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во и единство със сре
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шите народи и наро
дности.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО - 

СЕЛСКОТО еТОПАИСТВО
Състоялото се на 25 дмуа- 

ри т.г. заседание на Общин 
оката конференция на Социа 
листическия съюз в Димит
ровградска обшизна премина 
под знака на обсъждане раз 
витието на обществено-ико
номическите отношения в 
селокото стопанство и на се 
ло и материалното положе
ние на селскостопанските 
производители. На заседани 
ето, освен делегатите на Об
щинската конференция, при 
съствуваха членовете на Се 
кцията за развитие на селс- 
кото стопанство и село и пр 

Цгч’ • едставители на обществено- 
' политическите организации, 

както и Йован Костич, под
председател на Кооператив
ния съюз в Нишки регион.

Конференцията същевре
менно обсъди активността 
в областта на международ
ното сътрудничество, по-кон 
кретно крайграничното сът
рудничество на Димитров
градска с Годечка и Драго- 
манока общини, за което го
вори Венко Димитров, сек
ретар на ОК на СКС в Ди
митровград.

костопанските производите
ли изнесе председателят на 
Секцията за развитие на сел 
ското стопанство и село Ни 
кола Димитров.

Спирайки се върху обек
тивните трудности, които 
спъват развитието на селс
кото стопанство в Димитров 
градска община: предимно 
старчески семейства в села
та,’ лоши съобщителни връз 
ки, екстензивно стопанисва
не и пр. — той посочи и 
положителните резултати в 
тази насока:

\

"1
— Неразвитите обществе

но-икономически отношения 
в сътрудничеството на обще 
ствения с частния сектор се
га са преодоляни с форми
рането на основна организа
ция на сдружения труд за 
сътрудничество с частните 
селскостопански производи
тели „Кооперант” за цялата 
територия на общината, с 
изключение района, който 
покрива земеделската коопе 
рация „Видлич” във Височ- 
ки Одоровци. В двете земе
делски кооперации досега 
са сдружени чрез подписва
не на самоуправително спо
разумение 207 селокостопанс 
ки производители, които с 
това получават правата на 
работници в сдружения тр
уд. В земеделската коопера- 

1 ция „Видлич" са сдружени 
47 селскостопански произво- 

1 дители. С осъществените ре-

&

общественост е приковано към град Люб 
Тито успешно оздравява след извършените две операции, 

занапред да пристигат честитки за бързото му оздравяване от

Тези дни вниманието на световната 
ляна, където другарят 
Продължават и

краища на страната и от чужбина. Всички наши сърца туптят е една 
единствена мисъл — по-скоро да ни оздравееш и да ни водиш в нови трудови по 
беди другарю Тито! -

Такива пожелания до ДР- Тито изпратиха и ооществено-политическите
общинските скупщини от името на населението на българската 
Димитровград, Босилеград, Сурдулица и Бабушница.

всички

организа
народции и 

ност в
СДРУЖАВАНЕТО — НА 
ПРЕДЕН ПЛАНОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СК В ДИМИТРОВГРАД

СТАБИЛИЗАЦИЯТА — ГРИЖА ИА ВСИЧКИ
ми по стабилизация, по ико

Уводно изложение по раз 
витие на обществено-иконо 
мичеокйте отношения в сел 
окото стопанство и матери 
алното положение на

Положителна оценка на изборната дейноет в първич 
ните организации на СК в оошината.

Тези дни в Димитровград 
подготвително за

помии и пестене въ® воички 
ООСТ. (НА 5-та СТР.) (НА 7нма СТР.)селсизисква приемане на програ

се състоя 
седаяие на Общинския ко- 

СКС за предсто- 
заседаяие на Общин 

на СК 
общи-

•ЙЧ!митет на ЖБранно Мамула посети 

поделенията иа ЮНА
ЯЩОТО
ската конференция 
в Димитровградска 
на. Членовете на комитета 

на остаи представителите 
наяите обществено-политиче
ски организации °Йт?5т?г? 
ПРОГРАМАТА НА МЕРКИ 
И АКЦИИ за осъществява 
не на икономическа стаби
лизация в

Генерал щаба на ЮНА Братко Ма- 
ггпиппужш от коменданта иа Белградска ар- м^а. "РИДРУЖ ,сош1ИК Петър Грачавин

меиска обпгст: ««Р адкаи поделения а,а тази ар-
облалт и цряеъствува иа \™виията 113 ос"
°гюдсле1Шя> които се състояха в рамките
—учения- По този случай подела .редовните бое® V > Идич изпълни реди-

- ■*« ИР°™^*
борба и протнвъзяушии действия-

ц пазговор с войниците и комшвддоите, мои- 
о Р „ ученията, адмирал Бран ко Маму

та участвуваха а У" за работата на осмовм- 
ла отделно № и“ 21„валдаю Иа техниката и съо- 
тс поделения « Д И „главна След учението 
ч^Тот.Ггше^-Щаба ш ЮНА запозна журнал,ю- 
“с програмата па редовните 
тавни учения «а армейците.г —г.жсггг езьг ъ
мейска област.

общината въ® 
Заключенията

Началник
връзка със 
на Шестото и Седмото за 
седание на ЦК на СЮК, ка 
кто и Оперативните задачи 
на ЦК на СКС, и Акционна 
та програма на МОК на 
СК Нищ.

Изтъквайки,

посети
мейска
мотаните

че такива 
трябва да сепрограми

приемат и от останалите
I цествено-политически 
Егизации — Социалистичес
кия съюз, Съюза на еинди 
катите, Съюза на соч®*®®* 
тическата младеж — Ооздин 

комитет в десетина 
- за конкре

мероприятията
стабилиза-

об
орга

п а-

зимгш демонстра-
ският
точки се застъпи 
тизираие на 
по икономическа 
ния в общината.

Акциоини програми тРя - 
всички ПЪР®И

СК в

ме
(Фото-Танюг)ва да приемат 

чии организации на 
конкретните среди, в к°и

Именио товадействуват.



ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

шшисиммо развитие и неотчужди 

итз шш год пфриканските страни
Музореиа, измъкването и из
биването па бойните на Пат 
риотичиия фронт И ОТ дру. 
гите машинации, с които се 
пренебрегват условията за 
свободни избори в Зимбаб
ве. Затова е необходимо да 
се обезпечи равноправен тр 
етмаи на всички участници 
в споразумението, в което 
Великобритания има отдел
на отговорност.

Дадена е подкрепа и на 
усилията на СУАПО за ре
шаване проблема на Нами
бия в унисон със съответни 
те резолюции на ООН. Изтъ 
кнато бе, че необвърза
ните страня и занапред 
трябва да полагат .усилия 
за обезпечаването на Пълна
та независимост на народи
те в южната част на Аф
рика.

Разисквайки върху състоя 
нието и перспективата на 
отношенията и сътрудничес
твото на Югославия с афри 
канските страни южно от 
Сахара, Съюзиият съвет по 
международни отношения 
констатира, че нашите отно 
шения с тези страни, отдел
но на икономически план, 
изостават по отношение на 
утвърдената политика. За
това комплетните органи и 
ведомства трябва да засил
ят усилията си и изготвят 
планове за активно и дълго
срочно сътрудничество със 
страните от този регион.

ките страни, южно от Саха
ра за независимото им раз
витие и решаване на външ
ните ироолеми на континен
та, както и за съШсотшеното 
пренасяне властта на афри
канското мнозинство в Зим
бабве, даване независимост 
па Намибия и премахване 
па расизма и апартейда в 
Южна Африка.

Обстановката в Зимбабве 
сложна и

На заседание, състояло 
се през миналата седмица 
в Белград, Съю31,ият общсс 
1ЧЮ11 съвет ио междулацио- 
палпи отношения заключи» 
че за още по-успешното раз 
питие на външнополитичес
ката активност ла Югосла
вия трябва с пайчголямо впи 
мднне да се изучат настоя
щите промени и събития и 
снета.

Съюзният съвет обсъди и 
отношенията и формите па 
сътрудничеството па нашата 
страна със страните от Аф
рика, южно от Сахара. Бс 
оценено, че поради геостра- 
•готическото си положение и 
суровинните мощности, та
зи област има голямо меж
дународно значение. И нея 
се намира почти половината 
от пълноправните членки 
на движението за необпърза 
пост, които дават значите-

е оценена като 
тежка и е дадена пъл-на ноД 
крепа на справедливата бор
ба на Патриотичния фронтПИСМА ДО ПРЕЗИДЕНТА 

ТИТО СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА за независимост и национа
лен суверенитет, както и на 
активността на Освободител 
ипя комитет на ОАЕ за обез 
печавапе на широка между
народна подкрепа и единно 
становище па африкански
те страни в настоящите кри 
зиспи моменти. Също така 
Съветът поддържа станови
щето на Освободителния ко
митет на Организацията на 
африканското единство, с 
което сс осъждат външни
те и вътрешните сили, кои
то, без да избират средства, 
нарушават споразумението 
за Зимбабве, подписано не
отдавна в Лондон. Отделно 
бяха посочени отрицателни
те последици, проистичащи 
от присъствието на южноаф 
рикански военни сили в 
южна Родезия, продължава 
нето на извънредното поло
жение, фаворизирането на

От всички краища на страната н от чужби
на всекидневно пристигат шюма и телеграми, в 
конто трудещите се и гражданите изказват грижа 
за оздравяването му и над всичко желание за 
скорошното оздравяване на другаря Ти то. Пос
лания пристигат от всички наши среди, от събра
нията на работгащите-самоуправпгели, от изборни
те конференщш на Съюза на комунистите, от мла
дежта, бойците, от югославските граждани нами
ращи се на временна работа в чужбина, от наши-

граждаии от 
(Ташог)

лен принос за конструктив
ното и равноправното меж
дународно 
Обс

съ.труд! I ичество. 
гаиовката в отделни стр 

1 ами в този регион, бе оце
нено па заседанието — ос
вен тежките икономически 
и социални проблеми, нас
ледени от дългогодишното 
колониално робство, компли 
цират и затрудняват натис
ците и намесата на големи
те сили и блоковете.

Съюзният обществен съ
вет по международни отно
шения оказа пълна подкре
па на усилията на африканс

те преселници и от чуждестранни 
много страни в света.

Сътрудничеството между СФРЮ и 
Австрия успешно се развива

. На 28 януари т.г. в еднодне 
вно делово посещение на 
нашата страна бе министъ
рът на външните работи на 
Република Австрия д-р 

Вилибалд Пар.
Министърът Пар и него

вият домакин, съюзният се 
кретар за външни работи 
Йосип Върховец имаха из
черпателен обмен на мне
ния за развитието на била- 
тералното сътрудничество и 
актуалните събития в меж
дународните отношения. С 
удоволство бе константира- 
но, че добросъседските от
ношения между Югославия 
и Австрия успешно се раз
виват въз основа на догово 
рите, сключени по време на 
срещата на председателя 
на Съюзния изпълнителен 
съвет Веселин Джурадович 
и австрийския съюзен кан- 
целар Бруно Крайски, както 
и по време на предишното 
посещение на нашия съю
зен секретар на Австрия-

В разговорите е изразено 
общото становище, че и за
напред трябва да се поло- 
гат усилия за разширяване 
и обогатяване на сътрудии 
чеството с нови форми и Лично послание на Бургиба за Титвсъдържания.

Според оценка на двамата 
министри актуалните съби- тт 
тия в света потвърждават, а януари подпредсе- 
че политиката на детант е Дателя.т на Председателство 
без алтернатива. Затова ме- т° на СФРЮ Лазар Колише

веки прие председателя на 
Националната скупщина 
Република Тунис Садок Мо 
кадем, който 
то на личен пратеник на 
президента Бургиба, прене
се лично послание за ггрези 
дента Тито.

реката национална скупщи
на Садок Мокадем бе приет 
и от председателя на Съюз
ната скупщина Драгослав 
Маркович. В 
приятелски разговор предсе 
дателите на 
шини и
стипци с удоволствие 
статираха, че сътрудничест
вото и отношенията между 
Югославия и Тунис се раз

виват по възходяща линия, 
както в стопанството и кул 
турата, така и в рамките 
на парламентарното сътруд 
ничество и съвместното дей 
ствуване в движението на 
необвързаните.

Садок Мокадем прие и 
председателят на Съюзната 
конференция на ССТНЮ То 
до Куртович.

ждународната общност тря
бва да полага 
усилия за намаляване на на
прежението, укрепване 
мира, сигурността и сътруд 
ничеството. Пар и Върхр- 
вец посочиха необходимост
та от ангажиране на оветов 
ната общественост за осуе
тяване на все по-честата V- 
потреба на сила в междуна 
родните отношения» намеса
та във вътрешните работи 
на други страни и натрапва 
нето на чужда воля- 

Австрийския министър на 
външните работи Пар прие 
и председателят на Съюз
ния изпълнителен съвет В е 
селин Джуранович. В по-дъ- 
лъг и сърдечен разговор бе 
констатирано, че отношения 
та между СФРЮ и Австрия 
се развиват в интерес 
двете страни, мира и сигур 
ността в този регион и 
Европа.

намаксимални сърдечен и

в качествона двете скуп- 
останалите уча- 

кон-

Изтъквайки личното при
ятелство, което го свързва 
с президента Тито и прочув 
ственото приятелство меж
ду народите на Тунис и Ю- 
гославия, президентът Бурен 
ба от името

ЕДИН МЕСЕЦ ОТ ДЕЙСТВИЯТА В 

АФГАНИСТАНна народа, пра
вителството и свое лично

пожела-изрази и екраните 
ния за оздравяваме 
президента Тито, 
же, с оглед на великия му 
авторитет в света, още по
вече да дава принос към 
намаляване напрежението в 
международните отношения • 

По време на еднодневно
то си посещение на Югосла 
(вия. председателят на алжи

на
за да мо-

ВЕСТНИК НАБЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Нализа всеки петък 
Урежда редакционна 

колегия 
Директор

на

в

АБДЕЛГАНИ ЗАМИНА ОТ ЮГОСЛАВИЯ

Твърде успешни и 

насърчаващи разговори
След интензивните

През тазии главен и отговорен седмица се на 
върши един месец от 
ното действие на Съветския 
Съюз в Афганистан, 
с престрелки и ; 
тия бе направена 
Държавното '

за безусловното 
на чуждестранните 
ошщ от Афганистан още 
е далече от осъществяване 
то. За това свидетелствуват 
II информациите от минала 
ла седмица за интензивно
то пристигане ла съветски 
самолети от типа „антомов” 

кабулската аерогара.
т**ита се> че в момента в 
Афганистан има около 80 000 
Сп ветекцт цойниц11.

