове и дъщери од' Колко само по-рано хора уми 
на нашите народи и народности, раха от глад. от болест, или бя- 
на борбата в която бе -ясно, че ха полУгладни. Колко имаше без 
само съвместната борба против сигурен подслон. Това бе време, 
общия враг, какъвто бе фашист когато децата бяха боси и голи

когато не знаеха за училище, ко 
гато умираха без лекарска

хните слуги и народни предатели умиращ1^аедио^сТе“™^
— е единственият път, по който бяха времена когато на

период ние
да премахнем

ли и самоуправители, високо 
фесионални про

кадри 
икономисти, тенденция на 

национален монополизъм и култу 
рата, както и в която да е област, 
по-рано или по-късно 
ник на национализъм на онези си 
ли» които се стремят към 
нополизъм.

техници,
лекари., кият окупатор.1 — германският, 

италианският и българският и те по- 
жени 
Това 

пръсти

Постигнахме почти във пга- 
ка община да имаме един или по'
вече стопански обекти, всички о§
щинн и множество села дасвър

става източ

този мо
(На 3-та стр.)



Комунист 3
(От 2-та стр.) в редовете на младите, че това дават възможност и за прехрана® шшшш шшшш

постите. Това, преди всичко не мо во Това е идейно неприемлива, служат на нашата преработвател 
лее да бъде така, обаче национал иг)ЯЖРГкя песттгктивна и опасна на промишленост за лроизводст- 

трареволюционните акции на вра- постите дори и това би искали да политика’ нпеологио кодто води вото на захар, олио. за което има 
га от позицнтие на албанския . боядншат. към съба ряне на онова което^в ме капацитети, та да не купуваме
национализъм и иредентизъм по В течение на борбата против револн->иията стздадохме и чиято пак . било на нашия пазар или до
казаха каква опасност се скри контрареволюционните сили, Съю 40-годишнина сега чествуваме. То ри да внасяме, за което трябват 
ва зад - националната култура зът на комунистите в Косово заед на . е опит 11а ряшене на всички валутни средства- 

и образованието, как придобивки но с други организирани социа- качесхва иа всички резултати ©НИКОМУ НЯМА ДА ПОЗ-
те на нашата революция може да листически сили води всестранна които ост шествихме в материал- ВОЛИМ, А НАЙ-МАЛКО НА ЕН- 
бъдат застрашени от страна на на и динамична идейно-политическа ,шт сфера и в сферата на над- ВЕР ХОДЖА ДА СЕ НАМЕСВА 
ционализма. Защото, те може ус- акция, не само с цел да се обясни стройната^ Това е довеждане в ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА 
пешно да се развиват само върху характерът на самите акции на опасност на всички победи на на НАШАТА- СТРАНА 
действителни научни основи и врага, но с желание съществено шата революция на основните за В цялата . тази борба, ние в 
принципи, засновани върху завое да осветли пред народните маси, в^Свания която в пея и в авноюв Косово, трябва да разчитаме на 
ванията на нашата социалистичес пред всички народи и народнети, скнте разпоредби създадохме — постоянната, застрашителна опас 
ка революция и самоуправителна опасността от националистическа свободата равноправието, сигур- ност от вражеската пропаганда на 
та практика и върху научните ди та,^ контрареволюционна идеоло- НОстта на нашата федеративна сис Албания- Понеже, освен това, че 
алектическо-исторически погледи гня. опасността от постъшште на тема Това е стремеж да се изоли вътрешните вражески сили са пря

вражеските елементи в Косово, рах‘ албанците в Косово и в дру- ко ангажирани в контрареволючи 
Затова, трябва да кажа, кога които се изявиха във вид на де- хихе части иа Югославия, в кои- онните акции срещу нас, албанс 

то вече споменах Университета и монстрации и други рушителпи то живеят ' ката пропаганда и становищата на
Академията на науките, че този до акции, от пропагандата и всички Резултатите които имахме в ръководството на Албанската пар

резултатите лесно може да видове на деструктивно децетву- тази политическа борба и в оста тия на труда, (за което свидетел 
бъдат застрашени и това от собс- ване и техния стремеж да се съ- наЛите области на живота, са га- ствуват и подтиците за разоива-
твените вътрешни реакционни си бори съществуващата конституци рашдия за пълно осуетяване на ка не на Югославия, които Енвер
ли, ако не се води борба за раз- °нна система и ред в Югославия, "ъвто н да е вид действуване на Ходжа неотдавана отправи от три
витието на тези институции вър- в ' СР Сърбия и в Косово, да се Врага и неговите цели. В тази бит буната на конгреса на своята пар
ху онези принципи, на които се осуети изграждането на соцналис ка за политическа стабилизация тия) таксативно потвърждават и 
развиваше нашата революция, ако тическите самоуправителнн отно- в косово, в борбата против, .екс- поддържат всички лозунги и цело 
не се води енергична борба про- шения и равноправния съвместен цесите К011Т0 МОЖе да се явяват купната платформа, която албан
тив врага в сегашния случай про живот на всички народи и народ в който да е облик, на челно мяс ските националисти и ередентис
тив албанския национализъм и ности. Всичко това е правено с то трябва да бъдат, преди всич- ти — чрез различни видове на сво
иредентизъм а в други обстоятел Цел да се натрапи великоалбанска ко албанцихе, но заедно с всички ето действуване в Косово — се
ства и против всеки друг враг. от та идеология за етически чисто народи и народности. опитаха да пласират в покраини-

„о,„тиЯпи1«< Течи някол- Косово, под лозунга „Косово ре-
национализъм. Тези Н публика". ©БОРБАТА ЗА ИКОНОМИЧЕ Историята въобще, а нито ис

,.,штп-Прпп1юпионните ©ВЕЛИКОАЛБАНСКАТА ИДЕ СКА СТАБИЛИЗАЦИЯ ТРЯБВА ХОрията „а самия албански народ
оа против .контраре ^юц оннит олсуи ЗА ЕТНИЧЕСКИ ЧИС- ДА БЪДЕ ТРАЙНА И НЕОТЛОЖ нихо На работническата класа в 
сили, албанския национализъм и то ко*ово САМА по СЕБЕ СИ НА ЗАДАЧА света, както нито всички прогре-
иредентизъ-м, още един път да Е РЕАКцИОнНА И КОНТРАРЕ- , „ сивни хора в света, няма да прие-
заха колко ВДеологаята ^ нацир волюЦИОННА Неразделни от борбата за по мат факта няКОЙ да се позовава
нализма е антисоциално да се проповядва етнически литическа стабилизация са и зада нд ЬЙ1рксизма и ленининизма, как
антихуманна колко е тая вдеоло чисто Косово под лозунга „Косо- чите в областта на то това прави Енвер Ходжа, а съ
тия на омразата и “Р” V “ во република" значи да не се при та стабилизация. Защото трудно щевременно да раздвижва и под
ната борба, колко ® "Р? и еднн знава, относно исторически да се тите. с които се ® тиква най-ниските страсти
политиката на братството и един игнорира съществуването ма ДРУ- област търсят не ^амо съгласие ционализма и омразата на един 
ството, единението и на н , гите народи и народности в пок- но и конкретно ангажиране на народ към други народи, защото 
хуманни отношения я райнината, които тук живеят с всекнго в своята среда, в е обременен от ужасни, мрачни

Борбата за стабилизация векове. Великоалбанският лозунг организация на сдружения труд, идеи за ОМразата към сръбския
състояние в Ко Косово република" сам по себе първичната организация на СК са н койхо да е Друг народ, защото

во е една от нашите наи-важни си е реакционен и контрареволю моуправителната институция- °съ на тази омраза той се опитва 
най-трудни задачи слелреволюци ционе" а същият тъкмо застъп- ществяването на тези задачи тър- албанците в Югославия да създа 
ята, след освооождението. Зат°аа ^ албанските националисти и си рештелна борба, която ще бъ Д(; ВНЗИя- на 1цаСтитето. 
е твърде важно Съюзът на кому иредеНтисти с цел да разбият фе де на равнището на с Това най-добре показва кол-
нистите, като водеща идеи11?'д деративната система в Югославия, то се разполага, да се икономис ко в дюрократичната слепота на
литическа сила на нашето обшес- Безспорна е, обаче, историческата ва, да се осигури щото трудът и сталинизМа и на деспотичното от
тво. непрекъснато да оие оитка на че хова Косово е общност отношението към труда да °ъда1 ношенне над съдбата на собстве-
за укрепване на единството меж- ^ равноправни народи и народно единственото и ^ьщинско мерило ната страна „ народа в нея и в 
ду комунистите, да създава и раз ^ и плод на съвместната борба на приходите на хората, да се съз опитите ох хова да се натрапи и 
вива чувството и съзнанието за от на албанците, и на сърбите, и даде по-добър жизнен стандарт. ][д другите, колко може да се оти 
брана от националистическа отро ](а чери0гордите, и на турчите, и Затова ние трябва явно и откр и дс в адСУрДНОСХ и опасен авантю 
ва, от съмнението, между хората, на другите които живеят в него. то да кажем, че имаме големи за ри3ъМ Ние сме убедени, че и са- 
от предизвикване на недоверие. Следователно, тяхно е историчес труднеппя, а същите можем да МНяТ албанскп народ няма това да 
Затова, Съюзът на комунистите в ко п во и похреба да живеят съв преодолеем само със съвместна търпи „ ПОзволи, нито който и да 

редове трябва да бъде еди местио „ да изграждат съвместен акция и мобилизация. » т°,а„„ е прогресивен в съвременния свят
.. .. необременен от каквито да живох Дълг на това и па всички пошепне не може да има приви- позволи такова поведение, кое