оттегляне
военниредактор

БОРИС КОСТАДИНОВ 
Технически

воен-
разго-

вори, които делегациите на 
Югославия и Алжир, оглав
явани от председателя на Съ 
юзнист изпълнителен съвет 
Веселин Джуранович и пред 
седателя на алжирското пра 
вителство Мохамед Бенехмед 
Аоделгани

де успешни и насърчаващи 
за п^-лататъщното развитие, 
подобряване и

когато 
кървопролл 

смяла на 
Ръководство

редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

Издава „Братство" — 
Ниш, „29 декември", 

М> 8, телефон 52-731 
Годиш, абонамент 100,

укрепване 
на отношенията и сътрудни 
чество между Югославия и 
Алжир на всички 

Сбогувайки

иа тази страна,
равнища. ,настъпи рязко влошаване 

се със своя ви на отношенията между
сок гост, председателят Дж у '11ИТе- Решението 
раиович изпрати по алжирс- та все още ле 
кия министър-председател съзре,. въпреки 
АОделгани поздравления за «те съобщават 
алжирския президент Шад- ното 
ли. Абделгани

а в света

стра 
на криза 

може да се

на
водени по време 

на тридневното официално, 
приятелско и делово посеще 
-ние

а полугодишен 50 дин. 
Текуща сметка 

62500-603-9529 
СДК — Ниш 

ТО „Вук Караджич", 
ООСТ „Графичар", Ст. 
Пауновия № 72—Ниш.

че агенцн 
за постелеш- 

нормализиране на об 
че сгаиовката в главния град 

посе- Кабул. *

правителствената деле
гация «а Алжир, замина от 
Югославия.

Ислямските бунтовници, сь 
оралиотвърна, 

се надява иа по-окоро 
щение на председателя 
Съюзния изпълнителен 
вет иа Алжир.

освободителния 
лагер край афганистанско- 
пакистанскат

се в
на Резолюцията 

съ- събрание
Разговорите на двете 

гации са оценени като твър иа Общото 
Организация- 

на обединените нации

деле а граница, 
(Фото Танюг, телефото 
от Афганистан)

на
та
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Д-р ДУШАН ДРГОСАВЛЦ чд 
БСТЛНОВКА Л ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА О-

Генерал-майор МИЛОВАН МИШЕВИЧШйГНАНАМИреГАНАТА ВСИЧКИ СМЕ ОТБРАНА 

И ЗАЩИТАМеждународната обстанов
ка сериозно е застрашена 
Конфликтната обстановка й 
напрежението са все п0-чес- 
ти. Бурните събития 
дународните отношения по
казват, че в света има про
цеси, които се заканват да 
се преобразят в свеобразна 
стихия и да доведат до но
ва и тежка фаза на напре
жението, която

“ “де-

поражда тежки послели
™Мвеъ=РОДНИТе
Драгосавац.Щ ~ ИЗТъкна

в меж- Ген.-майор Милован Мишевич се отзова на молбата на редакция „Братство” да 
напише няколко статии във връзка с всенародната отбрана и обществената само 

щита. Написаните материали ще предадем в три броя на вестника.

Сигурно бъдеще В ПРОЦЕСА на пообщесгвяване на 
отбраната и защитата, който 
'Редна „всички сме отбрана” не е ло
зунг, но наша действителност и наше 
политическо битие. Който не схдзаща, 
това нещо не държи крачка с всеобщи
те обществени 'процеси.

Другарят Тито отдавна каза, че на
шата главна сила в борбата против 
вся>ка агресия е „историческото събу 
ждане на народа, което стотици ми
лиони хора превърна в активни създа
тели на историята. Това иай-красно- 
речиво потвърди нашата НОБ и Ре
волюцията. Това нещо задължава и 
днес в процеса на отбранително-защит
ните приготвления основно да изпол
зваме опита от нашата НОБ като из
ключителен акт във военнен, политичес 
геи и хуманен смисъл.

Кой можеше да раздвижи народите 
и народностите на Югославия през 1941 
година в неравната и на пръв поглед 
безизгледна борба против мощна фа
шистка военна машина и при най-теж
ки условия, които наложи суровата оку 
пация? Дали това можеше да направи 
гражданската буржоазна партия, чиито 
•ръководства се намираха в политичес
ко-класов съюз с капиталистическите 
правителства, като и те самите бяха 
капитулантски и смутени? Разбира се, 
тук нямаше такава сила. Това можеше 
да направи само ЮКП. Тя беше в със
тояние да застане начело на обезпра- 
вените маси в суровата война понеже 
с боевата си програма разкри перспе
ктиви при пълно доверие на масите. 
Разбира се, не се касаеше за едностра
нчиво доверие, защото в силата на на
рода единствено вярсваше именно ЮКП 
и нейното ръководство. При това тряб
ва да напомним, че единствено КП ус
пя да разработи пътищата и методите 
на борба и да предвиди средствата, с 
които ще осъществява тази борба. Не 
я смути разпокъсването на Югославия, Г ‘ Д 
ни появяването на куизлингавските фор й _ Д 
мации, като последствие от по-раншна-1 й
та политика и обществените отношения-] ;

Югославия много зле влияят на другите 
балкански народи... опитахме се с вси 
чки средства, наговаряхме ги, говори
хме, заплашвахме ги, но нищо не по
мага..., на подобен начин германският 
журналист Грубер, пак през 1941 годи
на съобщава”... „че нашите войски без
милостно интервенираха и навсякъде 
сееха същинска пустош и смърт, така 
както заслужава този народ, защото 
сме длъжни кагго горски хора не са 
усамотени. Зад тях стои почти цело
купният сръбски народ, който всестран 
но ш подпомага. Никакъв терор не ще 
ш отлъчи от пътя, по който са тръг
нали”...'

Зад нас, каза 
Драгосавац 
нидт Титов 
ботилх като 
бъде мир, да

вече нап-
по-нататък 

е'трайно актуал 
лозунг — „да ра 
че ли вечно ще 

се готвим ка- 
™„че ™ Утре ще стане вой
на . Ние постоянно осъж
дахме и Осъждаме всичюи 
В°ИНИ и интервенции, кои
то имат за цел променяне 
па режими с военна 
отвън. Противно от 
магахме, помагаме 
маг а ме всички

може да 
стане по-опасна от периода 
на така наречената студена 
война" — изтъкна д-,р Ду. 
шан Драгосавац, секретар 
на Председателството на 
ЦК на СЮК в изложението 
си за актуалната междуна- 
родна обстановка на заседа
нието със секретарите 
председателствата на центра 
дните и покрайниските ко
митети на СЮК, 
се през миналата

на сила 
това по- 

и ще по- 
напреднича- 

ви, освободителни и револю 
ционни движения и отбра
нителни войни.

Югославия и СЮК потвър 
диха това с целокупната си 
досегашна практика и зато
ва се ползват с голям прес
тиж в света. И когато раз
лична блокова пропаганда 
се опитва да ни „извиква" 
къде сме и с кого сме в от
делни случаи, ние ясно отго 
варяме: ние никога не- сме 
били и няма да бъдем със 
силите на войната, реакци
ята и консерватизма, а бях
ме и винаги ще бъдем със 
силите на мира, демокраци-

СъСТОяЛО
седмица.

Фашистките окупатори, веднага 
след въстанието виждат, че против се
бе си нямат само партизаните, но й 
всички патриотични хора, които с всич 
ки средства се противопоставят и во
дят борба, или с множество активнос-

Против натрапени решения

Следейки внимателно ме
ждународните процеси, из
тъкна по-нататък Драгоса
вац, ние като необвързана 
страна, съвместно с остана
лите необвързани, миролю
биви страни, партии и дви
жени а и всички прогресив
ни и демократични сили, тр 
ябва да се противопоставяме 
на тези процеои и да се бо
рим за издва на принципи
те на миролюбивото съжи
телство и политиката за не- 
обвързаност в международ
ните отношения относно за

ти пряко, допринасяше към укрепване 
то и уапехите на въоръжената борба.

През НОВ ние, нито с думи, нито 
с дела, не абсолютизирахме нито един 
вид на борба, а въоръжената борба, 
естествено, имаше свое доминантно мя
сто но по такъв начин променяше най- 
пряко съотношението на силите. Тя съ 
що така, непрекъснато свързваше с вси 
чки останали облици на съпротива, ко
ито не бяха по-малко боеви само зарад 
това, защото не бяха въоръжени. За 

въ© всенародната война трябва 
да участвуват с всички разполагаеми 
средства, другарят Тито в Любляна ка 
за: „Това беше борба, която нашите 
народи, предвождани от ЮКП, водеха 
организирано и^ общоюгославско осво
бодително движение а във военно от
ношение организирани в крупни воен
ни поделения на оперативни войски, 
след това в

ята и напредъка.
Ние вече свикнахме, от 

когато съществува нова Юго 
славия, реакционните и хе- 
гемонистическите сили от 
разни страни да се опитват 
да ни заплашват. Явявха се 
и днес се явяват разни спе
кули за Югославия, за съд
бата и бъдещето на нашата 
страна. Сега тези спекули 
се и засилват. В отделни пе
риоди ,а особено в кризис
ните, предзказваха ни и раз 
лични опасности, слабости 
на нашата система, разпада
не на Югославия, а нашата 
страна беше и ще бъде ста
билна и независима. Наши
те народи са решителни са
ми да решават своите проб
леми и изграждат по-добър 
живот
Душан Драгосавац.

това
демократични отношения в 
работническото 
за които се борим от нача
лото на нашата революция 
до днес.

Говорейки за военните дей 
ствия, Драгосавац изтъкна, 
че на всички тях е обща ис-

движение,

партизански и диверсант- 
ски отряди, свързвайки въоръжената 
борба с всички други облици ма съп
ротива на окупатора.”

Служейки си изключително с на-, 
тия пример и Хо Ши Мин говореше, 

на виетнамците: „Всички като един лро 
пив неприятеля, всеки гражданин е. 
войник, всяко село, улица, фабрика, 
училище е крепост. ’

В машата НОВ в началото нерядко 
се стигаше и без оръжие. Разрушаваха 
се неприятелски обекти, ПТТ-уреди, съо 
бщителшт връзки, събираше се матери
ална помощ, събираха се информации 
за придвтокването на неприятелските 
сили, откриваха се плановете на оку
патора и куизлинговците, унищожава
ха се неговите резерви на храна, изгаря
ше се житото или то се укриваше от 
окупатора, чрез разни манифестации се 
изявяваше отпорът и омразата към не
приятеля и домашните предатели и тм. 
Развит беше и пасивният отпор навред 
по страната чрез игнориране на врага, 
като се избягваше всеки контакт ' с 
него, бойкотираха се неприятелските 
манифестации, бойкотираше се печата, 
средствата на масова информация и тм.

Твърде е интересен, и по много не
ща характерен и оригинален отпорът, 
които оказваха децата и жените. И 
днес, когато се занимаваме с образо
ванието на младите, очевидно бихме мо 
гли много повече да съживяваме тези 
чувства и да им разказваме за истин
ските подвизи, да им разказваме за ме 
чтите ага децата, които нерядко са уме- 

- ели да смутят неприятеля, да го излъ
жат и да го насочат по лош път.

Като никога по-рано, развити са и 
творческите инициативи на масите. На
родът е поставен в активно отношение 
към целите на войната, което съще
ствено облекчи н идейното насочване 
и ръководенето с движението. Ние 
не разполагахме с модерни съобщител
ни средства, за да може дневно Вър
ховният щаб и другите ръководства да 
получават доклади и да издават запове
ди, но действията и съпротивлението 
навред по Югославия се развиваха тъ
кмо така, като че ли всекидневно нре-

торически погрешната и по
литически опасната им насо 
ченост проблемите да се ре
шават с военна сила, някой 
отвън да оценява как отдел 
ни страни трябва да изграж 
дат сводта обществено-поли
тическа система и каква вът 

политика Боевият потенциал на народа беше 
задвижен с развитието на вярата, 
с облягането върху собствени сили мо
же да се извоюва и национална свобо
да и социална правда. Развито беше 
убеждението, че върху основите на ва
шия и чуждестранният 
близко и далечно минало, че народът 
на когото свободата подарява друг или 
никога не ще има достатъчно свобода 
и че крайна сметка, за свободата не е 
достоен
бори. Борейки се за това качество, за 
за свободата при отваряне на нови пер 
опективи, единствено и беше възмож
но да се раздвижат масите и от пълни 
рушевишш в неравна борба с врага, ко 
й’го до тогава не знаеше за пораже 
шие. Народът прие призива на парти 
ята, която яоЩ> проектира бъдещето 
чрез изтъкването ма целите, за които 
имаше смисъл да се води борба. Само 
така положените осиоаж на борба лю
лееха да раздвижат най-широките маси 
и да обезпечат постоянно разрастваше 
на силите на движението .относно пре
дварително да

решна и външна 
да водят,
шения" и натрапват прави
телства”.

.Афганистанската 
още веднаж потвърди, че

чеда се диктуват „ре

каза на края д-ркриза
опит, от по-

6 името иа Едвард 

Кардел
оня, който сам за нея не се

Откривайки учредителния 
сбор, Марин Цетинич изтък 

ЦентъРът носи име 
Едвард Кардел, един

По повод 70-шдишнината 
Едвардот рождението на 

Кардел в Люблянд с. създз 
ден Югославски центъР 33 
теория и практика на социа 

самоуправле-

ша, че
то на
от най-великите мислители 
иа днешното време, сърат- 

другаря Тито, рело 
марксист, кон

на теорията и п.рак 
социалисти ческо- 

неоце- 
принос. Ця-

листическото 
ние. Това единствено ведом 
ство за следвате и изследва 
не .на самоуправлението в 
нашата страна получи име
то на големия югосла!вски 
революционер, марксист и 
Държавник Едвард Кардел-

ник иа 
люционер и
то даде 
тиката на
то самоуправление
ним творчески

широта и Цялост
Кардел, Центъ- 

т,рябва да положи в ос 
овоята програма, 

основи и тео 
на Ка

изключат загубването 
на ритъм и колебание, при което над- 
мипаването на недоверието между на
родите и разпространяването на брат
ство'™ и единството имаше иаклшчи-

н:лата
делото ага ташю значение.

Представителите на яай-
обществеяочюли:

,рът
новите иа 
На изходните 
репичното наследство 
рдел, Центърът може да 
стане истинско огнище
са мо управителната
критически разисквания, мя 
сто на диалог и полемика, 
теоретични анализи и осми 
сливане на онези проблеми 
и противоречия, които от 

ден тирсд машата иа 
обществената

Дългосрочни и положителни са 
последствията от стратегията на обля
гаше върху собствени сили и вяра в си
лата иа народа. В размаха на нашата 
революция, в която участвува народът 
1’схвореха и нашите вратове, страхувай
ки се за своята съдба и изразявайки 
безсилието си, когато са били в зени
та на овоята мощ.

Един от фашистките съветници в 
Белград, в своя доклад през 1941 годи
на, между другото пише: ...,;комуацисти
те успяха около своя лозунг да обеди
нят болшинството народи... събитията в

високите 
тически, научни, стопански, 
и педагогически институти
подписаха обшесГ[в€‘и 
вор за основите на действу 

Цештъ-

на
мисъл и

нане и задачите на
ра, а конституирането му
провъзгласи подпредседа
телят на Съюзната конфере 
идия иа ССТН Марин Детя 
пич. За пъР» председател 
на Съвета иа Центъра е яз /ден 
брат д-р Тихомир Влашка- ука

практика. цизно се нарежда.
лич.
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БОСИЛЕГРАДГОСТ НА РЕДАКЦИЯТА: СИМА ЙОВАНОВИЧ

ОГРОМНА Е ПОЛЗАТА ОТГОВОРНО И ЕНЕРГИЧНО
ОТ ШНОЛАТА КОМУНИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ- 

ТВЪРДЕ ВАЖНИ И ОТГОВОРНИ 
ОК НА СКС В БОСИЛЕ-

ИЛПРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА 
ЩИНА В НАСТОЯЩИЯ ПЕРИОД ПРЕДСТОЯ! 
ЗАДАЧИ — ЗАЯВИ ГОНЕ ГРИГОРОВ, СЕКРЕТАР НА 
ГРАД

Сима Йованович, известен 
обществено-политически де
ец, член на Председателство 
то на Междуобщинюката 
конференция на Социалисти 
честия съюз, член на Цен
тралния комитет на СР Сър 
бия, сега е един от курсан 
тите на петия випуск на 
политическата школа „Йо- 
сип Броз Тшо" в Кумро- 
вец, посети тези дни редак 
цията. Попитахме др. Йо- 
ваношгч какво мисли за пол 
зата от този вид на идейно- 
политическо издигане.

— Искам преди всичко 
да изтъкна — каза Йовапо 
вич — че съм щастлив, че 
ми се удаде възможност да 
бъда един от курсантите на 
школата „Йосип Броз ТИто ’ 
в Кумровец. Тя предлага 
големи възможности за 
разширяване на знанията 
по марксистко образование. 
Начинът на който се раз
работват темите от развитие 
то на нашето самоуправле
ние, развитието на нашата 
научна и теоретична мисъл 
се излагат на много лнтере 
сен начин. Освен това след 
всяна обработена тема, въР 
шнм обсъждане и разисква 
■кия- В тази школа също ми 
се удава случай да се запо 
зная с мнозина другари от 
другите краища на страна
та, с които също вършим 
обмен на опит.

— Какво считате, че тряб
ва да се предприеме за 
марксическото издигане на 
младите хора?

— В тази школа се изу
чава нашият самоуправите- 
лезн опит. Прониква се по- 
дълбоко в нашата самоуп- 
•равителна практика и тео
рия- Специално за младите 
хора и тази школа, както 
и школите, които се осно
вават при Междуобщински- 
те конференции на СКС или 
ССТН, също дават възмож 
ности за въоръжаване с но 
ви знания, необходими във 
всекидневната работа.

По такъв начин нашите 
млади самоугтравители се 
подготвят за най-активно 
включване 
то на делегатската система,

местните общности понеже 
същите в тях са и по-изрази 
тел ни. И естествено пред 
всички нас, както и в про
грамите, са задачите по все
народна отбрана и обществе 
на самозащита — каза Гри
горов.

Според думите на секре
таря, комунистите в трудо
вите колективи вече готвят 
стабилизационните 
ми и търсят най-подходящи 
решения как да се увеличи 
производителността на тру
да и пестенето, а при това 
да се намаляват 
вид разходи.

' I

.

та стабилизация, идейно**10* 
литичеокото издигане на члс 
ловете па СК, както и все
кидневното укрепване на за
дачите произтичащи от кон
цепцията па всенародната 
отбрана и обществената са
мозащита.

— Изборната дейност в 
първичните партийни орга
низации е една от гаранции
те за успешно осъществява
не на всички предстоящи за 
дачи.

Всъщност тя беше възмо* 
жност самокритически, кри
тически, открито и отговор
но да се анализира досегаш 
пата дейност и въз основа 
на това да се премахват до
сегашните пропуски. В прие 
тите акционни програми за 
работа, покрай останалите 
въпроси, значително място 
заема икономическата стаби 
лизация и жизнените въпро
си в отделните среди в ко
ето работят първичните пар 
тайни организации.

Със задълбочаване на демо 
кратическите и обществено- 
но-икономически отношения 
пред комунистите предстоят 
и редица отговорности за 
премахване на комунално-би 
товите проблеми, отделно в

Пред членовете на Съюза 
на комунистите в Босилсгра 
дека общини в настоящия 
период предстоят твърде ва
жни и отговорни задачи — 
заяви Гоис Григоров, 
рстар на ОК на СКС в Боси 
легрпд

След успешното приключ
ваше иа изборната дейност в 
първичните партийни орга 
низации, пред членовете иа 
Съюза па комунистите, съв 
местно е останалите общехл 
пешо-политически сили в об 
ществеа 10-1 юлитичеоките, тр 
рудовите и местил общнос 
ти, предстоят актуални и от 
говорни задачи. Това още 
повече ако имаме предвид 
заключенията на Председа
телството на ЦК на СЮК от 
пасящи се до нкономичсска- 
град разговори с*ьс секрета
рите иа партийните органи
зации. В първичните паргий 
ни организации най-непосре 
дствено ще се разработват 
поотделиш въпроси от сре 
дите, в които живеят кому
нистите. Лектори ще бъдат 
членове на СК от организа 
циите, а за отделни теми по 
мощ ще оказва и лекторе, 
кият актив, формиран при 
Общинския комитет.

I / ; :Гб § ССК-

|ч програ-

всякакъв
XV

Имайки предвид, че всеки 
дневното идейно-политичес
ко издигане на членовете на 
СК е условие и гаранция за 
осъществяване на всички це 
ли и задачи, наскоро ОК на 
СКС в Босилеград ще фор
мира политическа 
Същата ще посещават око
ло 50 души, предимно мла
ди членове на СК от основ
ните и трудови организации 
и местните общности в Бо- 
силеградска община.

— Комисията за идейно-по 
литическо и марксическо об 
разование при ОК на СКС в 
Босилеград неотдавна взе ре 
шение, че подготовката 
откриване на политическа
та школа трябва да започ
нат още веднага, а с работа 
да започне от февруари тд*. 
Съгласно Програмата, която 
е утвърдена от ЦК на СКС 
ще бъде формиран актив от 
лектори, които ще изготвя- 
ват и обработват най-различ 
ни теми от няколко области 
— заяви Григоров.

Покрай това във всички 
първични партийни органи
зации ще бъдат съчинени 
договори за реализиране на 
идейно-политическото издига

?*«-К'' 1
Сима Йованович

в която като членове на Съ 
юза на комунистите могат 
да действуват организира
но и навреме. Затова все 
повече млади хора трябва 
да бъдат обхванати с раз
лични видове на идейно-по
литическо издигане.

школа.

М. А.

за

КОМЕНТАР

СМЕТКА...НА Ч У Ж А А
обещаваха, че технически ще се обза
веде това и това здравно ведомство, че 
в това и това село ще се изгради здра
вна станция, в друго амбулатория, че 
ще се подобри здравеопазването, че дру 
го решение няма и пр.

Принципно всички сме съгласни, че 
задачите произтичащи от икономическа 
та стабилизация трябва да проведем в 
дело. В последно време в Босилеград 
ска община се явяват и първите почи
ни за ивготвяване на стабилизационни 
програми и се търсят най-подходящи 
решения как да се върви по пътища
та на стабилизацията и как да се реа
лизират Заключенията на Председател
ството на ЦК на СЮК и на ЦК на 
СКС. Но стават и известни опущения.

В общинската Самоуправителна об 
щност по здравеопазване стабилизация 
та все още е или гордиев възел или се 
„хваща” последният влак, с който да 
се мине на малка врата — преди ня
колко дена тук е купена служебна ко
ла, чиято стойност с гаража възлиза 
към 120 хиляди динара. А в професи
оналната служба работят четирима, от 
които само секретарят е шофьор!

I

не.Веднага след проведената сесия на 
Общинската скупщина, Скупщината на 
общинската СИО по здравеопазване взе 
решение за купуване на служебна ко 
ла. Рашко Кирилов, секретар на тази 
общност казва, че това не подлежи на 
стабилизацията, че колата е необходи
ма и че средствата са миналогодишни. 
Ако е декларация може би 
фактите

■— При това постоянно тр 
ябва да укрепваме практи
ката и задачите произтича
щи от концепцията на всена 
родната отбрана и обществе 
пата самозащита. Програми
те за работа отнасящи 
по тоя въпрос и занапред в 
местните общности, трудови 
те и обществено-политичес
ки организации трябва цяло 
стно и последователно 
реализираме и омятам, 
тук пропуски не бива и не 
може да има. Всъщност за 
това ни задължават нашите 
становища, практиката и би 
тието ни

във внедряване

сее така, но 
говорят съвсем друго: стаби

лизацията не е нова тема, а Заключе
нията бяха известиш преди 
рави поръка за колата. Съвсем друг е 
въпросът, че тук все още няма изгот
вена стабилизационна програма. Къде 
е поведението — моралното и делово
то, не липсва ли отговорността? И още 
нещо: колко делегатите и делегациите 
предварително са били осведомени за 
намерението и дали делегатската база 
«поделя мнението си сЪс секретаря, с 
Изпълнителния съвет, с делегатите1 А 
търоим делегациите да бъдат ощкхобе 
ни, осведомени... Не трябва пи ^ 
и затова да даде сметка. Какво оправ*

нето на колата, когато пътен билет-* 
Босилеград до Лескавац и

колаТГД 10°- даНара » Пъ™ ™-голе? 
Ш1а12 сеЛСЖОСТОШШЮКЮП- ПДОИз^датедТ

с Мъка стечени
по-необходим 

„здравен динар" да 
пю пътищата. н да

Интересно да се нап-
даскозка че

В края на миналата година, ИС 
на Общинската скупщина няколко пъти 
отказва да даде съглаоност на облаги
те, които за въвеждане иа пълна здра 
вна защита на селскостопанските прои
зводители търсеше Регионална СИО 
по здравеопазване. Но имайки пред
вид, че о.т тринадесетте общини в ре
гиона само Босилеградска не бе дала 
съгласие и въз основа на 
убеждение от

Милан Йоксимович. зам. - 
председател на комисята за 
информация и пропаганда 
към Централния комитет на 
Съюза на комунистите 
Сърби* изнесе през 
та седмица за членовете на 
политически* актив при Об 
щинската конференция на 
Социалистическия Съюз 
Босилеград сказка 
ка с международното поло
жение в света.

Изказването на Йоксимо
вич се следеше с голям ин
терес.

каза на края 
«а разговора Григоров.

В. Б.в
минала-

твърдото 
страна на представители 

от регионалната и общинска СИО, де
легатите на проведената на 26 декем
ври 1979 год. сеоия на Общинската 
скупщина, макър че знаеха че облаги
те много нарастват, и че не са в уни
сон с материалното положение на зе
меделските

в
във връз

производители, взеха 
шение, с което да се увеличи 
на облагите от 20,3 на 25,6 
кадастралния доход или от 409 
Динара по член на 

макинство. Но тогава

ре- делегатите, , 
мента много 
цели

Ръстът 
на сто от 

1 на 477 
селскостопанско до- 

1 представителите

я и в мо 
за други 

„търкалят ’
В. Б.

В- БожиловСТРАНИЦА 4
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грЖИЛГИЯТ* СУРДУЛИЦА: ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ТЕТ КОМИ

всички *

Най-голямо внимание иа 

втабшзационите мерни
На заседание, състояло се 

през миналата седмица, Об 
щинският комитет на СКС 
в Сурдулица прие отчета за 
работата през миналата и 
програмата за работата през 
настоящата година.

Въпросите, с (Които ще се 
занимават членовете «а Об
щинския комитет на СКС в 
Су.рдулица произтичат из 
становищата и решенията 
на 11 конгрес на СЮК и 
пряко са свързани с актуал 
иите жизнени въпроси, кои
то интересуват не само чле
новете на СК, но и всички 
трудещи се и граждани.

Осъществявайки Заключе
нията на Председателство
то на ЦК на СЮК за мер
ките на икономическата ста 
билизация, Общинокидт ко 
митет на СК до края на ме 
сеца ще приеме акционна 
програма на практическите 
задачи в
на стабилизацията в общи 
ната. Реализацията на зада
чите от акционната програ 
ма постоянно ще се следи 
и анализира, при което не
забавно ще бъде търсена 
отговорност от всички оне
зи, които не искат да реа 
лизират приетите задачи.