е националистически оагри, това поколения, така както бе и легии за когото и Да е, но всички то води къМ разрушаване на прия
трябва преди всичко да бъдат кад пойната е и сега да водят ре трябва да бъдем наравно самопо телските отношения между съсед
ри които единството и нашето еди шителиа, жестока битка против жертвувапи и отговотш. ^ Това са НИТе схрани_ което водн към за- 
нение ще пренасят в своите среди. нациоиализма. националната ом- задачи, пред които сс1 а се иамирг дълбочваване на пропастта и недо 

Отделна задача във всичко то за против нападението на вра- Цялото наше общество, пред _'Д°" верието между тях и това в ерата 
ва е, че да не се позволи на вра- ^ срещу равноправието, брагст- то се намираме и ""с 11 ■ 11а големи опасности, съществува
га своето влияние да разпростра- вото сигур|Юстта. взаимното до- Ние Лстатташтс от шн и блоковото деление на света- ■
нява където и да е, а особено в е сре,цу спокойния и твор- »а изправяме недостатъците от ^аква с тогава перспективата на
редовете на работническата кла- че^ки живот на всички граждани предишния период Р“15 'Д ,^1° такава Енвер Ходжина политика, 
са, защото с това по най-лряк на и тяХЯата истинска лична и пму- едностранчивото развитие 1а ро КОяТО нска па всяка цена да съз- 
чин се застрашава нейният {а'ас^п щСствена сигурност, преди всич- ."ието н н^оиезн дава »Ражсско отношение към съ
интерес, класовото съзнание на иа фажданитс от сърбеката и. «безпе шм разви него на о седннте страни и народи, в слу-
поДсвГое биГеапрГт= ^ =нави оиГ^пт='=^^а

раь—тоНаСГрГвнопр1авието на о™асят и към чизд^ит^сс от шс '“,','ско “ нарн^щ ^жд^нГпар™”™ ш
народите и народностите- За ова собствена п дизвикат „сдове- хр развитие^ Трябва да се освобо т'^Да 1,а Ллба”ВД'- Но това е неаяатжг"

■ оьрМ »'и—,. 5?„=.0“г-с5
ко на гражданите от сръбската и и. | / чистоха на становища- Също така, голямо внимание ните работи на народите и народ
черногорската националност. *“ боани и защитава единение трябва да посветим па селското поетите в Косово, Сърбия и Юго
в процеса на производството и га д иляшИте сс към сръбската, стопанство. Имаме и земя н хора славни. Ние нашите отношения
създаването на дохода. .„-тюгопската турската и всички и възможности за производство изграждахме и уреждахме в На-

Това е онази социалистичес- I националности. Това е ме- па храна ме само за споите пот- родооспободнтелната борба про-
ка самоуправителна основа, и'1гР~ ДВ за да се разбият всички реби. Запоставяйки селскостопап- тип окупатора, фашистките сили,
ху която Най-здраво може да се оох д врага щото чрез иацио- ското производство, свикнали сме домашните предатели и в сопна-
развиват и отношенията па равно омраза и недоверие да на от други краища па страната да лястическто изграждаме под ръ-
правие между народите и народ- м своята политика и идеоло- обезпечаваме и внасяме дори и ос коподството ма СЮК н другаря 
постите. Как трагично би изглеж идеологията на национал- повийте хранителни стоки, което Тито. Ние п тази борба и строиг
лало, това ако миньорите ог и<г бордиНа1(ия. Опастността ог пс може да сс приеме и позволи, телстпо създадохме и сиоето бъ-
..Трепча”, които влизат в ямага «“ у холяМа толкова повече че Защото землищните повърхнини в деще, сигурността
под съдиите миньорски каски и в ш 011ИТИ това да се цпссе Косово, условията които имаме, пнето и единението,
същите рабсггнически комоинезо, и

ПРОЛЕТОШНИТЕ събития и кон

на света.

сег и

ната.носно
ко месеца на нашата голяма

на

политическото
на

своите 
нен и

па рашюпра-



Д. Комунист
РАЗГОВОРИ ЗА УСТАВИТЕ НАС1С

сдружения труд ще намали самос 
гоятслността па първичните орта 
и„нации, особено па опели които 
между Дната «о/преса акциоино 

оепособили да действуват на

ш И покрай осезаемите резулта 
■ тм п акцпоппото организиране па 
[|С:К и но-големнте оспоипи органи 
["линии па сдружения труд, трудо 
' шгге и сложни организации, в 

периода между двата конгреса са 
забелязани и повече слабости па 

Преди всичко, изос1л 
пала е по-голимата афпрмация па 
задружпостта и съимсспипе ак 
цни па повече основни оргапиза 
нпп и вследствие па това ие рвД 
ко са се падомеетвалп е парпиа- 
лпп интереси и затваряне па ос 
повийте организации а' собствени

Според изискванията на практиката са сс
пои Иск-чип.

На обсъждането в Ниш е пре 
ю1 оелавскина всичкидложепо 

университети
регулират партийната ра 
организираност, а за наи-подходя 
то се счита университетската ор 
гамизапия па СК да е на равнище
па. общинската организация 
СК Съответно на гова предложен 
„е на университета, както и в оо 

би била

Най-много промени п общинската организация на СК н п орга 
Съюза на комунистите п трудовите организации

„ските партийни организации от 
територията па едни регпоп. Сио 

Макар че от измененията п ред новото предложение МОК па
доиъшшинята на У стана па СК, СК щс бъда! иииш1 ор!ап I а " *
конто трябва да приемат предсто връзка измежду об|цнпскнте кон
ящнте партийни конгреси, не лю- ференцнп п Цетралпми коише . ^ |,ам|Ш
гат да се очакват някак,вп големи Нециптс решения фябнл да сп1 сс. „збегне това п да пол у
промени — вече сега е съвсем из пат задължителни за всички оо ч|| пь1И[а „зяпа демократичният
вестно, че той трябва да бъде до шопски организации, е кост нр централизъм, който тук вее по-че
пълнен с онези регулаттшп. конто ее постигне по-гол ями задружпос I (,.|() (-)С.М1С. „.плискан па заден пл-
налага практиката на Съюза па в региона п премахне затаряпе ц предлага сс избор па
комунистите. то в общинските граници. ......... ,,,м1 конференции за всички първ

Преди всичко в повия устав Според материалите подшит ||ЧШ| 0р|.ац|1зац||н на СК ог една 
трябва да се вгради Тнтовата ннц ни за такова обсъждане, иан-шле |);1 организация от територн-
цнатива за колективната работа, ми промени трябва да сс мавър ' ||;( а община,
ръководство и отговорност, а щат в общинските организации Веднага трябва да сс
след това и някои промени в на- на СК, относно в общинската кои ^ „ромепа е предизвикала и
чина на организирането н действу ферепипя. В досегашния. Устав тя .... дискусии. Най-напред е тър ите
ването на партийните оргапиза- но беше най-точно дефинирана. с новите изменения и допъл допълнение на Устава,
цип, които практиката между два Относно, беше и паи-нпеш парш Устава по-точно да се де „главното обсъждане по тях ще
та конгреса наложи като потре- еп орган в общината п форум. , ' методът и съдържанията бъде водено иди всички оощински

Според предложенията За пзмепе р.Гю,ата „овонредложепите организации тогава когато комис 
ние и допълнение на Устава, ко облици па организира иите към Централния комитет из
сто в Ниш получи подкрепа, тя за » осяобе|ю правата „ длъжности готвят щателно предложение за

те на неговите ръководещи тела. изменение и допълнение на Уст 
Защото, изтъкнато е страхуваме- ва, който трябва да оъдс 
то, че така конституирам СК и па конгресите на СК.

еди петнено да се 
бота и

топи план.
ннзнрането на 

Велимир Фплнповнч

и а

коституирана 
комитет и предсешината

конференция с 
латслство.

Чуха се на гова заседание и 
още някои мнения около дефини- 

кворум в раоотатапостоя нарайето па
първичната организация ,(а 
,а идейно-политическите меропри

и Съюза на - комунистите и 
други въпроси, и взето е реше 

се подкрепят предложен 
изменение и

СК,

я'пц<
покаже,
ние да

материали за
с това, чс

ба.
Всички тези промени, относ

но предложения и допълнения па
Устава, са обработени и об%>азло- напред трябва да бъде само фо 
жени в широки материали, пзгот рум. Заседание би провеждала 
вени от страна на определени ко- едни път в мандатния период, ко 
мисии към Централните комите- гато ще приема програма за рабо 
ти на СЮК и СК на Сърбия, тък- та и избира членове па Общинс

кия комитет. Комитетът като свой 
конферен ц ип 11зпъ л н I гг е л но-пол итпчески ор гап 

ще избира председателство.
Какво се получава с това?
Преди всичко, както това се

На заседанието на общински чу на обсъждането в Ниш, укре Драгослав Симич 
те уставни комисии и членовете пнала би отговорността па Коми 
на уставните комдсии и към ЦК -тета и към Общинската 
на СЮК и ЦК на СК на Сърбия,

приет

Нещо новомо сега върху тях се разисква в 
междуобщинскнте 
на СК в Сърбия.
По-точнн дефиниции на демократ 
нчния централизъм заетите откри, че 

нан-голям брой от работниците и 
днес си живят з къщи за езло. Но 
водошлитс работници от ведмостите 
на Самоуправителната общност по 
заемане съто така са били селяни, 
които след изострените мероприя 
ия на правителството вт.з фракция 
за работата „на черна борса” тряб 
вало окончателно да напуснат Фра 
нция и да се завърнат в родния 
си край- Получилите квалификация 
кроячи сега са постоянно в редове

Анализът за

орта
ЦНя, и към висшите партийни орг даНисто за Работническия съвет на 

проведено в начелото на окто.мв ани н форуми, а работата на кожната конфекция ..Мода” от Вз
ри в Ниш, всички тези предложе Комитета би била по-ефикасна. лико Градите на 5 август на наето 
ни промени получиха по-широка Приемайки такива допълнения ятата година гласеше: „Пак ще се 
подкрепа. Трябва веднага да се на Устава, участниците в 
каже, че около вграждането на кора предложиха в новия
Титовата инициатива за колекти да се предвиди възможността спор работят « дома си?” 
внауа работа, ръководство и отго ед която общинската конференц 
ворност в новите партийни уста ия, когато за това се удаде особе 
ви, нямаше дилеми.