В работата в 
период, бе изтъкнато 
седанието, нужното 
ние ще се отдели и на иде
йно-политическите задачи на 
СК в работата с младежта, 
укрепването на системата на 
всенародната отбрана и об 
ществената самозащита, осъ 
ществяването на социалната 
политика, развитието на об

(ОТ 1-ва СТР.)
се посочва, че 
са обсъдени 
из дейността на СК- 
костта

всестранно 
въпроси 

Дей-
Съществено трябва 

подобри организацията 
процеса на производството 
имаща

всичкида се
на

приета, на ДелегатитеДелегациите, особено 
легатитежомунисти
ването

и
огромно 

върху стопанисването. А то 
ва е особено

на де-влияние
сдружа

пюоичпгЛ? селскостопажжите 
производители, вдейно-полн- 
тическото образование, осъ

т, - на инициативата на другаря Тито 
лективна работа

ществено-политическите от 
ношения в селскостопанство 
то и на село и на осъщес
твяването задачите за орга 
низирано снабдяване на на
селението с хранителни и 
други стоки от първа необ 
ходимост. Ще бъдат утвъР 
дени и понататъшните зада 
чи на Съюза на комунисти 
те в преобразованието на 
оредното профилиране об 
разование и възпитание, ще 
се оцени идейно-политичес
ката отговорност в Съюза 
на комунистите и осъществ 
яването на кадровата поли 
тика в общината.

Отделно внимание ще бъ
де посветено на осъществя 
ването на политиката за 
колективната работа и отго 
ворност и приложението на 
принципа за едногодишен 
мандат на председателя.

Членовете на Общинския 
комитет на СК в Сурдули- 
ца се застъпиха задачите в 
предстоящисг период по-от
говорно и по-последоват.елно 
да се изпълняват. Също та 
ка по-съществено трябва да 
се развива критиката и са
мокритиката.

Общинският комитет на 
СК направи анализ на избо 
рнага дейност в организа 
цидта на СК в общината. 
Константира се, че изборите 
успешно са проведени във 
всички 68 първични парти 
г.1ни организации. В новите 
Ръководства са избрани 337 
членове, от които 200 са 
непосредствени производи
тели.

ОСТ „В. Иванов 3-^ Ц^е" 
„Нишава", „Градня", „Услу
га . Пълното уплътяваие 
работното време изисква да 
се осуетят закъсненията на 
работа, преждевременно 
пускане на работното

в

шеств яванетона
за ко- 

И ОТГОВЮр-
ност, комунално-битовите 
ции, снабдяването, всенаро 
дната отбрана и обществе
ната саимозащита, приемане
то на нови членове в СК, 
ангажирането на комунисти
те в работата на останалите 
обществено-лолитичеоки ор 
ганизации и пр.

ак-н-а-
мяс-

то, намаляване на всички 
видове отсъствия, включите 
лно и необходимостта всич
ки събрания да се органмзи 
рат след работното 
неработните съботи. Страница 5)време и

текли в делова атмосфера, 
правилно са оценени поло
жителните и отрицателните 
страни в дейността на СК, 
критически са посочвани 
всички слабости и недоста
тъци, а в приетите програ
ми всички най-важни въпро 
си са получили постоянно 
място.

При това се посочва, 
такива програми за стаби 
зация трябва да се изготвят 
до 15 февруари

че На предизборните събра
ния от общо 1400 
на СК са 
1230

ли членове 
присъствуцали 

души, а в разисквания 
та са взели участие 350 ко 
мунисти. На събранията са 
присъствували също 
голям брой граждани, работ 
ници, младежи и девойки, 
което свндетелствува за на
расналия авторитет на СК, 
като водеща идейно-политн- 
ческа сила- По отчетите на

т.г.

В разискванията се посо
чи, че трудещите се и кому 
нистите ще могат да прие
мат програми, но ако пред
варително се запознаят об
стойно с воички видове 
ходи в стопанските органи 
зации и останалите показа
тели на стопанисване през 
изтеклата година. Не по-мал 
ко внимание трябва да бъ 
де обърнато на непроизвод 
ствените

така

осъществяванетораз
Изборната дейност » пот

върдила, че е постигнатата 
висока степен на единодей
ствие и единомислие по вси 
чки важни въпроси за об
ществено-политическото и 
икономическо развитие на 
общината, а предстоящите 
идейно-политически и обще
ствени задачи ще се реша
ват при пълна мобилизация 
на всички субективни сили, 
начело със Съюза на кому 
нистите, като водеща сила.

първичните организации, ко 
ито са били всеобхватни, са 
се изказали 51 на сто 
членството, което 
ждава, че същите са отра
зили всички жизненотрепт- 
ящи въпроси и са предизви 
кали интерес.

от
потвър-и представителни 

те разходи, числениостта па 
административни я персон ал 
и Функционирането на раз
личните служби.

предстоящия
на за 

внима-
Общо първичните органи

зации са избрани 71 сек
ретари, а съттто толкова и 
заместник-секретари и 218 
членове на секретариатите. 
От общо 1410 членове в мо
мента на изборите са при
съствували 1100 членове, а 
са се изказали 335 членове. 
МеждV новите секретари 37 
или над 52 на сто са от пря 
кото производство. С други 
думи, водена е сметка за 
половия, националния и со 
циалния състав.

Общинският комитет зае 
становище преди приема
нето на програмата от стра
на на Общинската конферен 
ция на СК да се подготви 
уводно изложение по осъ
ществяване на икономичес
ката стабилизация през 
миналата година и насоки 
те на действие през настоя
щата.

Ст. Н. С. Микич

ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ХРОНИКА

Няма стабилизация баз единодействие
ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ — 
МАНИФЕСТАЦИЯ НА ЕДИ 
НОДЕЙСТВИЕТО

Изхождайки от Заключе
нията на председателството 
на ЦК на СЮК, на ЦК на 
СКС и на Председателство
то на Съвета на Съюза на 
синдикатите на Югославия, 
Общинският синдикален съ
вет в Босилеград на прове 
депото през миналата сед
мица разширено заседание, 
ма което участвуваха пред
ставители ма общественото 
литическите организации и 
председателите на първични 
те организации, след обсто 
йио разискване върху зада 
чите, отнасящи се до ико- 
и о ми ч еската ст а бил и з а ц ия,

■ взе решение, с което се за 
ВОИ--1 ки синдикат

ното организиране и доход
ните отношения, повишава
не на пестенето, както и на 
маляване иа всички видове 
разходи.

В изложението, което из
несе Вене Велинов, предсе 
дател на Общинския синди 
кален съвет, отделно бе по 
дчеотана необходимостта от 
единодействие, в акцията на 
всички общ ествено-полити 
чески сили в общината и 
трудовите организации, от
делно иа Съюза на комуни 
стите. При това се търси 
крайна конкретност в изго- 
твяването иа програмите, 
със същите да бъде осведо
мен всеки трудещ се, как- 
ро и конкретна отговорност 

: от всеки за тяхното им реа 
. визиране в практика.

Заплатите все още 
„съществуват"

Отделно бе посочена низ 
ката производителност на 
труда в организациите на 
сдружения труд в община
та. А недостатъчно уплътня 
ване на работното време, че 
стите заседания които се 
провеждат в работното вре 
ме, измислените и неоправ- 
дателни отпуски по болест, 
слабата организация иа ра
бота и пр. са фактори, ко
ито влияят на производите 
лиостта на труда. Но, бе из 
тъкнато на заседанието, ви 
новииците за това търсим 
въи от нас. Много по-еетес- 
твено е да тршем от най- 
отговорните и да повдчгпюм 
въпроса дали с пълна оправ 
дателност приемат сегашни 
те лични доходи. На произ

водителността на труда ока 
зва влияние и работното 
време в обществените служ 
би и същото трябва да се 
приспособи към нуждите 
на сдружения труд. Едно от 
условията за по-голяма про 
изводителност е и възнагра 
ждаването според резултати 
те на труда. Почти в нито 
една организация на сдру
жения труд не е реализиран 
лозунга всекиму според тру 
да и резултатите му от не
го. Затова Общинският син 
дпкален съвет, преди всич
ко първичните синдикални 
организации трябва да се 
противопоставят на всякак
во заплащане на лични до
ходи извън труда. Първич
ните синдикални организа
ции в акционните програми 
трябва да раздвижат иници 
атива за доизграждане на 
самоуправителните си спора 
зумеиия за разпределение 
на дохода и личните дохо
ди и самоуправителните ор 
гами да търсят същите док 
рай да бъдат опазвани.

Пестенето и намаляване 
на потреблението трябва до 
край Да се вградят в стаби 
лизационните програми, за- 
щото без същите няма ста
билизация. Да приведем са
мо един пример: ако разно 
ските в стопанисването в 
Автотранспортната органи
зация се намалят само с 
един на сто годишно ще се 
пестят 450 милиона. А та
къв ефект е възможно да 
се постигне и в Горската^ 
секция. „Слога’', „Изгпалня 

В. Б.

Оценявайки изборната де 
йност. Общинският комитет 
констатира, че подготовки
те са били навременни 
добри, че събранията са про

В анализа на изборната 
дейност в първичните орга 
низации на СК в общината

и

СУРДУЛИЦА

Политическата школа 

успешно работи дължа ват
пи организации до края па 
февруари т.г. да уточнят 
своите акции. До тогава, а 
в съдействие с останалите 
обществе! ю-1 юлитичеоки ор 
ганизации и самоуправ!пел
ин органи, във всички орга 
низации ма сдружения труд, 
само управителни общности 

интересите, обществено- 
политически общности тряб
ва да бъдат изготвени и ста 
билизациомши програми. Съ 
щмте ше бъдат приети от 
страна иа самоуправителни
те органи.

идейно-политическата Активността да се развие в
повече посоки 

На заседанието бе приета 
аюдиониа програма, според 
която акцията за осъщест
вяване иа стабилизацията 
да се проведе в повечето на 
правлеиия: в борбата за по- 
качествено стопанисване, иа 
малеиие иа потреблението, 
укрепване на самоуправител

реализиране на програмата 
за работа на политическата 
школа.

Както ни уведомиха дру
гарите Аджемович и Брани 
слав Михашювич, директор 

политическата школа, 35- 
те курсанти проявяват

изучаването

Политическата школа към 
Общинския комитет на СКС 
в Сурдулица, която работи 
вече втори месец, с успех 
е обработен първият цикъл 
теми под общо заглавие,/Ос
нови на марксизма Спо
ред програмата 
работи шест месеца и 
обработи още пет цикъла 
теми от марксичеокото

I

н а 11! Iгол-школата ще
ям шггерес в

заплануваните теми, кое 
то води към заключение, 

настояват колко 
може повече да изди

ще
на

об
че воички 
то серазование.

Съветът на политическата 
школа,чийто председател с 
Драгиша Аджемович, предсе 
дател на Общинския съд» Д° 
сега е провел три заседания, 
на които е оценявал работа 

школата през изтек-
Константира но

шат
си зрялост.

Политическата 
към Общинския .комитет иа 
СКС в Сурдулица работи
два дни седмично в поне

четвъртък а лек 
членовете иа лек- 

КЪМ общ1И1Н-
СК в Сур

Б. К.

школа

та на делник и 
тори са 
торекия
екия

лия период.
е, че задачите, успешно 
осъществяват и че са

воички предпоставки
навременно дулица.

се актив 
комитет наобез

печени 
за цялостно и
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ДИРЕКТОРА ИЛ „СВОБОДА” БРАИКО ПЕЙЧЕВРАЗГОВОР СДа намалим 

отсъствията 

от работа
Икономическата стабилизация 

ноеи и по-големи успехи
та стабилизация е измене
ние структурата на осъшест 
вения доход в полза на соб 
отвелата търговска доежа, 
както и увеличението на из 
носа.

Разширяването на собстве 
ната Т'ьрговска мрежа, пред 
ставлява стдцовременно и 
реализация па нашата теку 
ща средносрочна програма 
па развитие, а нашите опре 
деления са тъкмо за такава 
насока защото това ни обе 
зпечава по-сигурен и по-бла 
гоприятен пласмент чрез со 
бегвена търговия.

Трето, миналата година, 
след завършването на пър
вата фаза на реконструк
ция» имахме и значително 
увеличение на броя на зае
тите в производството, като 
към това не е увеличаван 
броя на административните 
работници. С такава политн 
1са ще продължим и тази 
година, след като завърши 
втората фаза на реконструк 
ция- В рамките на всички 
тези акции, значително се 
ангажираме и в развитието 
и усъвършенствуването ме
тода на работа и дейността 
на делегатите, както и в ра 
звитието на самоуправител. 
ните обществено-иконо.миче

Едва ли «ма нужда от по-нодробно представя- 
копфекция „Свобода" от Димитровград, за- 

Шото за нея добре знаят и извън границите на 
пашата страна.

Трудовите хора от „Свобода” с години наред 
могат да се похвалят с положително стопанисване. 
За това твърдение говорят положителните произ
водствени и финансови резултати но периодични
те баланси, както и финансовите резултати, прие
ти в края на годината.

не наВ дневен ред на последно 
то заседание на Изпълнител 
н’ия съвег на Общинската 
скупщина се намери инфор 
мацията в стопанството но 
ради болест.

дат много по-добрп, а отде 
лаю дохода на работниците, 
ако не бяха изнесени 1 изклю 
чпташю много го, отсъс твия 
от работа под формата — 
„болест”.

Показатсо I и те дават 
за тревога и действие в но 
еоката за по-скоро решана- 
1не па този проблем.

В отчета, който е под гот 
вила Службата на общество 
но счетоводство в Пирот, се 
дава информация, отнасяща 
се до разходите в стопанст
вото в работата, чиято голе 
мина не е в пропорционал
но отношение с обема на 
производството и другите 
стопански активности.

знак

— Какво съдържа стабп- 
лпзацшмшата програма 
и«м 1фс к щ I я . .Свобо; ш ’ ’ 
шастоящата година — 
тахме директора па „Свобо 
да" Братко Пейчев.

— Програмата на иконо
мическата стабилизация 
трудовата оргаг 111за! ц I я 
конфекция „Свобода” се при 
ема па с-ьбрапието па т-ру- 
дещтте се в края и а всяка 
делова годшга за следваща
та, наред с приемането па 
стопааско-фппамсовмя план. 
В течение па годината 
следи изпълняването па про 
тримата и се 
мерки,
това осъществяване. С оглед 
па това искам да подчертая, 
че програмите на икономи
ческата стабилизация са е- 
жедиевна грижа в нашата 
организация и съставна част 
на съвкупната развойна по 
литика, което се показа ка
то твърде полезно, ако има 
ме предвид, 
делова година, както и пре 
дйшните, още от формира
нето на организацията сме 
приключили успешно и пок 
рай трудностите, с които се 
среща текстилната промиш
леност и конфекцията като 
ИяЛО.

ИЛВ община Димитровград.
1979 годм- пре.»

попл-през изминалата 
па, е имало 2 775 случая. к*ь 
дето болните са боледували 
пад 30 дни. Загубени 
47 648 трудо дни. а изплате 
•нп са 2 931 000 динара.

За боледувапня до 30 дни, 
в стопанството на Димитро 
вград в периода я,гУаРп — 
септември 1979 годяна са из 
платени 3 194 000 динара, ко 
ето е за 32" „ повече в с.рав

са

Освен казаното, на засе
данието беше посочена ин
формацията, според 
още един път се убежда 
ва.ме. че средствата конто 
се дават въз основа на от
съствията на работа, поради 
болест надминават връхната 
точка.

в
ил

която

се

предприемат 
които обезпечават

Бранко Пейчев
коиомическо и обществено 
развитие в течение на 
година.

В досегашното си стопа
нисваме не сме имали пре
кадено изразходване, обаче 
имахме определени пробле
ми, отнасящи се до изпол
зуването на ефективното ра 
ботмо време, предизвикани 
от отпуските по болест и от 
СъСТВИЯ по други причини.

Останалите отсъствия и 
конкретния принос в осъще 
ствяването на дохода, а с 
това и разпределението въз 
основа на трудовите резул
тати и приноси в работата, 
разрешаваме така, че до 
края на януари месец, ще 
приемем нормативни акто
ве, отнасящи се до възна. 
граждаването според трудо
вите резултати вън от про
изводствените 
докато за производствените 
това предварително е регу
лирано и вече дава добри 
резултати.

Второ, една от насоките 
в акцията за икономическа

1980.

ски отношения в нашата ор 
ганизация, което положите.т 
но се отрази и върху край
ните ефекти в стопанисва
нето.

п
а * че миналата: — За конфекция „Свобо

да" знаят и извън граници 
те на нашата страна, 
къв размер ще достигне из 
носа на вашата организа
ция?

— През изминалата годи
на нашата организация осъ 
ществи два пъти по-голям 
износ в сравнение с преди
шната. Тази година предви
ждаме

Ка-

— Кои са вашите главни 
насоки в стабилизацията, 
през 1980 година?

— За деловата 1980 годи
на, са приети главните на
соки на икономическа стаби 
лизация, които преди всич
ко се състоят:

Първо в по-бавпия Ръст 
дга всички видове потребле 
ние от Ръстта на дохода, кое 
то обезпечава напълно при
лагане и реализация на на
шите определения, съдържа 
щ.и се в резолюцията за II-

Борбата за по-високо качество — постоянна задача
увеличение,

са, с 40° |Р по отношение на 
лисналата, а в 
на общия доход, 
ще достигне 35°

До сега имахме договори 
за първото полугодие, кои
то вече са във фазата 
осъщетевяване, и които обе 
зпечават I 
почти 100
износ за тази година.

на изно-
Според информацията, ко

ято беше обсъдена на засе
данието, са обхванати след 
ните не производствени въп 
роси:

— разноски за реклама и 
пропаганда,

— разноски за представи
телни разходи,

нение със същия период на 
1978 година.

Нима има нужда от коме 
нтар за това колко 
загуба търпи стопанството 
поради „болните ’ (а въпрос 
е колко от тях са наистина 
болни?) в случай ако се пре 
сметне колко се губи в из
ползуването на капацитети- 

на «еуравновесяването 
на работат^ в процеса 
производството (отделно там 
където е поточна системата 
на работа).

Следователно всичко това 
води към намаление на обе 
ма на производството, вли
яе на икономичността и про 
изводителността на работа-

структ\фата 
износът

много работници,
на

осъществяване на 
П от планирания

Т. Петровте,други материални раз наноеки,
— непроизводствени услу 

ги на други и авторски хо
норари и

— командировъчни добав
ки и други разходи.

В периода януари — сеп
тември 1979 година, димит
ровградското стопанство, по 
сочените не производствени 
разнооки са достигнали су
мата от 10 723000 динара! В 
сравнение със същия период 
на 1978 година, разноските 
се увеличавали с темп ло- 
бърз, отколкото ръста 
похарчените средства 
декс на ръста 129 към 124).

Да се намалят боледувани- 
ята

Положителните резултати 
в стопанството хцяха да бъ-

. * !
та. IОт всичко казано до тук 
може да се утвърди след
ното:

Такова положение налага 
и по-подробен анализ на 
причините, които довеждат 
до „боледува!тята” и прев- 
зимане на мерки за подоб
ряване на условията на ра
бота.

на
(ин-

Т. Петров Сградата на „Свобода" в Димитровград
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п претатори” на югославоката международна 
позиция има и на едната и на другата стра
на на блоковите бариери — не може да се 
гледа другояче, но като на опит да се из- 
прсхвокира тяхното взаимно лищгшране за 
това, коя от кого е по-голям приятел на 
югославската независимост и просперитета 
на югославските народа, а кой се опитва да 
се намесва в нашите вътрешни работа и да 
застрашава нашата независимост, суверени
тет и териториален шггегритет. Такъв 
на „загриженост за съдбата на Югославия" 
ние никога не сме приемали и на никого «е 
позволяваме в наше име да преценява дали 
някой трет се опитва да се намесва в нашите 
вътрешни работа.

Правото си самостоятелно да преценява 
кон са нейни приятели, Югославия зовоюва 
със собствените си огромни жертви през Наро 
дсоевободителната война и с целокупното си 
успешно самостоятелно развитие през изтек
лите десетилетия, в резултат на което стиг
нахме и до ефикасни средства да защищава
ме и отбраним своята свобода ако и от къ- 
дето било би била застрашавана. В това ви
наги сме били и сега сме готови на прия
телски подадена ръка на сътрудничество, 
подкрепа и помощ* както и решително от
биваме на помисълта, който било в света 
да се занимава или, грижи за нашите рабо
ти. Това, впрочем, навсякъде в света ,се знае 
и уважава. Затова гласовете, които се опит
ват да доведат под въпрос днешната пози
ция на Югославия, схващаме като злонаме
рени и неотговорни спекули, целещи към то
ва в света да предизвикат обърканост и не
доумения, а в Югославия нервоза и натиск, 
конто би ни отделяли или цречили в изпъл
няването на своите ясно съгледани задачи 
и редовни задължения'. Такива калкулации 
са обосновани на погрешни примеси и пре- 
ценки. Ние няма гагто да се объркаме нито 
да сятрем. Своите задачи на международен 
план не занемаряхме, съзнателни, че със 
собствената си активност даваме значителен 
принос за опазване на политиката и практи
ката и миролюбивата коегзистенция на дъР‘ 
жавите в .съвременните условия* сълщ как- 

твърдо решеш*, водени от Типовата

ПРИЯТЕЛИ, А НЕ 

ОПЕКУНИ
откакторез последните десетина дни, 

вестите от Любляна за лечението 
президента Тито обиколиха света, 

свидетели на най-широко интересование 
на международната общественост за състо
янието на неговото здраве и за изключително 
големия брой поръки от чуждестранни ше
фове на държави и правителства, влиятел
ни и изтъкнати личности от работническото 
и комунистическото движение, представите
ли на демократически партии и национално- 
освободителни движения многоброен и между 

авторитетни институ- 
— почит?*гели на Ти 

ми

на
ние

сме

независимостта и равноправието на всички 
страни и народа, спечелени в света; подчер
тават значението на факта, че в съвремен
ната коистелация на международните отно
шения Югославия е широко приета като фак 
тор на мира, стабилността, споразумяването 
и сътрудничеството не само на Балканите и 

Европа но и в овета; тълкуват основите 
обществено уреждане и полити- 

система на социалистическото само-

вид

народни организации,

|Ежгг 0
клъгове в света пристигат до президента 
то изрази «а признание и Уважвние'"к^че 
на охрабрение, насърчение и "ОДъРЖка ^ 
с несъкрушимата си воля °ше един. 
победи жизнените изкушения- Мнозина 
тях тези дни вече по втори лъг поредно от
правиха приятелски думи на подк^ш и ох- 
оабттеиие, а алжирското правителство 
прати1 елеци ален емисар в личността на своя 
председател Абделгани
Съюзния ново
послание ^^гГ^Алжир Бендже-

даДр?ХИЦИ тези поръчения и шсоко « 
Приемаме * ^то^ще * в ^

като признание - 
иеобвъРзаиа стралха, 

на приятел-

Ти-
в
на нашето
ческата
управление, които през изтеклите десетиле- 

й обезпечиха не само динамично икомо-тия
мическо развитие и постоянно завоюване на

общес-гсростори на демократически 
отношения. права и свободи на човс- 

общтостта на рав- 
вародпости, способна и 
и запази придобивките 

революцията, да осигури своята независи- 
успешно об

нови 
твои иИ г

и стабилност нака, по 
поправяли народи м 
готова да защищава
на самостоятелномост и своето 
щссяво, политическо и 'икономическо разви
тие.

ценим.
жденис за огромния

нашия президент,
Факт е, за съжаление, че има и ио-инак- 

ви гласове, опити в атмосферата «а влоше
ните

на
та на

като^^Зсзс лорни Югославия
мяс?о в международната об-

международни отношения, състояние- 
напрежение и блокова надпревара отто на

някои райони на света похнаггатък да се раз- 
ишрява и пренася, между другото, и па Юго 

На тезата как Югославия след так 
създадени от стълк- 

ешги
слаеия-
ива 1сризисии огнища 
иювенията на блоковете на ведрките 
или от чуждестранните военни •интервенции 
би могла да стапге едно от новите поприща 

стъЛ1КН10ияване на бло-

щност. за такива настроения па- 
на голямото чи 

осведо-
Потвържденис

мираме и в наичюляма част 
сло информации па чуждесгра коадептаритс 
мителни агенции, ^татиите и ческн
в световния печат, в те_
изявления и съобшеиняв ^ ^ добро-
» лни за Югославия- по съДъР

ИаМОРН°факта и црншяш^осо^его ю"о-

независима и необвързана стра независима )<а|ЮПрук-ГИш,а роля,
ПОЛИ' 
И об-

на международното 
ковете па великите сили, не може да се гле 
Да другояче, ,но като «а опит на подитичес- 
кочпропагапдеаг натиск иа Югославия и поли- 
тичеокочпюихоло-шческо подготвяне т терена 
тъкмо за такова стълкнов^ванге: не може на 
производно и изкривеното 
на характера и естеството на отношенията 
и,а Югославия с отделни съседи или с от- 

велики ашш, а особено с едната или

го оме
визия и от обединената воля на комунисти
те и трудовите хора на всички народи ц на
родности, да разширяваме хоризонтите на 
своето по-нататъшно свободно й безпрепят- 

вътрешно демократично развитие и 
икономически напредък. В това нищо «с мо 
же и «яма да ви едре.

жамие, 
цифичиото и 
славил като 
на със своята активна и 
принципина и последовател 
тика, с борбата за ш‘аава’'а,.ето 
щия яачредъК, за политически и
система на международни плВЮ1 върху 
икономически отношения, особе-ии «и

и итерцретираие

външна 
на мира стаеноделии

другата групировка иа великите сили —
непозвани наблюдатели" и „интер-

иа новата а
такива



2 Комунист
Борис Майор:

МОРЕНИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО 

Н НЕОБВЪРЗАНОСТТА (1)
РАЗМИШЛЕНИЯ ПО ПОВОД 70-ГОДИШНИНЛТЛ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА ЕДВАРД КЛРДЕЛ

ма концепцията ма социална 
ма като световен процес — 
така както ме е мъДР° от
ричаме ма социалистическо
то значение иа страните или 
движенията, което идна в 
конфликт с моментната по
литика па отделна социллис 
тичеока страна или движе
ние.

обхваща всички части на зе 
мното кълбо, прониква въ» 
всяка мора ада съвременния 
овят и се я>вява в май-раз- 
лични облици, в унисон с 
конкретните мстормчеокм об 
стоятелства м възможности
те на отделна страна, отдел 
но движение — в една част 
на света, след това в стра
ните, в кост© вече е дошло 
до социалистическа револю
ция и които изграждат своя 
вариант ат социализъм и 
другаде като антнколоишал- 
ни народосвобод! пелин дви
жения» конто в социализма 
виждат единствената своя 
алтернатива и, по нататък, 
във внеоконаиредналите ка
питалистически страни — 
като борба за все по-дълбо- 
ка и по-широка партиципа- 
ция на работниците в \тра-

Неговото дело и мисъл са 
неразривна съставна част 
на нашия днешен и ут
решен живот. Необходи
ми са ни днес, а ще 
ни трябват и утре — по-лес 
но и по-успешно да решава
ме заплетените въпроси на 
нашето обществено разви
тие, та по-добре и по-правнл 
но да се ориентираме в сло
жените противоречия на съ
временна* свят, при решава
нето на всекидневните зада
чи да не изгубим от пред
вид дългосрочните историче 
ски интереси на работннчес- 

. ката класа, като основна 
стратегическа ориентация 
не само на нашето общест
вено развитие, такова как- 
вото го схващаме и развагва- 
ме в Югославия, но на соци 
ализма като световен про
цес чиято е неразделна част, 
също така, и на социалисти

Па двадесет и седми я«УаРи навършиха седемде
сет години от рождението — по-малко от една го
дина от смъртта — на един от най-великите сино
ве на словенския и югославските народи Едвард 
Кардел! Човекът, който с Тито, оправдано считаме 
за един от на ^-значителните архитекти на самоуп- 
равителии* социализъм в Югославия и иа полити
ката на иеобвързаиостта в света.