Също така не много време и
думи са изхарчени нито в разиск дващо изборно заседание. Покр икът, които гьресеше отговор, зает
ването за нужността от по-нататъ ай това и тук е повторен искът, в „Мода” преди 15 години, е свик След решението на Раоотническ
шното укрепване и по-точното де според който вече по време на нал на работа да идва в опреде ия Фжет да обявя.ви конкурс 
финиране на де.мократичния цент следващите избори, чрез отделни лено време и елзд евт.ршаване на „работа в вълци се оказа, ^че вси 
рализъ.м, като основна^ норма на решения на Централния комитет, работното време да се връща у чките петнаестина нови работници 
партийния живот и работа, но ос да се одобри такова конституира Дома, Не бзше логично, че може са от околните села. и че наи-отда 
обено е потърсено повече да се не на общинското партийно ръко Да съществува и такъв вид на ленено село е Лобра, 45 км от Гра 
изтъкне отговорността на СК за водство, с цел то в началото на работа, която работника зяма дище. Този нов оолин за работа де 
целокупните отношения в нашето идната година да не се избира по Аа задължава на работно вре- йствува едва един месец и досега 
общество. Това се отнася не само стария начин след конгресите за мг- Свикнали да се борим за показа следните резултати: отпусни 
до спровеждането на решенията няколко месеца — по новия' зачитане на работното . време по болест няма, а всичките петнаес 
на висшите органи от страна на Също така е дадено лредло при положение когато много органи тина заети са преизпълнили норма 
нисшите, но и до правото и отго жение сегашните акционни коифе зайии "а сдружения труд в СР Сър та СИ; ••м°Да” не е изразходвала 
ворността на нисшите в конститу ренции за повече местни общнос бИя стммулират редовното идване 41,10 еДин киловат ток повече откол 
ирането и подготвянето на реше тн, които „а предишните конг на работа чрез отделни добавъчни кото ПР*-'ДИ приемането на 
ния, които „на върха” ще се при реси са дефинирани като акцио бяхмс изправени пред факта, че Работници. Не е
емат- • нии облици на организираме па НяН01! иска тази работа да изхвър

е СК в по-големите общини да се ли из Фабричните зали
предложението, според което да трансформират в постоянни фоо ?РУВ поглед 
се измени сегашната уставна раз ми на организираме с това че ко Наи1Фа™°. беше 
лоредба за междуобщинскнте . ко мунисти от Ниш пече говорят за Размишление 
иференции на СК, които досега районни конференции на СК 
сяха само място за договор и съг Промени в СК 
ласуване на становищата на общи

низа Един въпрос, поставен на засе

раз го контролира работното време на тру 
Устав дещите се, заети в „Мода”, които

Същсствузашото разногласие по 
па нужда, да може и извънредно този въЛрос е внесло малко смуше 
да се свика, а не да се чака сле ние на заседанието, понеже работи те 33 работа.

за

новите 
изградила нова 

хала, а няколко сатри работници от 
конфекцията са поискали „работата 

да я дезорганизира Аа пРеселят в къщите си’', което е 
и прието.

Във връзка с това прието и поне на

това същината на 
на този човек от Боязънът. че този начин на рабо 

иа та ше „сруши фабриката” остана 
идеята без обоснование. Вярно

,Мода", който
сдружения Рт.ка трябвше да

за работа извън фабриката.

чрез вдигане
и в приема е, че по

време на поибиранзто на царевица 
та нито един от новите работници 
не работеше на машините 
както и това, че една работничка 
на два дни, когато е трябвало да 
работи, е заминала за Белград без 
да полага сметка на бригадира 
..за движението си”. Но, 
не за така

труд

в КЪЩИ,Комунист
си

Продсодвтея на Издатвлск** съвет 
мунист": Доброслав Чулефмч.

На Издатвлския «ъват (редакциоммя отбор) 
всички издания иа вестник „Комунист"; д-р Антон 
В ретуша.

наваксва
изгубенона НИРО „Ко- на реченото

време всички те са изпълнили 
сьоотите и неделите или следобеди 
навечер. Работните задължения из 
раззни чрез съставяне на кожени 
манта са изпълнени над очаквания 
та на деловия отбор на „Мода", 
к°ито беше и инициатор на тази 
идея.

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД Г
По'ш ,НоГиТл7рлл*НГЕР*Л* 335-0‘,■ «“Р^.рият
627.793. ВЕЛГРАД' Ленкк,, *, Т,ле%вн

Издава: ИхАптвяскд

Площад Маркс ч в
иа

Директор м гневен и отговорен редактор иа вехч- 
им издвиия иа „Комуиист": йелно Миладинович.

Р*А»ЦНЯ н. И.Д.НН.ТО и> „Ноиукист" >. Сърбия: 
С««в Кържаиц [гги»ан и отгоаоран редактор!, д-р 
Жиаорад Джордже.», |цмостм»е глааен » отговорен 
редактор!. Бодна Лнтуио.ич, Велимир Филипови, Ра*с. 
тко Иовотич. Слебодви Клюсич, Мив.йло Ковач Об
ред Кввич, Йе.о Мвркович, Зорицв Станимкрович и 
Милемтие Вуксемовмч.

трудова оргаммзоцня „Комунист".

сръбски |киРнлнцаСЪиРбл.7ннкцТ«!КМ,наОТслоеен 'ЪР'’',ТСК°-
донски и албански и в съкр.тенн и,™ ' Мако'
ски, унгарски, словашки, румънски т п" 6ългаР‘ румънски И русински език.

Излиза а петък.

С указ не президента иа Релублии.т»
■Р« 1944 година. „Комуиис," е отлнц" 
родно освобождение, а 
с орден братство и единство

По този г 
още петдесет

начин ще бъдат приети

работа. Така дневе”
аР~лЦЯЛа втора СМяна, топла 

И пт„„У, ' превоза на -работниците
работаЛ>ДаНли°Тази П°м»НИяТа За
лелват* м тази ,,м°Аа иг® ПОС
конЛеш.и АРУ производители на конфекция, които се срещат 

проблеми, които в 
вече няма? !

Председател кв Ивдатмсккя съвет иа И»явниЯтв 
иа „Кемуашет" м СР Сърбия Марна Твдорович.

тп С«ом«жка Топалович.

от 22 
с Орден на 

доивмврн 1974 
яенвц.

деком-

с ук*з от 22
с*е алатен

с та 
Градищекива



из дейността на оост „НАПРЕДЪК" В БОСИЛЕГРАД1

Добри стопански показателиного въпроси 

без отвори
Според финансовите ре 

зултати, тази организа 
ция на сдружения труд, 
през първите девет месе 
ца от настоящата делова 
година е осъществила 
общ доход от 66 милиона 
и 180 хиляди динара, кой 
то е с 81 на сто по-гол- 
ям по отношение на девет 
месечието на миналата го 
дина. Този успех е ре
зултат на по-организира- 
на дейност на трудещи 
те се, през тази година. 
Изразходваните средства 
за осъществяване на тоя 
доход сега възлизат ' на 
над 58 милиона и беле
жат ръст от 79 на сто по 
отношение на същите през 
1980 година. При такова 
положение трудещите се 
в тази организация за де 

. ветте месеца от годината 
са осъществили доход от 
7 милиона и 860 хилещи 
динара, който е с 97 на 
сто по-голям в сравнение 
с деветмесечието от ми 
налата година, а чистият 
доход възлиза на над 
милиона и 500 хиляди ди
нара или със 121 на сто

в повече от миналогодиш 
ния в същия период.

За лични доходи са- из 
разходвани около 2 милио 
на и 985 хиляди динара и 
в сравнение с миналогоди 
шния деветмесечен ба

Според думите на Нико 
дия Милков, заместник— 
директор в 
та, много въпроси 
връзка с развитието и« 
селското

организация
*ъ*

стопанство н« 
са разрешени, но и орга - 
низацията не е в състоя 
ние сама да ги разреши. 
Липсата на най-основните

ланс се увеличени с 39 
на сто. Средният 
доход в тази

Както посееш, така ще пожънеш, 
родната поговорка. Тази азбучна истина потвърди 
неотдавна и Общинската конференция на Социалис 
тическия. съюз в Бабушница, обсъждайки 
дането на есенната сеитба. Пг 

, ба ще изпълним, изнесоха

казва на личен
стопанска 

организация, която набро 
ява 29 заети, възлиза на 
8111

средства
други земеделски 
ни до
раничават размаха на от 
делиите отрасли в свлв 
кото ‘стопанство.

трактори и 
маши 

голяма степен ог
провеж-

_лана по есенната сеит 
мнозина делегати, обаче 

не можем да отминем и много неразрешени 'въп
роси в тази област.

динара, което се ечи 
та за сравнително добро 
в сравнение с оетналите 

босилегорганизации на 
радското стопанство.И наистина, — За преодоляването и* 

трудностите и за увелзкче 
нието на дохода в органи 
зацията до значител
на степен се използуват 
мерките На икономичес
ката стабилизация. Намалс 
ни са средствата за служе 
бни пътувания с около 20 
на сто. Максимално пол 
зуваме работнотото вре
ме. Отпуските по болест 
са минимални и всичко 
друго, което увеличава 
разходите. В това отноше 
ние ще действуваме и по 
нататък, каза накрая Мил 
ков.

сто само Няколко от широката 
от въпроси които се чуха, а които 

танаха без отговори, защото 
Нямаше, или пък някои от тях, които присъствува 
ха, избягваха да се произнесат ясно и откровено 
докрай, като за своя неуспех, винаги обвиняваха 
другиго.

За разлика от по-рано 
сега трудещите се в тази 
организация във фондове 
са отделили 1 милион и 
575 хиляди динара. Харак
терно е, че от съвкупните 
средства във фондовете, 
за разширяване на мате 
риалната основа на труда 
са отделили към 200 хил 
яди динара. Посочените 
средства не са големи, 
но ако се има предвид, 
че миналата година и в 

^ началото на настоящата 
година такива нямаше, 
а отчитаха загуба, все пак 
са значителни.

гама главно ос 
компетентните или ги

Във Велико Бонинци например, на събрание 
на Социалистическия съюз 
сеитба, не присъствувал 
на земеделската кооперация-

във връзка с есенната 
нито един представител

Делегатът от Валниш Бранча Костич изнесе,
че мнозина частни трактористи, взели трактори от 
„зеления план", не искат да вършат услуги 
изводителите по достъпни цени, ама ,дерат". Джор 
дже Цолич, от Долно Кърнино изнесе, че коопера 
цията малко прави за подобрение на организацията 
на производството. Затуй, той и още група частни 
производители от Долно Кърнино, сами си напра 
вили задружие за да може селскостопанската меха 
низация, с която разполагат, да се използва по-пъл

на про

М. я.

БОСИЛЕГРАД

Снеговалежите създават трудностино, а по-лесно да се изплащат кредитите, от които 
е набавена.

Кръста Станкович от Студена запозна присъс 
твувашите, че при тях рядко идват специалистите, 
за да им помогнат със съвети и пр.

СНЕГЪТ, който в Боси- 
община започ

Вследствие снеговалежи 
те и лошото време въпрос 
е да ли до 29 ноември ще 
могат да бъдат прокарани 
и телефонните линии към 
Голеш и Паралово. И и 
двете направления са. из
копани дупки и е обезпе
чен необходимият матери
ал. Най-кратко казано за 
прокарването на тока и 
телефонните линии не трж 
бва още много време, но 
тези местни общности за 
да изпълнят плановете се, 
борят с него.
В. Б.

ват сеното, страхуват се 
да ли същото ще бъде дос 
татъчно да прехранят до
битъка.

Лошото време повлия и 
върху комунално-битово
то строителство. Особено 
това се чувствува в про
карването на тока в Пло
ча, Караманица и Гложие. 
Тази акция в тези три мес 
тни общности е в приклю 
чнтелен етап. Но, въпрос 
е да ли, както това е зал 
ланувано, токът ще може 
да бъде пуснат за 29 ноем 
ври.

леградска 
на да вали още през ми
налата седмица и койтоИ да не изреждаме по-нататък. Има още

много и .много въпроси от страна на делегати от 
селата, свързани с развитието и подобрението 
селското стопанство. Но и те почти бяха отминати

от време на време продъл 
жава създаде и. създава 
големи трудности, както 
в пътните съобщения, та 
ка и в снабдяването и ко 
мунално-битовото . строи
телство.

на

тихомълком, или пък се даваха непълни отговори.
И този път както, безброй пъти досега, беше 

повдигнат въпроса за обединяването на земеделски 
. те кооперации и ООСТ „Таламбас”?

В задачите за по-нататъшното развитие на 
селското стопанство, които прие конференцията си 
остана неясно, кой ще трябва да извърши аронда 
ция и комасация на раздребнените парцели.

От аспект на провеждането на стопанската ста 
билизация — на селското стопанство се дава голя
мо значение, като източник на храна за населението.

В Бабушнишка община, над 870 хектара площ 
не се обработва.

Ако поне половината от тези площи се „въ
ведат в производството", за което пак най-голяма 
роля трябва да изиграят кооперациите, тогава в 
тази община едва ли ще има нужда да се докарва 
брашно, а Бабушница ще има и излишек от пшени 
ца, ечемик и др. зърнени култури.

Остава обаче открит въпроса за организиране 
то на селското стопанство на съвременни начала. 
Лри настоящето положение на малки и разпокъ
сани парцели, с четири кооперации вместо една 
обединена здрава организация по селско стопан
ство, едва ли тази задача ще може изцяло да сс из 
пълни.

Със затруднения се про 
биват превозните сред
ства през Власина. Още 
с първия сняг Весна Ко 
била е непроходима, а ав 
•гобусите на Автотранспор 
тпата оргаизация от Боси 
леград отиват само до 
Горна Лщбата. Вследствие 
снеговалежите, автобуси
те не пристигат вече в Ка 
рамалица, а само до Дол 
но Тлъмино-

ЗВОНЦИ

Нови строежи
Тези дни посетихме 

Звоици и по-точно строи
телните обекти в това де 
рекулско село.

В селото, относно в 
пощата прнвършват рабо
тите върху построяването 
на ПТТ централата, която 
ще разполага със 150 те 
лефонни постове, така че 
нейното пускане в дейс 
твие се очаква тези дни. 
Не спират работите и вър 

лежите предизвикаха труд ху построяването на водо 
пости и на животновъди- провода от Вучи дел до 
те. Имайки пердвид, че Звонска баня, с което тра 
по-раио, отколкото други йио ще се разреши и проб 
са започнали да изразход .лема с водата.

Все пак най-уоилено 
се работи върху изгражда 
нето на новата амбулато 
рия- Както ни осведомиха 
работниците от строите 
ната организация „Кому 
налац” в Бабушница, кея» 

амбулаторна-

Снеговалежите и лошо
то време донесоха големи 
трудности в снабдяването. 
То е особено затруднено 
във високите и лошо път
но свързани села в общи
ната. Но, населението в 
тях, имайки предвид дъл
гия зимен период, па вре 
ме са се снабдили почти 
с всички основни потреби 
в домакинството. Снегова

то строят 
та — тя ще бъде готова 
до края на годината,

От това как се подготвим, както посеем дето 
се казва, така и ще жънем.

А досегашният опит недвусмислено потвър
ждава, че в областта на селското стопанство е край 
но време да сс направи решителен прелом.

Сега, когато с есенната сеитба приключва и 
идват зимни дни, е време този проблем основно и 
сериозно да се изучи и да се набелязат съответни 
мероприятия за разрешаването му. М. А.

В техните думи ме са
съмняваме, защото както 
се вижда от нашата фото 
графия, амбулаторията «е 
че е „никнала" и с »сок*
изминат ден тя стана »се 
по-голяма и по-красияа.

Т. П.

БРАТСТВО ф 20 иовември 1981 СТРАНЙЩА 7



ОБЗОРРЕФОРМАТА ПА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕПО ВЪПРОСИТЕ НА Образованието и свобод
ната размяна на труда[ лице към сдружения труд

се обръща с лице 
сдружения труд. 
и оспошюто изискване па

към 
Тона с

ц Обзавеждане на лабораторните със съврсмеи 
ни уреди спомага за усвояване на производствени 
навици в средното профилирано училище „Й. 
Б. Тнто” в Димитровград

От въвеждането на сре 
дното профилирано обра 
зование, образователно- 
възтпателната организа 
цня „Йосшт Броз Тито" 
в Димитровград полага ос 
роени усилия и грижи да 
отговори на съвременните 
изисквания и способи на 
младите за активното им 
включване в стопанските СУРДУЛИЦА 
процеси. Днес в училище 
то се учат общо 478 уче 
ннци, от които 357 са в 

- първия етап (общи осно
ви), а 121 във втория етап 
(насочено образование).

След общите основи 
' (първи и втори курс) уче 

ннците се определят за 
"една от следните спецпа 

лности: техници по анали 
тична химия (32 души) и 
техници по управителни
те работи (23 души) 
трети курс и техници по 
физика (28) и техници по 
правно - бюротехническа 
специалност (28) — в чет 
върти курс.

РЕФОРМАТА па възпитанието и образование 
общините в Южпоморавски регион все пове 

становищата на Съюза
реформираното 
училище. Но едновремен
но и сдруженият 
следва да прояви по-гол- 
ям интерес. Защото нмеп 
но тук могат да обезпе
чат средните изпълнител 
ски кадри, от конто най- 

димит

средно
то в
че се осъществява съгласно 
на комунистите, утвърдени на Десетия конгрес на 
С[ОК. Съюзът на комунистите и останалите субек 
тпвпм сили в общините и региона влагат усилия ре 
формата цялостно да изпълни ролята си. И в основ 
ното, и в средното насочено образование през

Няколко години се чувствуват бурии про-

учеинците професионал
ната практика провеж
дат в Общинската скун 
щика п местната общ
ност, както п метеороло 
гичната станция — допъл
1111 ЦОНКОВ.

Средното училище в 
Димитровград все повече

труд

п ос
дедите
мени, които преди всичко се отнасят до обобщес
твя пипето па тачи дейност и по-здравото й Самоуп- 
рапителпо св7»рзване със сдружения труд. Покрай 

положителни промени и значителни 
обществено-икономически отно-

мпого се нуждае 
ропгрвдекото стопанство.

Сг. Н.

'

постигнатите 
резултати, ловите 
шепия, които се установяват между образованието 
и сдружения труд са едно от основните условия в 
новото училище. Но, в това отношение все още 
доста неразрешени въпроси и слабости, съпътству 
ващи по-ускореното развитие на тази дейност.

Ученици и граничари заедно
И предстоящият Праз

ник па републиката ще 
бъде ознаменувам със съв 
местни активности п прог 
рами на граничарите и 
уЧеннците.

Граничарите от поделе
нието на Слободан Лаза- 
ревич и Зоран Жнвкович 
по традиция поддържат 
плодотворно сътрудничес
тво с училището ,,Иво Ло 
ла Рибар" в Клисура. Гра 
ничарите и учениците че 
сто са заедно на спортни 
те състезания- съвместни 
културно-забавни програ
ми по повод държавните 
и други празници или на 
акциите по залесяване. 
Често войниците се озова 
ват между учениците в 
училището и с цел да им 
изнесат сказки по воен 
но обучение, както и да 
ги запознаят с оръжието.