Проблемът въобще не с в 
това признава ли сс или -не 
иа някого социалистически 
характер, относно такава и- 
ли онаква ,,степен'' на соци
ализма, което впрочем, мо
же съсем да 67,де доктри- 
иарен въпрос. Проблемът 
лежи много по-дълбоко. Ка
сае се за въпроса как в ис
торическата епоха след побе 
дата на социалистическата 
революция б голяма част на 
света, при съществуването 
на високоразвит капиталис
тически свят и разликата 
между развитите и неразви
тите в света, която непрес
танно се увеличава, страте
гически да се насочи разви-

свалената национална бур- 
жоазия
е извести©, предупреждава
ше и Ленин и на това с вси
чка сила се противопоставя 
ше още в огъня на Октом
врийската революция. Изхо
ждайки от тези Ленинови 
предупреждения, (които за 
съдбата на социализма, а мо 
же би, също така, и на све 
та като цялост в двадесетия 
век са с епохално значение), 
Кардел в своя известен тр
уд „Социализмът и война
та" (който днес отново ста
ва твърде актуален), вече 
преди двадесет години отно
во анализира латентните и 
парливи източници на анта- 
гонизмите, също така, и вът 
ре в самия социалистичес
ки свят, и стигна до извода, 
че тези антагонизми в край
на линия могат да доведат 
дори и до военни конфликти 
между
държави, ако пък същите 
не бъдат умеели или жела

ни* мир, както и за само
то развитие иа социализма 
като световен процес.

на което, както

НЕОБВЪРЗАНОСТТА ИЗХО 
ДНА ТОЧКА ЗА ПРЕОДЛО- 
ЯВАНЕ НА БЛОКОВОТО РА 
ЗДЕЛЕНИЕ НА СВЕТА

вческото самоуправление 
Югославия. Много от тези 
въпроси — заяви неотдавна като борба за все по-голямо 
Стане Доланц в своята реч 
— днес бихме решавали зна 
чително по-лесно ако Кар
дел бе жив и още бе между 
нас. Обаче, както във всяка 
такава обстановка, над всич

Необвързаността не е нов 
блок, който със своята ико
номическа, политическа и 
военна сила би се афирми- 
рал като противовесие и на 
едния и на другия военен 
блок, тъкмо обратно — стар 
това позиция, изходна точ
ка, реално историческо дви
жение за предодоляване на 
блоковото 

света на най-чувствителната 
точка на в-зможната светов 
на конфронтация, в „блоко
во" неразпределените стра
ни на „третня свят", (което, 
разбира се, не значи, че 
същите не са изложени на 
изключително силен блоков

вляването на икономиката,

и решаващо влияние на ра
ботническата класа и нейни 
те политически организации 
върху стратегическите ико
номически и политически реко с тъга чувствуваме отсъс 

твието на непосредственото 
творчество на Карделовия 
теоретически и политичес
ки гений, така задълбочено
то проучване на неговото те 
оретичеоко и политическо 
наследство все повече ни от 
крива поглед към цялата 
всеобхватност на Кардело
вия ДУХ, относно теоретичес 
ки и политически ни оспо- 
собдва за творческо разгле
ждане на задачите и против 
оречията на нашето общест 
вено развитие, което той я° 
но е виждал и вече теорети 
чески определил пътя и сре 
дствата на тяхното решава
не. Макар че съдбата не му 
бе благонаклоняа и нататък 
лично да сътрудничи в тях
ното разрешаване, така как- 

ангажирано работеше 
повече от пет десетилетия, 
-през овоя така богат и един
ствен жизнен път.

деление на

социалистическите

ли да ги решават по мирен 
път, премахвайки съвмест
ните им корени във всяка 
страна и във всяко движе
ние отделно, демократичес
ки и равноправно, зачитай- 
ки независимостта, суверени 
тета и специфичностите на 
ведка страна и движение 
отделно. От посочения Кар- 
делов анализ ясн° произти
ча, че главната опасност за 
развитието на 
като световен процес тряб
ва да се вижда в хегемониз- 
ма било от кой вид, в под- 
чиняването на 
на социализма като 
вен процес на велнкодържав 
ния интерес на отделна со
циалистическа или несоциа- 
листическа 
нужно антагонизира конф
ликтите, поляризира страни
те и движенията на блоко
ве и области «а влияния, 
непрекъснато създава нови 
потенциални огнища на ’ 
конфликти, и час в този и в 
онзи Дял «а света, предиз
виква и, също, причинява 
опасност от военни конфлик

икономически, военен и по
литически натиск). Главното 
историческо 
движението на необвърза
ността се състои в това, че 
страните, които донеотдавна 
бяха съставна част на коло
ниалните империи, и които 
донеотдавна бяха 
част на колониалните импе
рии, и които тдкмо извою
ваха политическа 
мост, или пък за

значение на

съставна

независи-то социализма същата
,все още се борят за съща
та, всяка за себе беше само 
дребосък в световната 
тика на свърхсилите, 
се афирмират като 
торически субект, който сво 
ята съдба, отговорността за 
развитието си. взимал в соб 
ствени ръце, а то сдружава 
страните с твърде различно 
обществено 
които все

поли- 
сега 

нов ис-
Едвард Кар
дел: творец 
на самоуправ
лението у нас

интересите 
свето-ЗАДАЧА НА ВСИЧКИ НИ 

Й НА БЪДЕЩИТЕ ПОКО
ЛЕНИЯ

Обстановката с която днес 
все по-драматично се среща 
съ©ременият свят 
социалистическият така 
капиталистическият 
вързаният както и блоково 
разединеният — все по-дъл
боко потвърждава правилно
стта и далновидността на 
Карделовите анализи, както 
на социализма като световен 
процес — и на самоуцравле 
нието, в него — така и на от 
делната роля и значение на 
движението на необвързано 
стта в съвременния свят. 
Противоположено на доктри 
ната за социализма като све 
товна система, като табор, 
блок на социалистическите 
страни, който географски 
се разширява чрез приключ 
ване на нови страни и об
ласти на влияние, в които 
преобладават социалистичес
ки сили (също така и с по
мощта на интервениции от 
вън), Кардел поставя кон
цепцията на социализма ка
то световен процес, който

— страна, коетотието на социализма, че ис
торическото несъотношение 
и още непреодолените аита- 
гонизми — наследим от ми- 

. налото, в течение на разви
тието иа поотделим части на 
света и вътре в поотделим 
страни или движения, също 
така и в преходи ия период 
от капитализма към социа
лизма, вътре в социализма 
като световен процес — да 
не се, изостряват до антаго
нистични конфликти, които 
биха могли да доведат 
веждат вече дори и до вое
нни конфликти между отде
лни социалистически страни 
и да застраши мира в све
та. Това е онази възмож
ност че победоносният прояе 
тариат да подаете на 
кушението да стъпи .на ши
ята на пролетариата на дру
га страна, та така „по кра то на необвързаността е елин 
тък път да реши някои ствената Възможна, истотш- 
овои вътрешни проблеми, ческ'а алтернатива на блоко 
което всъщност би означа- вата подялба на 
вало продължване на 
монистическата политика на

страни ишеиия в отделни 
така нататък.както уреждане, в 

по-широко се аф- 
ирмира истината, че социа
лизмът е тяхната единстве
на реална историчеока 
тернатива, и това 
зъм, който не е взет 
чески и според чужди при
мери и, но се създава от 
особените исторически обс
тоятелства, културните и ис 
торически традиции, нацио
налните и класовите 
вища на всяка страна, на 
всеки народ, всяко движе
ние отделно и затова 
цвета и специфичния белег, 
характерни на тях.

и Концепцията иа социализ
ма като световен процес е 
далече от това, поради голе
мите деформации явявали 
се или се авяват в развитие 
то на социализма в отделни 
страни; за да поставя под 
въпроса — как правят отдел 
ни екстремни радикалното 
— тяхното социалистическо 
значение, или —. как често 
се случава на другата стра
на — за да мери „социалис- 
тичността” на отделните дви 
жения, а също така и на 
цели страни с аршина на 
която да било отделна ре
волюция, отделен път и на
чин на изграждане на, соци
ализма в отделна страна. 
Да се поставя под въпроси
телен знак,, значението, нап
ример, на-страните на ^ре
ални# - социализъм" също та 
ка не е мъдро и е противно

необ-

ал-
социали-

механи

В своя друг известен 
„Историческите корени на 
необвързаността" (който 

по-влетуелен отколко- 
то кота-го, да е порано), Кар 
дел, петнадесет години след 
™ат“ет? на „Социална- 
Мът и войната , отново ана- 
лизира отношенето 

съвременни* свят 
®а до извода, че

труд
и до ста но-

днес е

носи

из на сили- В ТОЗИ СМИСЪЛ би могло 
Да се каже, че движението 
на необвързаността 
ма школа 
нието и

те в и 1-ГД-
движение- е голя- 

на самоулравле- 
международните от- 

ношеши* и в световни 
рения.

изме-света и на 
от тазихеге- опасността, която

по-Дялба произтича за светов (Следва)
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какво ще бъде в прнт

годиЖ-«вдКйияд сдйз ка, проблемите, потребите 
и интересите. Нито пък кол 

организа
ции трябва да има в тези В коя степен и покой на- 
секции не може никой <>°т чин Съюзът на комунистите
горе да определи. Може да е присъствуващ в работата 
се почне и с десет души в на Социалистически а съюз. 
секция, обаче с онези кои- Дали ангажирането на Съю- 
то действително искат да за на комунистите в Социа- 
решават проблемите, които листическия съюз повече се 
няма само да взимат стано- изявява чрез по-широкото 
вжца," а после да ги „деле- участие на комунистите Във 
гират до оощината или ре- всички облици на политиче- 
пуоликата; десет души, кои- ското действуваме или СК 
то Са квалифицирани профе повече е „присъствуващ” с 
сионално и политически го- резолюции и декларации? 
тови да се заемат с пробле
мите, да обединяват и орга
низират и другите в решава 
нето на- проблемите. Да до
бавя още, че секционият 
начин на работа би бил без-

По-голямо ангажиране на 
комуниститеко хора или

Социалистическият
както и всички обществено3 
-политически организации 
активно ще действува за 
създаване на такъв климат 
в които ше дойдат до изя
ва наи-широк кръг трудови 
хора и граждани —, в орга
низациите на ССТН в раз
личните форми на действу- 
ването му — Действително 
да влияят и решават

ма ме за 
Други основни 
От такива работи 
се отказваме. В 
които имаме г 
една положителна 
защото същите 
«УДят че по 
събразен начин 
чим по-хубав живот от досе 
гашния — с по-висока про
изводителност, по-голям 
код, по-добра работа, 
бро уплътняване 
и машините. Ако се

сметка на някои 
потребности. золюция за 1980 година 

новогодишното послание на 
другаря Тито, пестенето има 
важно място.

и в
няма да 

трудностите, 
аз виждам и

страна, 
ше ни при- 

друг по-целе- 
да обезпе-

БЕЗ РЕЦЕПТИ 
„ОТ ГОРЕ”

Какъв е досегашният о- 
пит за работа на секциите 
на Социалистическия съюз?

Когато казвам, че имаме 
условия за по-голямо поли
тическо ангажиране на тру
дещите се и гражданите, 
мисля поправо на твърде до 
брия начин на организиране

за съ
ществените въпроси на своя 
живот и труд, та в настоя
щата година да осъществим 
воичко запланувано и утвър 
дено като становище и об
ща политика.

до- От Конституцията и конг
ресите, от промените в поли 
тичеоката система, до които 
се стигна с развитието 
делегатската система, казал 
бих, че ангажираността 
Съюза на комунистите в Со
циалистическия съюз е зна
чително 
обстоятелство, че Председа
телството на ЦК и самият 
ЦК на СК на Сърбия в из
теклата година поставяха на 
дневния си ред въпроса за 
ролята и задачите на Съюза 
на комунистите в Социалис
тическия съъз, е. доказателс 
тво за по-сериозното схващ
ане на тази ролд на кому
нистите.

по-до- 
на времето 

трудим
повече, повече даваме —- за
що по-лошо да живеем?

на

насмислен, ако не бъде здра-
Стандартът не би трябва

ло да се засега, ако сме го
тови само със своята рабо
та да го подобрявахме. Но, 
всички все пък не Схме гото 
ви на това. Мнозина 
по-хубаво живеят благода
рение на .монополистически 
спечелените позиции на рен
тата и ползването на услови 
ята за които нищо 
допринесли, значи 
равдано. Това са огрохмните 
разлики, които имахме хмеж- 
ду отраслите или в рамки
те на един отрасъл, от един 
до друг трудов колектив. И 
в една и съща професия съ
ществуват многобройни и 
големи разлики.

Покрай провеждането на 
инициативата на другаря Ти 
то за колективна работа и 
отговорност, 
задължения и на трудовите 
хора и гражданите във вслч 
ки дейности, ние утвърдих
ме в Акционата програма на 
Социалистическия съюз, чия 
то изходна точка представл
яват Заключенията на Цент
ралния комитет На СЮК за 
икономическата 
ция в 1980 година.

В тази Акционна програ
ма поставихме няколко кр
упни задачи пред всички ор 
ганизации и всички участ
ници в Социалистическия 
съюз: от борбата за по-висо 
ка продуктивност за по-ра
ционално стопанисване, за 
по-малко пропуски в стопан
исването, които пряко се 
манифестират в увеличено
то потребление, в намалена
та акумулативност, затрудне 
ното излизане на външните 
и вътрешните пазари. Под- 
чератана е необходимостта 
и във всички други области 
на обществения живот, от
делно в обществените дейно 
сти, да се води успешна бит 
ка за рационалност, по-инак- 
во поведение, за потребле
ние в уносон с нашите реал 
ни материални възможнос
ти и тя*. Това е главната ос
нова, за която ще се застъп 
ваме.