Свободната размяна на труда и средствата, 
една от същината на новите отношения в образова 
името, в региона все още не се чувствува. Най-голя 
ма част от средствата за ***оволяване на общите 
потреби в образованието се обезпечава от сдруже
ния труд — независимо от резултатите на образо 
ванието в целокупното обществено-икономическо 
развитие. Образователно-възпитателните организа
ции обезпечават средствата от Регионалната СОИ 
по средно насочено образование, т-г. от самоуп- 

обшности на интересите по основно

— Добре се опознавах 
сближихме, а паме и

шата дейност е взаимно 
полезна — изтъква Рангел 
Тошев, изпълняващ длъж

в

постта директор па учи 
лщце „Иво Лола Рибар". 
— И осигуряването на 
държавната граница на 
този сектор е наша обща

равителните
образование в общините. Понастоящем бюджетният 

на финансиране не дава възможност за из 
ява на свободната размяна на труда, а материално 
то производство няма решително 
дохода, който отделя за целите на образованието. 
Такова влияние много по-малко имат местните об

начин
Оцбнява се, че засега 

все още средното образо 
вание
необходимите на столан-

грижа и задължение — 
прибави от името на свои 

С. Мнкич
влияние върху

„не произвежда" те ученици.

ството средни изпълнител 
ски кадри, но училище 
то полага

щпости.БЕЛЕЖКА
Несъмнено е, че средното образование в ре 

гиона дава забележителен 
ното укрепване на стопанството. Обаче за свободна 
та размяна от особено значение е да се определи 
понятието на образователните услуги, обемът 
чеството им, основите и мерилата за утвърждаване 
на цените им и пр. Също така е неприемчиво 

и образованието и занапред да I 
ра като потребление. Нужно е значи, преди 
още повече да се менят отношенията, схващанията 
и Да се набляга върху усъвършенствуване 
мата на обществената стойност на труда в образо 
ванието.

Кому пречи договорът?многостранни 
грижи да добилижи обра 
зователния процес до про 
изводството и да усвоят 

' прЬизводствени навици

принос за по-нататъш-

Имаме един лош на
вик: да решаваме неща 
та, или поне да се за
интересуваме за тях, ко 
гато обстоятелствата ни 
принудят да ги реша
ваме. Такъв е и случа
ят, за коЦто ще гово. 
рим тук.
Именно, директорът па 
Културния център в Бо
силеград 
словов ни представи куп 

■ документи (дописки), с 
които Центърът е пола
гал усилия да се лос-

дата (от преди няколко 
месеца), относно пери
ода,когато е имало наф 

та в изобилие. Сега 
нафта няма, а и все 
още не е постигнат до
говорът.

Ползуващите 
щенията на 
но настоящсм негоду
ват .Дори намекват за 
своеволие и тем подоб
ни. Дали наистина с 
така? Защо една пока- 

за сътрудничество 
остава без 
сетне вината се 
па друго място?

и ка-
ср ед ношко л ците.

— Тази година за ка 
бинета по аналитична хи 
мия са набавени съвремен 

пи уреди на стойност от 
150 хиляди динара 
геетор за химия, висящи 
шкафове, лабораторийно 

- стъкло. Набавено е и обо 
рудване за физическия ка 
бинет, също на стойност 
от 150
Училището купи и 15 пи 
шущи машини, така че за 
подобрение на базата та 
зи година са дадени

въз- 
се третигштанието

всичко
помс-

Центърз на систеди-

!Дюбел Бого-
1 Но, ако в момента не може. да се каже, че 

размяна се осъществява чрез самоупра 
вителните общности на интересите, все повече са 
примерите на непосредствената размяна каквато се 
чувствува в организациите, школуващи дефицитни 
кадри и кадри за непосредственото 
Такива примери в региона има повече, а най-изтък 
пати са в средношколските образователни центро-
Метала™ХсковХ4 ~~ ВуЙ° ““ ВраНЯ “ ”Раде

свободната
нахиляди динара.

отзвук а 
търси

тигне договор за отоп
лителния сезон.

А известно 
Културнип 
поместени

производство.е, че в
Очсвид по е, че 

преки закъснението 
постигане на

център са 
редица об- 

служби: две

въ-над
хиляди динара — за 

яви Милча Ценков, дирек 
тор на средното училище 
в Димитровград.

В реформираното сред 
-но профилирано училище 
голямо внимание се 
деля ■ на

300 ш ествени 
общински служби, Само 
управителната общност 
на интересите по дет
ска защита, Червеният 
кръст,

съветник. Оттук се ото
плява и основно 

лище „Георги 
тров".

договор 
с единственият и най- 
правилният път за уре
ждането 
Договарянето и

на въпроса, 
спора- 

пашата 
практика са

педагогическият зумяването в 
обсствсн а 
афирмирани, 
ловни форми за уреж
дане на въпроси от вза 
имен интерес. Без оглед 
дали се касае за отопле

връзка всекидневно укрепва.от-

то ззЯпоРУД’ °бщИНИте и региона стои задължение 
мичД“?;”аТаТ^ШН0 Развитие' на обществено-иконо 
от особе™ °тношения в образованието. При това 
тзмяип па НаЧеНие е изграждането на свободната 
матз па и ' тРуда и УОъВършенствуването на систе 
те Нн г1а УПраВИТелиите общности на интереси- 
твитртп1отг,ЗНаЧеНИе ловече се очаква и от самоуп- 
тя в р П11Т1Г* СВъРзване и организиране на училища 

система на сдружения труд, ут- 
наисгиги1р,еТ° на м®рилата и критериите за фм 
ност Г гпа Образователно-възпитателната дей 
пост, съгласно с началата на солидарността и свобо

В. Б.

учи-
Дими-

практическото 
■ обучение и професионал
ната практика.

— Практично обучение 
се провежда в кабинети 
'те по физика, 
биология, а професионал
ната практика частично в

като ос-

Въпреки няколко
кратните обръщения до 
Съответните служб и 
никоЦ от тях не откли
ква на поканата за 
говор. А този

ние или други въпроси. 
Затова се налага час по- 
-скоро всички заинтере
совани в случая да по
стигнат договор, без ог
лед ,че нафта 
пление за един по-дълъг 
период трудно ще се 
намира.

химия и
до-

договор 
трябва да' уреди набав- 
ката и

промишлените цехове на 
димитровградското 
ланство: . „Тигър—Димит
ровград", „Сточар", 
то и в лабораторията на 
Здравния дом. Част

изразходването 
на нафтата за отопле
ние през настъпващата 
зима.

сто- за ото-

как
Изпратените до

писки НОСяТ по.стара Ст. Н.от
диата размяна на тРУДа и средствата.
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Младежка трибуна 111 Младежка трибуна
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ 
НА ССМ ЧЛЕНОВЕ ОТ ПРОГРАМНО-ТЕМАТИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА ССМ В ЮЖ 

НОМОРАВСКИ РЕГИОН

Многостранни възможности 

и резултати
Ръководствата призвани на акция

Напоследък се получава 
впечатление, че Съюзът 
на социалистическата мла 
деж в региона е повече 
манифестационна, откол 
кото обществено-полити 
ческа организация на мла 
дите поколения. Отговор
ността за това състояние, 
както бе посочено в мно 
гобройниге критически 
разисквания, носят преди 
всички младежките ръко 
водства, които „обичат 
функциите, но не и тру
да”. Беше подложена на 
остра критика затворено 
стта на ръководствата, 
които не следят и изразя 
ват действителния инте
рес на младите хора.

— „Поколението на бъ 
дещите дни” не смее да 
се държи опортюнистиче 
ски и единствено да кон 
стантира слабости в ра 
ботата на ръководствата. 
Младите поколения тряб

бага за икономйческа ста 
билизация, заетостта на 
работа и решаването на 
жилищните проблеми на 
младите, в селското сто
панство, задачи за по-ка 
чествено участвуване на 
младите в делегатското ре 
шаване и реформата на 
образованието.

Заседанието на Между- ^ 
общинската конференция 
на ССМ имаше и изборен 
характер. За председател 
на МОК на ССМ с едного 
дишен мандат бе избран 
Божидар Вучкович от Лес 
ковац, а за секретар Мом 
чило Янич от Буяновац.

•в Сурдулншка община богата дейност 
развиват фериалният съюз, горанското движе
ние, литературната младеж, младите изследо
ватели и червеният кръст

Младите от Сурдулиш- 
ка община реализират сво 
ята дейност в редица об
ществени организации на 
младите, които всъщност 
са колективни членове на 
Съюза на социалистичес
ката младеж. Различните 
наклонности на младите 
именно 
изява в тези младежки ор 
ганизации.

на”. Всъщност, младите от 
Сурдулица положиха осно 
вите на тази акция, която 
първо бе общинска, сетне 
републиканска и сега е 
съюзна акция по залесява
не.

ЛИТЕРАТУРНАТА МЛА
ДЕЖ особено се афирми- 
ра през последните някол 
ко години. В нея членуват 
няколко стотин младежи 
и девойки, предимно от 
училищата. . Литературни 
те секции редовно органи 
зират литературни вечери, 
рецитали, посветени на Ре 
волюиията и въстанието, 
подходящи културни прог

идват до пълна (С. Т.)Б. Вучкович

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СРЕДНО 
ШКОЛЦИСЪЮЗФЕРИАЛНИЯТ

безспорно, е една от най- 
дейните. В него членуват 
около 3500 младежи и де
войки от всички среди. В

ЗА ПО-ДОБЪР УСПЕХ
постигат учениците на IV-! 

клас, от които един е много добър, а останалите — 
отлични!

Успехът и дисциплината сега нито един ученик не е 
на учениците в Образовате наказан за нарушение нор
лния център „йосип Броз мите на поведението. Оба- 
Тито” в Димитовград през че липсата на
първия класификационен пе брой учебници представля- 
риод на настоящата учебна - ва сериозен ^проблем в обу 
година тези дни се наме чението. който пряно въз- 
риха и на дневен ред на действува върху успеха на
заседание на председатели- учениците,
те на класовите общности.
••.»г?|Н»вг еч». •'а

— По мнението на учени 
цитз, които ръководят с 
тази самоуправителна уче 
ническа институция, дисцип 
лината в Образователния 
център е на завидно равни 
ще, но успехът може да 
бъде много по-добър. До

* Най-добър успех
състава си тази организа 
ция има 20 фериални дру
жини по селата, в трудо
вите организации и учили

ва да застанат в защита 
на задружността, да се 
борят против стопанско
то, търговското култур
ното и образователното 
затваряне, против затваря 
пето в регионални покрай 
нински и републикански 
граници. Обаче тази цел 
не може да се осъществи 
с несериозна и безотговор 
на работа на младите — 

другото

рами в навечерието на дъ 
Полоржавните празници, 

жително в дейността нащата.
Основният девиз на та- 

е „Опоз-
известен

тази организация е, че на 
лоследък създава литера
турни секции в първични 

на ССМ на

зи организация 
най родината си за да я 
обичаш повече”. Същност 

младежката дейност
те организации
село.та на

тази организация е орга 
низиране на пътувания, из 

походи, лагеруване.

в На заседанието бяха обсъ 
дени и отношенията между 
учениците 
лите. Единодушно бе оцене 
но, че тези отношения 
извънредно добри и допри 
насят учениците да се чуст 
вуват в училището като във 
втори дом.

МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВА
ТЕЛИ засега наброяват 

100 души. През из-
изтъкна между 
Александър Денда, член 
на Председателството 
РК на ССМ в Сърбия.

прзподавателети,
кервани, зимуване, летува 
не, както и фериални сил 

които предс-

и
около
теклия период те участву 
ваха при разкопките

на са
и отни вечери, 

тавляват традиционен оо-
за културно-забавна

На заседанието бяха ут 
върдени и конкретни за
дачи на младежта в Юж 
номоравски регион в бор

старинникриването на 
предмети в стария град на 

Романовце. Младите 
вее повече

лик
изява на фериалците.

През изтеклия период са 
организирани няколко по
хода: ,,По стъпките на цър 

травски партизански от 
ряд”, „По вранския парти 
зански отряд".
По Титовите пътеки 
пътеките на освободители 

Валево”. За отбеляз

село
изследователи 
се афирмират и занапред 
ще участвуват в републи 
канските акции по изслед 
ване йа различни области 

живота и в

Зоран Колев, 1-5

Да укрепва ролята ка ССМСУРДУЛИЦА
но

различнивкакто и
краища. броволния младежки труд, 

който в общината получи 
пълна изява.

и Към 7000 младежи и девойки в Сурдулншка об
щина, организирани в 56 първични организации на 
С-ьюза на социалисстическата младеж, постигнаха 
през изтеклия период значителни резултати в идей
но-политическата си подготовка, доброволните мла- 

активности, подобряването на общсствсно-по 
положение на младите, омасошшането 

икономическата стабилизация и 
колективната отговор-

ЧЕРВЕНИЯТ КРЪСТ ор 
събиране на 

младите, дей

те на
ване е и посещението на 
сурдулишките 
на Цветния дом в Белград, 
Валево, Земун, Кадиняча, 
Титово Ужице. В тези по
ходи и посещения са учас 
твували над 1000 младежи 
и девойки.

гаиизира 
кръв сред 
но допринася за здравно 
то образование и възпита 
ние на младите, а също 

участвува

фериалци Участниците в събрание 
то бяха приветствувани от 
Йован Петровнч, предсе
дател на Общинската ску 
шцина. Говорейки за ак- 
туалннте проблеми, Петро 
пич се спря върху въпро
сите по заетостта, иконо
мическата стабилизация и 
възпитанието на младите.

дежки 
литическото 
на организацията, 
повишаването на личната и

така редовно 
в хуманните акции, които 
се организират през годи 
ната: Седмица на детето. 
Седмица на борба срещу 
туберкулозата и 
В тази организация члену 
ва целокупната училищ
на младеж, а при учили
щата съществуват и дру 
жества на подрастващите

пост.

Топа между другото бе 
изтъкнато в отчета за ед
ногодишната работа на Об 
щинската конференция на 
ССМ, който бе обсъден па 
състоялото се неотдавна 
изборно събрание.

Говорейки за бъдещите 
задачи на младежката ор
ганизация в Сурдулншка 
община, досегашният пред 
седател на ОК ма ССМ Йо 
вица Стаикович подчерта, 
че в предстоящия период 
трябва още повече да ук 
репва дееспособността на 
първичните младежки ор

ганизации, да се разширя 
ва кръгът на активистите, 
да се изостря отговорност 
та ма младите и да се во 
дп непрекъсната акция за 
качествена подготовка на 
младежта за успешно уча 
ствуване във всички об
ществени акции. Още по- 
голямо внимание трябва 
да се отдели ма традици
онните младежки акции 
„Млад работник-самоупра 
витсл", Млад сслскостопан 
ии-стоков производител" и 
на обществените организа 
ции, разбира се, при по
нататъшно течение на до 1

ДВИЖЕГОРАНСКОТО
НИЕ обхваща всички мла 
еджи и девойки от община 
та в селски, училищни, 
средношколски и работни 
чески горански бригади. 
Няколко хиляди млади са

прочие.

За нов председател на 
ОК па ССМ с едногоди
шен мандат бе избран 
Непад Янев, работник в 
ООСТ Дървообработвател- 
иа промишленост „Сурду 
лица”, а за секретар Го
ран Кръстич, машннотех-
1ШК.

поколения.включени в тази органи
зация и ежегодно се пос
тигат добри резултати в 
■залесяването на голините. 
Средногодишно на терито 
рията на общината се за- 
весят над 100 ха площи, 
без ла се взимат предвид 
площите, които залесяват 
бригадирите па съюзната 
залесителна акция „Власи

С една дума, колектив 
членове на ССМ, вните

Сурдулица, постигат добри 
резултати в различни об 
ласти и допринасят за 
афирмирапе на младежка 
та дейност.

Ст. Н. С. М.

БРАТСТВО ф 20 иовември 1981 СТРАНИЦА 9



’*&** Я+Щ А *> *'у' V 
чШ&х,# ~ ?*т
2 ли^\ <. р

-Л^ и у <А*'' **■•<-« у * //*
- * №?-■; уМщУ* 

%ии а'*—“'-/''/- ‘(и7\‘гу*щ 
/»*4 +*/ъ#*'■**■■?/* * Ц •***& ''***Щт 
(^1- Ъ/« -■< -г,<' ^
Хи-,и<чЬк< '- >'•! ,/ /“-***/'*Щ 
1„ г-,ч(-/ - }Л<ь,г»*4Ж -/ад

/<*/'. «С 1',Г-Ж .• /■'•Г.< 'Т;
•V»-— и . ш‘-—'♦*’

— Знай за това. Ходатайства л
та стигнаха и до мене. 1 рябиа е рд^&а-ь** •*” ,; мЬА&Л
даскала да намерим общ език г 7}М'~у~- <■

~™"'™'“ .... .... ■ Ж&Х*ГсйШ

33ЩР?......... .............
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Кой е куриерът на групата?

г. •
■ у

ярРЛ*

- Шефе, целият *Р»*— Арестуването ма даскала 
може'би ще изплаши групата 
града и тя ще се притаи, или глав съпруга и тъст 
пито аткьорп ще избягат през гра в града, интересува! 

' инната. Но не е изключено това ходатайство.

Шефът след това продължи:
— Трябва да открием селяни

на, който е имал връзка с даска
ла. Данните са оскъдни, но 
нещо трябва да се тръгне. Няма 
много селяни, конто имат велосн 
педи, а вероятно н част от парите 
са отивали в джоба на селянина.

Накрая на съвещанието, ше-

в даскалът е арестувай. ......
обикалят прияголи 

• сс молят' за
л

51
ОТ

арестуване да не окаже но-сорпо:»
нейната дейно влияние върху

особено ако ние им „помогпост,
лем” да со усъмнят в даскала.

Резолюцията на ннформбюро
Шандор пак добави:
— В същия ден, когато 

пуснем, щс избяга...
10 Тито собственоръчно направи

на текста на отговора на
кон-Сталин бърза с подготовката за провеждане на заседание 

Коминформ, на което бе осъдена К)КП н нейното ръководство. За
седанието било насрочено за 20 юни 1948 година в Букурещ.

Комунистическата парти# на Югославия на 19 май била по- 
поканена да участвува на заседанието. Решението на Централния 
комитет на ЮКП н Тито лично било: Не, не ще отиваме на засе
данието, защото фактически ни викат на обвиняемата скамейка, а 
за това нямат никакво основание.

Централният комитет на ЮКП издава официално съобщение, 
че Коминформ е свикан в Букурещ н е дал обяснение защо Юго
славия не е изпратила свои представители.

Информационно бюро, по настояване на Жданов, Маленков н 
Суслов, приема ,резолюция за състоянието в Комунистическата пар 
тия на Югославия", която била публикувана на 28 юни 1948 го
дина. На утреден Резолюцията била публикувана в средствата за 
информация в нашата страна. -

Трябваше да минат цели шест годннн на страхотен Сталинов, 
и не само негов натиск, скъсване на търговски договори, икономи
ческа блокада, инциденти на границите, пропагандистки и психо
логически материал, дрънкане с оръжие на границите, което Юго 
слави# начело с ръководството си издържа, за да може след 
смъртта на Сталин новото ръководство призна грешките и дойде в 
Белград да поиска измирение.