С председателя 
на Републиканс
ката конферен
ция на ССТН на 
Сърбия Драго
мир Милоевич се 
състоя разговор 
в Редакцията на 
„Комунист”, изда 
нието за СР Сър
бия, за актуални- 
те задачи на Со
циалистическия 
съюз в борбата 
за стабилизация 
и дейността на 
комунистите 
облиците на дейс 
твуване на най- 
масовата обще- 
ствено-политичес 
ка организация 
От по-широкото 
изложение, поме
стваме тази част.

по-голяхма. Сахмото

най-крупните <
и сега

1
не са 
- неоп- V:•

стабилиза-
I За нас, обаче, не е доста- 
I тъчно, ако само органите на
| Съюза на комунистите са
| активни. Трябва да търсим 

и да очакваме — и съюзът 
I на комунистите и Социалис

тическият съюз — това да
бъде дело на всеки член на
Съюза на комунистите.

И друго, което считам хмно 
го важно, комунистите вече 
не могат успешно да провеж 
дат своите становища, да 
се борят за своите принци
пи и начала, нито за своята 
програма, нито за станови
щата на конгресите, ако в 
тази борба не се раздвижат 
най-широките маси на тру
дещите се и гражданите.

Трябва да изтъкна, че Съю 
зът на комунистите на Сър
би я все по-добре се органи
зира и приспособява към се 
кционата и делегатския на
чин на работа в ССТН. Той 
още повече трябва да пра
ви това в базата. Трябва да 
се каже, че без членовете 
на СК в ССТН не бихме и- 
малн дейност каквато има
ме, а нито бихме хмоглн да 
очакваме по-нататъшно ус
пешно развитие на действу- 
ването на ССТН като фронт 
на всички социалистически 
сили.

в

И това са все неща, които 
трябва да бъдат на дневен 
ред, когато говорим за пес
тенето, когато говорим за ра 
ционалността.

I
*

Д. Милоевич

Обаче, огромни са въз.чо- 
жностите за икономии в 
производство. Работил съм 
15 години във фабрика и 
зная колко може един ин
женер, колко може един ра 
ботник лично да допринася 
за икономиите, в своя ко
лектив, на материалите, в 
износването на алатитедриж 
ата и оправката на машини
те, в скоростта да завърши 
своята работа и т.н. и т.н.

и действуваме чрез секции
те и секциония начин на ра
бота. Но, трябва да кажа, 
че ние Схме още далече от 
това, да Схме използвали та
зи твърде добра насока на 
организиране и действуваме 
на Социалистическия съюз.

во свързан с активността 
на делегатите и делегациите 
в скупщините на обществе
но-политическите общности 
и самоуиравителните общно 
сти на интересите. Всичко 
което се обсъжда,' предлага в 
секциите, трябва да дожи
вее овоя „финал” в делегат 
оките скулщиии и в общест
веността. Инак ще се губи 
врехме и отстраняват хората. 
При всяко раздвижване на 
решаването на някой проб
лели трябва да сс изтрае
докрай!

Разбира се, нашата цел ме 
е да обезпечим толкова и 
толкова секции в Републи- 

конфереиция, вканската 
Между общинската конфере
нция, или в общинската и 
местата организация. Няхча- 
ме за цел нито предваригел

Няма да ми възразите а- 
ко кажа още нещо за ико
номиите? Всяка благовреме 

извършен3 работа зна
чи икономия. Всяка качест
вено

но да определяме кон са те
зи секции, които трябва да 
съществуват където да би
ло, на което да е равнище. 
Това е дело, което трябва 
да произтече от реалните 
жизнени потребности 
всяка среда. Това наше ста 
новище не 
достатъчно. Има среди, къ
дето се питат кои секции да 
формират. С това изразяват 
непознаване на тяхната същ 
пост. Това е съвсем погреш 
но. Мога да погреша ако пр 
едлагам било на общината, 
било на местната организа
ция в някое място, кои сек
ции трябва да имат. Това 

трябва

нно Къде „не В7)Рви” в работа
та на секциите?завършена работа или 

значи същоСТАНДАРТЪТ МОЖЕ ДА 
СЕ ЗАПАЗИ С ПО-ДОБРА РА 
БОТА

дадена услуга 
така многокаратна

По-добре организира
не е задоволително със

тоянието в секциония начин 
на работа. Доста постигнах
ме на равнището на репуб
ликата, също така .нещо е 
направено и в регионите, о- 
баче в общините много по- 
малко, а в местните об
щности твърде малко. 

Има местни общности, кои
то въобще нямат секции, 
които не са схванали, че 
това е наЧии, форма иа дей 
стеуване, който изключител 
но служи на тях за решава
не на жизнените потреби. 
Само. ако по-ткъв начин ре
шават проблемите на граж
даните, на трудовите хора, 
могат да разчитат VI на. по-

иконо-
мия-пият вътрешен и външен 
транспорт, във всеки случай 
намаля ДДТ разходите иа рек
ламации, подържане, всяко 
намаление на представител- 

значи зиачи- 
Колко мо-

на
Тази година ще се срещнем 
с големи икономически тру
дности.
действителните възможнос
ти на пестенето?

сс осъществява
Какво мислите за

Касае се, следователно, за 
същинско осъществяване ро 
лята на авангарда на работ 
ническата класа. Това е кла 
сов въпрос, а не личен или 
въпрос на организацията, по- 
голямата или по-малката ак
тивност. Това е въпрос на 
водещата идейно-политичес 
ка сила в нашето общество 
п в тази роля всички- има
хме историческите задачи зд
раво да се свързваме с маси

ните разходи 
тели и икономии, 
же да се спести с по-качест 
вена и съзнателна работа в 
обществените дейности, 
гишетата на администраци- 

ефикасната работа
обществено-по-

Когато се говори за иконо 
миите, не се касае за крат
косрочна акция, нито ^ 
за „стягане на ремъка', 
кар, че до известен начин е 
и това. Живеем над възмож 

който

само
ПГ1ма
наята, в

органите иа 
литическите организации и 
общности? Да не говорим 
за възможностите на иконо-
мясване във вноса, в ползва 

вторичните сурови- 
осуетявяие на разпис-

могат иностите. над дохода 
осъществяваме и над произ
водителността, която имаме.

бъдеще ние трябва да 
произвеждаме повече, а по- 

особено 
Т рябва да 

предварители о

само те 
да оценят, кои и колко сек
ции са им необходими, ни
кой ДРУГ от страни.В

мето на Това трябва да зависи от 
числото и видовете на,жиз- 

веекцдиевни пробле
малко да харч име 
в 1980 година. вапето, в

от бюджета.

по
вените
.ми, които се намират, ца, пъ 
тя им по-добре да рарртят и 
живеят.

наваксаме 
похарченото. Само така мо
жем да разчитаме, че утре 
ще можем повече, по-бързо 
и по-лесно да създаваме и 
по-хубаво и стабилно да жи-

голяма политическа актив
ност в базата, с по-гол дм ав- те, с техните интереси, 
трритет,, свой и иа Социали- техните стремежи, с техните 
етическия съюз. С това не

инведеиие 
които живеят с

гп'"”!ГГз™:=
ЦК иа СЮК, в съня

потреби. Воичко това е във 
връзка с едно постоянно, 

издигане на
Някои имат толкова сек

ции, колкото чувствуват че 
им трябва, изхождайки от 
анализа на своята обстанот

цепят още по-толдмо дове
рие на трудещите се и граж 
даните във всяка среда.

организирано 
обществег 1ото съзна ние.

веем.

Не става дума за т^ва по- 
малко да ялем, нито да вой

ната и републиканската ре-



А Комунист
ВМЕСТО ДНЕВНИК

ТВОРЧЕСТВО
ТЪМНИЧНО

Макар чс бяхме прмнуде 
ли и втори път да капиху 
лираме пред Пушич, 
бяхме бодро и бойко нас
троени: ще дойде и нашия'»' 
ден, погато шс покажем зъ* 
бн и но Пушич и па негови 
те господари. Засега с всмч 
кн сили към .изпълнение па 
задачата! Моша, който бе 
започнал Да превежда нто- 

КАПИТАЛЪТ

комунистите,Родолд)б Чолакович ршвата към 
осъдени след въвеждане на 
диктатурата иа Александър 
Карвджорджевич. По едно 
време се надявахме, че и 
те ще получат съшия рс- 
жим като и пие. Вместо 
това, управата с тях постъп 
ваше по-лошо отколюото със 
злодеи. По

IМ1С
Голямо удоволствие беше 

да се работи е Моша, защо 
то той се наслаждаше от 
работа и затаеше и други да 
заинтересува за нея- В ра
ботата и с много — по-мла
ди од себе беше крайно то 
лерамтен, готов да чуе тя
хното мнение, е търпение 
да разисква, 1ге плашейки 
се, че ще изгуби авторитета 
си ако признае, че не е 
имал за право. Никога не 
съм го чул на когото и да 
е поради неговата младост 
да каже: какво знаеш ти! 
Той не считаше, че било 
годините сами по себе си, 
било мястото в каквато и 
да е йерархия» представля
ват аргумент в разисквани
ята. На работата Моша про 
сто теглеше е вщгчката си 
сила, насърчавайки с при
мера си и другите. Запом
них първата зима в нашия 
отдел по нейните остри и 
студени ветрове, които це 
ли седмици фучеха по орем 
ската равнина и се чувспгву 
вахме в нашата стая като 
че ли няма прозорци и като 
че ли не се топли в нея- 
След съвместния час в кър- 
жока, кашите другари поле 
пнат облечени на креватите 
и се покрият с одеяла, а 
Моша и аз седим в ,рабо
тилница” и превеждаме. Бе 
ше много чувствителен на 
студа, обличаше някаква 
дебела ванела и се покрива 
ше с одеяло. Морех с из
кушението и сам да легна, 
но хвърля поглед на Моша, 
който духа в посинелите си 
пръсти тихо псува вятъра 
и който го е създал, па ме 
биваше срам да го оставя 
сам край масата, защото 
зная, че той няма да се вди 
гне от работата докато не 
завърши ,дажбата" прево
ди, определена за този ден.

отношението
злопоставяпе-КъМ тях, по 

то, което управителя г 
тъмницата В аса Пушич за
почна да прилага към 
— преди осъдените по-рано 
комунисти 
очакваме всякакво зло, пък 
и разпускане на политпчес-

рия том на 
„малко да си почине от пъР 
шия” — така говореше) оста 
ви тази работа. Взехме съв
местно овце един път да 
прогледаме целият текст па 
първия том, особено партн- 

бях превеждал 
аз, да утвърдим окончател
ната редакция и отново пай* 
чигпко да препишем главите, 
които бяха още неподреде
ни. Това беше внушително

на

лае

можехме да

и те, коитокня отдел.

Ето запягска за това, коя
то се отнасяше за превода
ческата работа. „Разисквай
ки това, ние оценихме, че 
по-рало и или покъоно ние 
ще се стълкновим с Пушич, 
че нашите изгледи в този 
конфликт са много слаби, 
че нашият отдел вероятно 
ще бъде ликвидиран, а ние 
отново ще се озовем в кар
цер. Затова веднага реорга
низирахме нашата работа, 
трудейки се дефинитивно да 
завършим превода на пър
вия том на 
след това МИЗЕРИЯ 
ФИЛОСОФИЯТА и АНТИ- 
ДЮЕИНГ. В случай да ни

количество изписана хар-
около две и полови 

листа. Всичко
тия
на хиляди 
Моша хубаво «допреди, вся 
ка глава поотделно опакова, 
с печатни букви написа за

Ръкопис-главието и целия 
сложи в една голяма карто 
йена кутия. „Може ведна
га в печатница”, каза гледа-

Д-р Иван Рибар, Моша Пи яде и Родолюб Чолакович в 
Нови Сад 1944 г.

йки доволен завършената 
работа, плод на почти триго 
дишния ни труд. Дори на
писа и предговор. Някой на 
шега каза — може би тряб

Една година по-късно ин 
женер Йован Дугошевич с 
посредничеството ка Пав
ле Грегорич се свързва в 
Лепоглава, където бил служ 
ебно пристигнал, със затвор 
пика Йосип Броз. СъшИя.г 
му предал писмото от Мо
ша Пияде, в което той моли 
партийното Ръководство ня 
кой да вземе Ръкописа ог 
Давид и да се направи всич 
ко възможно та първият том 
на Капиталът да се публи
кува. Трябвало е да се пре
одолеят доста трудности, та 
Капиталът праз 1933 година 
да се появи в издигане на 
Космос в тираж от три хил
яди егземпл~оа. Редактори 
били Аугуст Цесарец и Ве 
селин Маслеша.

чин среди хм е и превода на 
МИЗЕРИЯ НА ФИЛОСОФИ
ЯТА и го сложихме в дру 
га кутия-

КАПИТАЛЪТ,
НА

Вуйович прибързано ра
ботеше върху довършване 
на първата версия на прево 
да на Анти-Дюринг, поради 
което, за свое голямо съжа 
лание, трябваше значител 
но да съкрати своята обем 
на програ-ма на следване. По 
цял ден усилено работеше 
върху превода. Съзнателен 
какъвто беше, ровеше по 
речниците и наръчниците 
и по оскъдната философска 
литература която имахме, 
дирейки същинските изра
зи за философските понятия 
и категории, които не зна
еше така добре като онетч 
от политическата иконо
мия. Покрай 
пости, все пак той завърши 
първия вариант на превода 
в течение на това лято и 
есента".

Публикуването на събраните дела на Маркс 
и Енгелс подтикна и спомени за първите прево- 

на Марксовите книги и първите преводи,дачи
създадени в тъмниците. Тези дни навършиха 90 
години от рождението на Моша Пияде, преводач на 
най-значителното Марксово дело „Капиталът” и 55
години как стана редактор на нелегалния орган 
на ЦК на ЮКП „Комунист". За Моша Пияде и ра
ботата си с негов миналия и настоящия брой пи
ше Родолюб Чолакович, председател на Редакци
онния отбор за издаване произведенията на Маркс 
и Енгелс.