па
цента

— Нека и да избяга# трябва Сталин и Молотов) 
да направим опит. Ако го съдим 

спечелим. С пуска Накрая шофьорът се обърнанищо няма да
му рискуваме, но съществу КъМ Драган: 

ва възможност отново да му дой — Всички пътища от даска- 
дат дииерсапти или този селянин ла< по непознатия селянин водят 
— куриер п да разкрием групата. КъМ града. Можеше временно да

На утреден даскалът беше пу ГЛГсш^^с^къи п“ 
спат па свобода, след уговорката а ТДИ воъзки Или
да си мълчи за причините за арс *Р™°и СтевшГе ^, на %% 
ствуването си и ако и по-иата-
Т'ьк при него идват диверсанти, опеката група в града и тряова да 

. или непознатия селянин, веднага се действува паралелно... 
да съобщи за идването им. За Шапдор получи задачата да
престоя В затвора имаше обясне бъДе в постоянен каитакт с дас-
ние: ,,някой от арестуваните го яко тияепсантите дойдатобвинявал в разпространяване на кала и ако Диверсантите дойдат,
информбюровски пропагандистки да настоява да оъдат 
материал, но той е доказал, дово или ликвидирани. Чрез контакти 
дите били неверни". Даскалът даскала трябваше да привържем 
прие всичко това. Имаше много го охрабрим. за да ни
причини да мълчи. Беше много у *
привързан към семейството си, оъде от полза. Плика с парите ос 
към съпруга и децата си, които тавихме на даскала. Може би сел 
имаше. Беше наясно, че ако се яшшът ше се появи.

(В следващия брой: УБИЙСТ 
дей- ВО НА ПОЯТАТА)

пето

заловени

фът задържа Драган и Шандор, 
който съдействува даскалът да бъ 
де 'разкрит и продължи:

В разговора жестоко сс намс придържа към указатшята. ще му 
си Шандор, който фактически бъде простена вражеската 
разкри и арестува даскала: пост.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ нява, тъй като трябва да 
се изкопат 
канали.

провод е построен резер 
воар в Гуленовци с вмес
тимост 100 м3. За изграж
дането на резервоара, хи 
дрофорна къщичка, на- 
бавката и монтаж на обо
рудването и довеждане 
на електрически ток изра 
зходвани са към 1,15 ми 
лнона дштара. След преда 
ването на употреба сега 
Смиловцп, Височки Одо 
ровцн и Гуленовци имат 
хубава питейна вода.

За нормално функциони 
ране и навременно осве
домяване за работата на 
помпата прокарана е ПТТ 
линия от пощата в Смилов 
ци до помпата на дължина, 
от 2,4 км. Работите прик 
лючиха през юни, а са из 
разходвани към 74,5 хиля 
ди динара.

Предприети са и други 
акции: за реконструкция 
иа водопроводната мре
жа в улица „Сутйеска”. 
Тук обаче доста се закъс

съответните

Средствата ограничват 

комуналното строителство
Да кажем накрая, че с 

помощта на механизация
та на тази самоуправител 
на общност на интереси 
те е извършена регулация 
та на отпадъчните води
на кожара ,,Братство” на- 
стойност от 40 хиляди ди 
нара. В акцията взе учас

Самоуправителната об- ггьтнап гара до ж.п. ба 
риерата на дължина от

щинската скупщина е из 
вършенощност на интересите по

комунална дейност вДи 570 м За бетонирането 
митровград ежегодно по 
лага- усилия за изгражда
нето на комунално-бито
ви обекти в града. Асфал 
тирането на улиците без 
спорно представлява ед
на от най-важните зада-

насипване
улица „Васил Левски” с 
чакъл на дължина 178 м., 
за което са изразходвани 

е. 30 хиляди динара.

тне и сдружението на 
спортните риболовци. Сто 
хиляди динара са обезпе
чени от

на тротоара са изразход
вани около 1,4 
динара. Същевременно 
разширено и пътното пла 
то на стойност от над 470 
хиляди динара. Общо мо 
дернизацията на тази част 

улицата (тротоар и път 
но плато) струват над 1,87 
милона динара.

милиона
средствата на 

местното самооблагане в 
Димитровград и за рекон 
струкцията на Строшена 
чешма.

Безспорно, ритъмът на 
строителството на улици, 
канализация и 
вод е ограничен от сред 
ствата, с които се разпо 
лага, но има явления и на 
отсрочване изграждането 
нц обектите, което е не 
допустимо.

Предвижда Се до 
на годината да се извър 
ши отводняване на улица 
„Сутйеска”. Със строител 
мото предприятие 
ия” е

края

чи. на
„Град

договорено постро 
яването на канал с бетон 
ни тръби. Стойността 
този обект

Изпълнявайки програ
мата на местната общ
ност в Димитровград, са 
моуправителната общ

ност на интересите за ко 
мунална дейност като 
инвеститор направи дого 
вор за изготвянето на

водопро-
наДоговорено е и строи 

улица „Ни
шава над ж. п. линията на 
дължина от 510 м. 'За 
флатирането

възлиза на 
54 хиляди динара. Също 
така обезпечени са и 50 
хиляди динара за попълва 
мето на дупките, 
са се явили през този пе 
риод по улиците в Димит ДИМИТРОВГРАД 
ровград.

телството на

ас-

проекти за модернизаци ца са изразходва™ У 
ята на 16 улици в града с 2,1 милиона динара За 
обща дължина 3,814 км. отбелязване е, че поради 
Проектите са готови и „ип™ „
за тях са заплатени 300 редства вре

менно е оставено събаря 
нето на две

Ст. Н.коитонад

Успешно проведен референдумУлиците са само една
част от работите, за кои 
то се грижи самоуправи
телната общност на 
ресите по комунална дей 
ност.

хиляди динара.
От средствата на мест 

ното самооблагане на ди 
митровгр?дчани е завър
шен - тротоарът на ул. 
„Маршал Тито" от железо

жилищни 
сгради, така че коловозът 
в тази част ще бъде по- 
тесен от предвидяната ши 
рочина на улицата.

Със средствата на Об-

,«оосЛ.,в.й^:,Т^Г'Ж.;5?’0’”''
ха работниците чрез непосредствено 
че от сега нататън работниците в „Братство"
ж"труВд “отекс"СЛОЖНаТа °РГаНИЗаЦИ« на С«РУ

Т.П.

е пета 
това го реши 

изясняване така
инте

ще стоВ рамките на 
ството на районния

строител
водо
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СРЕЩА С ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ МИТНИЧАРИ В 
ДИМИТРОВГРАД 'КРАТКА СРЕЩА С ЕДИН ЩАСТЛИВ СТАРЕЦ

Доволен, когато 

хората са доволни
Природата носи 

и радост
здраве

ДРАГОЛЮБ
нашенец-митничар на 
ничн о-прол у скв ате л н и я 
кт „Градини" край Димитро
вград. Тих почти винаги зас
мян и преди всичко окромен. 
На пръв поглед всеки турист 
ще си помисли, че среща ня
кой, който много му прили
ча на „един митничар". Впро 
чем този Драголюб, който в 
митничарската * униформа е 
един, в цивилните си дрехи 
напълно е друг човек. Вярно 
. този Драголюб Антанасов, 
с когато разговаряхма на тъ
ржеството по повод Деня на 
митничаря бе съвсем разли
чен от оня, който преди 2-3 
дни, ни извърши контрол на

АНТАНАСОВ, 
гра- 
пун- Измина дълго време от 

как се срещнахме с този 
човек. И това, което ос 
тана като спомен от наша

сеха над 5000 овце, а се 
га само двадесетина.

— Когато идвам при до 
битъкаг най-вече обичам 
да погледна към пасищата 
които за съжаление от го 
дини вече са пусти.

та среща бе, че в този на 
прегнат век 
спокоен,

срещнахме
уравновесен,

здрав нашинец.
На края на Звбнци е къ 

щата на Анани Златков. 
А до местността Седлаш 
има 6—7

Всяка работа си 
тънкости, има си пробле 

В Седлаш може 
най-трудното е, че сняг ли 
се затопи, дъжд ли зава 

все към поятата се 
слива, зайчото тя е в пади

има

бими.
Акилометра, 

там, недалече от. югослав 
ско-българската граница, 
в ладийката се намира и 
поятата му-.

Собственикът й се каз 
ва Анани.

ли

на.
Почвата става мека, ка 

лна, добитъка се цапа, 
не пасе.

границата.
Вижте какво започна 

да говори Драголюб - за мен 
когато съм на работното си

— Трудно е да се отгле 
жда добитък далеч от къ 
щата, но тази работа я 
връша повече от 60 годи 
ни н' спокойно мога да 
кажа, че я разб1трам. От 
как съм се родил тук съм, 
в Седлаш. И всеки ден из 
минавам този път пеша. 
Преди десетина години 
не го усещах. Мисля си, 
че и с вързани очи ще 
го мина. Някога ме наети 
гат волски кола. Не се 
качвам.

Може би след някоя го
дина ще почне да ми те 
жн, но засега се държа,

Д. Антанасов
имаВсеки човек си 

има свои мечти. Попитах 
ме Анани Златков какво 
още иска от живота.

— 20 години работя на „Гр 
адняи", без да сменям рабо
тното си място. 20 години, де 
нем и нощем работя с най- 
различни хора, някои пътници 
често пъти се опитват да ме 

пъти
не спазват закона по който 
работим. Естествено, че най- 
много съм доволен, когато и 
пътниците останат доволни от 
мен, а това значи, че не са 
нарушили закона, каза на кр 
ая на нашата кратка среща 
другарят Драголюб 
сов.

.място, не съществуват 
познати, нито

нито
роднини, за 

мен там всички са равни и 
затова еднакво ги контроли-

А. Златковрам. — Живях сред гората, 
сред природата, сред ста 
дото. Това ми даде здра
ве. Това ми даде радост. 
Искам да съм здрав, за 
да мога да работя и да 
се радвам. Хубаво е да 
си здрав. И да работиш 
и отглеждаш добтък в то

Наистина Драголюб Анта
насов, представлява страх не 
само за онези, които посеща 
ват съседната страна,
„Фри шопа" но той е изве
стен и на мнозина от Европа 
и Азия. Впрочем как няма да 
бъде известан, когато в скоро 
време в колата на някой ту
рчин той е открил над 
килограма хашиш, което пре 
дставлява и негов личен ре-

казвд 75-годишният ста
рец.

излъжат някои често
до

Седлаш
имаше

В местността 
преди 20 години 
повече от 30 пояти, но се
га е останала само една 
— тази на Анани Златков.100 Антана- зи прекрасен кът, наречен 

Седлаш...Тук между Ракитски ка 
мък и Ветрен някога па Т. П.Т. Петровкорд.

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАДИО ЮГОСЛАВИЯ 
Белград, Хилендарска 2/1УМедът — лечебно 

вещество и храна обявява

Конкурс
(тръстикова захар).

■ Медът има твърде бактери- зд рАБОТИ и ТРУДОВИ ЗАДАЧИ 
цидно свойство, па в него не могат
да се развиват микроорганизми, ко а) Преводач—говорител за български език
ето е твърде значителна негова осо (един изпълнител на неопределено време), 
беност. Медът не е само хранител
ен, приятен и вкусен жизнен про- УСЛОВИЯ: Виеше, полувисше, средно об
дукт, но и извънреден диатетичен разование (или четвърта степен на професио- 
препарат който същевременно пома нална подготовка). 
га и ускорява лекуването на много Пълно познаване на съвременния българ
болести. В този смисъл много авто ски литературен език и способност за самосто 
ри твърдят, че медът се употребява, ятелно и бързо превеждане на 
а н днес сс ползува при лекуването език, както и чисто изворно произношение, 
на рами, циреи, които трудно зараст способност за излизане пред микрофон, зна, 
ват. Благоприятното въздействие ма ние на машинопис на български език' и най- 
меда произхожда предимно от него малко една година трудов опит на преводачес 

хранително п бактериологично 
свойство, понеже медът храни кожа 
та и предпазва нараменото място от 
външни инфекции.

ц Чистият'или в комбинация 
с много други хранителни продукти 
■или лекарства мед е познат като из 
ключително средство срещу просту 

При простуда се препоръчва ме 
дът да сс взима с топло мляко или 
чай, или с лимонен сок. Медът се 
показал като твърде ефикасен при 
заболявалия на горните 
пътища. При инхалация медът дей 
ствува ис само върху лигавицата на

^ МЕДЪТ има около 70 разно
образни съставни вещества, необхо 
дими и твърде полезни за човешкия 

Между тях са овощна 
гроздовата захар, много орга- 

витамини, фермен

организъм, 
та и
ничии киселини, 
ти (енцими), ароматични вещества, 
повече минерални елементи, и то 
най-необходимите на

каквито са: желязо, калий,
човешкия ор

ганизъм,
натрий, хлор, магнезий и др. В оои 
кновената захар има само сахароза

български

р:. ■
На 20 ноември 1981 годи- Г ' _
на навършват & Р
три години &'ЦЯ:
на тъга и болка откакто за , ря 
губихме нашия драг съп- рхГ' 
руг, баща, дядо и тъст 
ДИМИТЪР ГОГОВ 
пенсионер от с. Моинци

кн задачи.вото
Заявления за конкурса могат да подават 

всичкн поданици иа СФРЮ,
Конкурсът е открит 15 дни след публи 

куваието му. Решение за избирането ще се 
приеме в срок от 30 дни след изтичането на 
срока за подаване па заявления. За резултати 
те на конкурса кандидатите ще бъдат осведо 
мени в срок от 10 дни след взимането на реше 
ние за избирането. Трудовата организация 
Радио Югославия ще организира проверка на 
знанията и способностите на всички канди
дати, изпълняващи условията за вършене на 
задачи от този конкурс.

Заявления на конкурса се подават в пи 
смела форма ца следния адрес: Радио Юго
славия, Белград, Хилендарска 2/1У, стая 63.

Съз заявлението се представят: оверен 
прегшс па дипломата за образователния ценз 
п удостоверение за трудовия опит. Непълни и 
закъснели заявлешгя няма да се взимат 
внимание.

чШ&Шл>■ ■

да.

дихателни
Горди сме, че те имахме, а 

те загубихме.
които

безутешни, че 
Благодарим на всички,

иего и които по гърлото и носа, по и върху алвео- 
дробовсте. Медът помага ле 

иа болни със силна хро-

си спомнят за 
сещават гроба му.

Опечалени: съпруга Вапя,
дъщери Вергииия, Добринка и 
Злата, внуци Любиша, Йона, 
Деян и Саша, зетове Петър и 
Слободаи_______ ___________

лмте в
кувалето
иична кихавица, запалепие па лига
вицата на гърлото и лигавицата на 
бронхиите.

под

(СЛЕДВА)
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Моля, без докачение
ПРЕКАДЕНО „ЗАЕТИ"

ЩАСТИЕ лотото се копаеше канал за 
Звоппи, звончани не мо 

играеха клис.

Сетне се заравяха гърбите, но звончани 
време да работят — играха томбо 

. Какво да правят, когато все някак си са за 
с „по-важни" работи.

ДОКАЗАТЕЛСТВО

Статистиките показват, че в пенсия пора 
инвалидност най-много заминават — служа

Когато през
водопроводни търби в

да работят, защого —
Директор се връща в 

къщи много изморен.
— От какво ее измори 

толкова? — нопитва го 
жената.

__ Днес четох теста за
стажанти. Ох, колко с/,м 
щастлив, че вече съм ди 
ректор!

жаха

пак нямаха
ла
сти

КОМПЕТЕНЦИЯ

Майка сърдито иопитва 
дъщеря си:

— Нима с възможно да 
нс знаеш от кого с дете 
то?

ди
БЕО на спане при Гогу у Строшену чеш- 

му и у сред ноч некой мг ока на капнюту. 
Кажу болан човек н я ко стар човек да му 
помогнем. Учудили се домашните кво да му 
пране. Ишъл човек при доктурйс, лечнл се 
със скупн лекове ама въртоглавнцата ннкнко 
да му мине.

Отидо при болният човек. Видим га свс 
му се върти, я не съм доктур ама ко стар чо
век разбирам се од народну меднщшу и мло- 
го човеци су дооднлн при мене да Ьи спасим.

Седо до болш!ят. Поче да га распнтуйем.

— Въртоглавнцу имам, дедо. Голему вър- 
тоглавицу. И кико мннуйе време све по-голема 
стае тая пустиня, йедно време си работейо 
на йедно место. Десетина годнне нскара кико 
председннк на синдикат. Чиста ■ работа ми бе 
ше. Никнга ме глава нейе заболела.

— После?! 1

— После измислите ротацию. И почеше ;
! да ме върту.

Десетина годнне се въртим од синдика $
Е тат до отцинуту, комитета. Глава ми се завър 
Ь те. Не могу више да издържим...

Одма видо оди кикву более боледуйе чо 
) векат. Видо дека требе одма да се стури оди 
; общинскуту въртешку и распореди на работ 
! но место куде йе работил преди да се укачи 
] на въртешкуту.

И да ме вече не окаю по сред ноч. Очу |Ц 
> да кажем дека това йе лек за сви ония кои се 
| там върту толкова године. Това требе да се 
! одма напрайи да не стане опщинска епидемия.

щите!

Това е още едно доказателство за силата
„поиадминистрация: тя с готова да

„помогне" на рабатни-
на нашата 
реди" себе си за Да 
ческата класа.

— Ох, боже, па това 
е в компетенция на съда, 
защо аз да водя сметка за 
това. СПОЛУЧЛИВОСТ

ДОКАЗАТЕЛСТВО на самоОбщественият правозащитник 
управлението счита, че в Основното училище 
в Горна Любата трябва да сс въведат извънре 
дни мерки.

Жена купила шуба от 
заешка кожа.

— Извинете майсторе, 
дъждът вреден ли е 
шубата?

— Изобщо не е.
— Напълно ли сте си-

за
наистина 

„операция”. Обаче
Обстановката в този колектив

е назряла за една такава 
май-сполучиво ще бъде ако начело на временн 
ня ръководен орган бъде Добри Рангелов, сектурни?

— Сигурен. Нима 
видели заек да носи 
дър?

сте ретар на самоуправителната общност за основ 
но образование, който до преди няколко 
беше — директор на това училище.

ча-
дни

ПОДАРЪК
„ЗАВЕЯНИ"

Жена пита мъжа 
който е прочут бактерио- 
лог:
— Мили, какво ми купи 
за рождения ден?
—— Нищо, но един опа 
сен вирус кръстих с твое 
то име.

си,: :
Големите снеговалежи и фъртушгге заве 

яха много пътища в югоизточната част на на 
шата република.

Има мнения, че не са завеяни пътищата, 
но — службите за поддържане на същите.

И

!§
ВЪПРОС

Гост в един ресторан по 
виква келнера:

— Дали и вие мислите, 
че времето е пари?

— Да. Но защо питате?
— Затова, че в сметка

та сте внесли и днешна 
та дата.

Съвбшенне
Молим всички абонати, които не са из

дължили сумите си за вестник „Братство" за 
1981 година да направят това в най-скоро време.

Сумите внасяйте на 
НИРО „Братство" — 18 000 Ниш 
Кеп 29 декември 8 
Текуща СМетка: 62500-603-9529 

СДК — Ниш

ОТГОВОР

Дете попнтва майка си:
— Мамо, какво се случ

ва с автомобил, който ве 
че не може да се кара?

— Нищо особено, сине. 
Стопанинът го продаде на 
татко ти.
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