На нашия живот и рабо 
та в политическия 
влияеха й политическите об 
стоятелства 
Щом бе заведена монархо- 
фашистката диктатура, ние 
почувствахме това и в тъм 
ницата — режимът бе по- 
оспрен, започна злепоставя 
не от страна на управата, а 
особено тежко ни беше да 
търпим отношението на уп

разпръснат или да ни отвзе 
мат книгите, тези ръкописи 
— така се надявахме — ще 
бъдат оставени в магазина 
и там ще дочакат по-добри 
дни. Може би един ден 
кой ще ги намери, може би 
и печати, и затова всички 
нека бъдат „другфертиг”. А 
нас „съдба неизвестна 
ка”, заключи Вуйиовнч със 
стих от Варшавянка.

ва да се напише и некроло1 
на преводачите. „Е, това не,’ 
извика Моша. „Ние ре ших 
ме да живеем най-малко 
сто години, и това по 
за свое удоволствие, а рее 
то напук на тях" и им от
прави едно по-дълго изрече 
ние, пропито с избрани би
сери от родния му дорчол- 
ски жаргон, че се превивах 

смях. По същия на-

всички труд-отдел

страната.в

Така Пияде доживял ра
достта още в тъмницата да 
види печатан превода на Ка 
питалът I, плод на тригоди
шна работа в тъмницата, но 
не на тъмничен а на твор
чески труд.

сто
ня-

Във февруари 1930 
Мин истерството

годцна 
на ггравда- 

политичес-та разформираха 
К)ИЯ отдел в

ча-
сремскомитро 

ни от-ме от вашката тъмница и
караха в различни тъмници. 
Пияде бе откарай в Лепо
глава, а аз в Марибор. След, 
струва ми се, три 
Пияде от

Комунист (КРАЙ)

месеца
тъмничното уп-Председател на Издателския съвет 

на НИРО „Комунист”: Доброслав Чу- 
лафич

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, 
Площад Маркс и Енгелс 11, телефони: 
централа 335-061, секретариат 330-184, 
НОВИ БЕЛГРАД, Булевар Лелина 6, 
Телефон 627-793. '

Издава: Издателска 
зациа „Комунист".

печата се на сърбохърватски от
носно хърватскосръбски (кирилица и 

латиница), на словенски, 
албански и в съкратени изданио на 
български, унгарски, словашки, румън- 
ски и русин ски език.

Излиза в

равнение търсил да 
пратя
речник. По

му из
вияМюрет-Сандерсо

На Издателския съвет (редакцион
ния отбор) на всички издания 
ник „Комунист”: д-р Антон Вратуша.

Директор и главен и отговорен ре
дактор на всички издания на „Кому
нист”: Велко Миладинович.

Редакция на изданието на „Кому
нист” за Сърбия: Саво Кържавац (гла
вен и отговорен редактор), д-р Живо- 
рад Джорджевич (заместник 
°*гговоРен редактор), Бояна Антунович, 
Велимир Филипович, Растко Йоветич, 
Сдободаи Клякич, Михайло Ковач, Об
ред Кович, Йово Маркович, Зорица 
Станимирович и Милентие Вуксалович.

Секретар на редакцията: Споменка 
Топал о веч.

това заключих 
че условията в затвора му 
позволяват да превежда. Из 
пратих му всички 
тома

на вест-
трудова органи-

ч е тир и 
и своето 

планът сковал 
в Сремска Митровица, да 
осъществи в Лепоглава.

на речника 
желание, че

македонски и
главен и

в Лепоглава ПиЯДе - 
превода на втория 

и преведе - третия 
което е

петък.
„И,.С Указ на президента на Републи- 

<” 22 Декември 1964 година, ,Ко- 
е отличея с Орден варод^ 

я^ождетше, а с указ от 22 
1974 с Орден братство 
златен венец.

завър 
: том 

Но,

Ши

том.ос
на йчважно, той 

- на Капиталът 
Дв изпрати

ус-декември 
и единство със Ля Ръкописа

нелегално 
своя брат Давид.

на
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Изходът е в изкуствените 
ливади

ние на животновъдния 
фонд.

— В последно време съз- 
Един. от висящите пробле даваме изкуствени ливади, 

които са ни главна надеж-ми на гложани е как да из 
менят породите на добитъ
ка си, а ведно и как да уве 
личат животновъдния фонд. 
Това още повече ако имаме 
предвид, че покрай земеде
лието, животновъдството и 
тук както и в останалите 
босилеградски села, е гла
вен поминък. Сега тези от
расли, казва Дойчинов, ня
мат толкова голямо значе
ние в селокия бит като ня
кога. На много ниви не се 
отива с ралото. Добри лива 
ди няма много. Хората до
битъка отглеждат не в ма
лък бро^ случаи със съб
рани листници, а това е при 
чината за рязкото намале-

Да в по-нататъшното живот 
новъдство.

Тази година в селото ще 
засееме около 20 ха. но смя 
там, че „Напредък" от Боси 
леград трябва на време да 
ни обезбечи семе. Ведно с 
това ако успеем да изменим 
расовия състав на . добитъ
ка, смятам, че ще възвър
нем и земеделието и живот 
новъдството, и няма както 
сега да отглеждаме средно 
по 10 овце и по 3 говеда, а 
наистина да бъдем истин-

В. настоящата година 
обществено пред

политическите 
организации и местната об 
щност в с. Гложие 
ят твърде отговорни 
чи. Задълженията 
по-гол ем-и ако имаме 
вид, че е запланирано 
трифициране на селото 
граждане на пътя, от 
ки дол до селото, поправка 
на махленски пътища, про
карване на телефонна 
ния, подобряване

30 Домакинства 
включили в

Поветето от тях са гото- 
ви да се селят от селото, но 

И Ня,колко старчески 
Домакинства, които не

не са се грвд, която има магазин в 
селото, все още няма опре. 
делени становища за елек
трифициране на същия. По 
добно е 
чилището.

— В ход е и акцията за 
прокарване на телефюнна ли 
ния. От необходимите 
тази цел 54 стълба през де 
кември миналата година о- 
станаха непоставени 
18. Чрез местно самооблага 
не и с допълнителна финан 
сова помощ от страна 
Общинската скупщина на
дявам се и тази акция ус- 
пешно да приключим — под 
черта Дойчинов.

акцията.
предсто

зада- 
са Още 

пред-
състоянието и с у-

саелек
из-

Глож за
ски селскостопански произ
водители — подчертава Дой 
чинов.ли- самона живот 

новъдството и създаване на 
изкуствени ливади и 
чие.

В Б.
про- на

— В момента чрез добро
волен труд изграждаме БЕЛЕЖКАниз

нуж
хиля-

котоковата мрежа. От 
ните за стълбове 650 
ди динара. Общинската ску 
пщина ни помага с 250, а 
останалите обезпечихме ние.

Загубено довериеЧрез доброволен труд гло 
жани са готови да участву 
ват и в изграждане на пъ- 
т- от Глож-ки дол до цен
търа на селото. За изграж
дането му, чието разстоя- 
пие е 3 километра, общи
нската самоуправителна об
щност по комунална дей
ност е запланувала и 100 хи 
ляди динара.

Наскоро ще приключим с 
поставяне на стълбовете, но 
работа има още, а с нея и 
трудности 
лав Дойчинов, председател 
на Съвета на местната об- 
-щност.

Според Дойчинов трудно
стите са преди всичко в то 
ва, че все още „Електрораз 
пределителното" от Лесковац 
изцяло не е прокарало да
лекопровода и дето около

„Не беше така отдавна — само преди десе
тина дванайсет години, когато селскостопанските 
производители 
един домакин продаваше и по педесет агнета) не 
контролираха кантара, нито изкупвана.

И никой не се е оплакал, че са му погрешно 
измерили, нито пък да са го ощетили — с осно
вателно огорчение посочи Димитър Славов, 
ректор на земеделската кооперация и продължи: 
— А днес нито изкупваните имат доверие, нито 
пък 
риетог

въ» Висок продаваха агнета (а
казва Томис-

Т. Дойчинов ди-

трудоспособни и не са в съ 
стояние да заплатят макъР 
за сега по 5 хиляди динара. 
Всъщност. тоя проблем и 
занапред е актуален в мест 
ната общност. От друга стра 
на ООСТ „Слога" от Босиле

Не по-малка активност, а 
изключително чрез доброво 
лен труд, на гложани ще 
бъде и поправката на мах
ленските пътища, чието съ 
стояние сега незадоволява.

хората им вярват. Защо се е загубило дове-

Безспорно, за мнозина тази реплика ще из
требен” въпрос. Но дали наистина е дре.глежда

бен?
Доверието е основа на много добродители. 

Без доверие трудно може да се проведе някое ме
роприятие. Взаимното доверие е най-силното 
обединяващо звено на всички акции.

Димитър Славов каза още, че загубеното до
верие е плод на наистина нечестни постъпки и 
от едната, и от другата страна. Селскостопанските 
производители доливат вода в млякото, а и из
купуваните пък правят други „изобретения”. И се 
е създало недоверие, което нанася вреда и на ед
ните, и на другите.

Сдружаването на селскостопанските произво
дители (на територията на общината вече има 160 
души) предпочита пълно доверие, взаимодействие, 
съвместност, което единствено по тоя начин мо
же да даде всестранни плодотворни резултати.

Именно, поради това за доверието може да 
се поговори не само между представители на зе
меделската кооперация и селскостопанските прои
зводители, но и на събрания на избирателите, на 
събрания на Съюза на комунистите, младежта п 
пр. Защото само с единодействие на субективните 
сили могат да се преодоляват отрицателните явле
ния- А загубеното доверие, наистина е отрицател
но явление с многостранни лоши последици.

Да заключим с думите на Славов: „Ние тол 
кова години сме градили това доверие и не бива 
никому да се позволи да го руши, защото и ние, 
и селскостопанските производители сме поели за
дачата да развиваме селското стопанство”.

Ст. Н.

В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО - СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
общината. Индивидуалният 
сектор разполага с още два 
комбайна и две вършачки. 
Въпреки това и занапред ст 
епента на механовъоръже- 
ност на селското стопанст 
во трябва да нараства.

Разглеждайки възрастовия 
състав на населението, се 
посочва, че занапред трябва 
да се премине към интеизив 
но селскостопаноко произво 
дство, което трябва преди 
всички да развива новосъз
дадената ООСТ „Кооперанг” 
къ-м земеделската коопера
ция „Сточар”.

Занапред трябва да се съз 
дават условия за развитие 
на животновъдството, като 

в селското 
С около 14 хиля

(ОТ 1 СТР.) ната възрастова структура 
на населението, като обек
тивна трудност се посочва, 
че изграждането на между- 
селоки и междурайонни пъ
тища в общината, би ока
зало значително подобрение 
върху изкупуването на сел
скостопанските излищъци, 
които засега, особено в Бу- 
рела, продадат и нецелесъ
образно се използват.

Приетите заключения от 
Общинската конференция 
за по-нататъшните задачи в 
осъществяването на разви
тието «а обществено-иконо
мическите отношения в сел 
скохо стопанство в община 
та главно посочват насоки 
те. А това са: изграждане 
на пътища, развитие на 
, дребното стопанство", ка
то Възможност да се спре 
миграцията към града, кад 
рово укрепваме на ООСТ 
„Кооперанг" и материално
то укрепваше па обществе
ния сектор, рационалното 
използване на разполагаеми 
те площи чрез прилагане на 
юомасация и други селско
стопански мероприятия, юре 
датиране на частните сел
скостопански производители 
и пр.

Конференцията реши към 
края на годината отисмао да 
обсъди селското стопанство, 
за да види колко от прие
тите заключения ще се реа 
л измрат в живата практика.

Общинската конференци я 
прие и решение за присъж
даме на златна значка 
Социалистическия съюз 
Сърбия за проявена дейност 
в тази организация-

Ст. Н.

зултати в сдружаването мо
же да бъдем доволни, но ед 
новремено трябва да сме на
ясно, че възможности, 
наше задължение е да се у- 
величи обеми и съдържани
ето на сдружаване на селс
костопанските производите
ли. ,

Досегашните облици на сд 
ружаване трябва да се обо
гатят и същите да се съоб
разят с възможностите за 
производството 
В онези части на общината, 
където не може да се осъ
ществи сдружаването за про 
изводство на мляко, сдружа 
ването може да се осъщест
ви за производство на сире-

а и

на терена.

водещ отрасъл 
стопанство. 1 
ди овце на частния сектор 
и 9500 овце в обществения 

или общо 23 500 оп
не.

сектор,
де, пито приблизително 
са използвани възможности
те. Съш^ така в общината 

около 6500 глави едър

не
ПРЕДИМСТВО — НА 
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО 1

има и
добитък, така че млеко-про
изводството годишно досига 
около 2,8 милиона ^

— сравнително доора

В анализа на обществено- 
икономическите отношения 

стопанство в Ди 
митровградска община, пре 
дварително раздаден на деле 
гатите, се посочва, че съ-ще" 

оптимални условия 
на сел

Кучетата учкощожзвет
дивеча

в селското литра
мляко
основа за производство

кашкавал. През но
на

сирене и 
следните години са създаде* 

около 27 хиляди декара 
ливади.

ствуват
за ускорено развитие 
ското стопанство 
ния сектор. През последни- 

години броят на 
собст- 

от 20 на

дружество „Соко” не е фор
мирало райони съвети, ко
нто да контролират спазва
нето на нужната дисципли
на за защита на дивеча. Но 
в горнолюбатския район, 
районите съвети за защита 
на дивеча изглежда, че са 
забравили своите задълже
ния.

ни Всекидневно през всички 
годишни времена ловджице 
кйте кучета унищожават 
дивеча. Особено по махали
те. Вески ловец държи ку
чето отвързано въпреки на
реждането същите да се 
въ.рзват.

Затова е крайно време да 
се предприемат сериозни 
мерки за защита на диве
ча. Не вярваме* че ловното

на част- площизкуствени 
който дава качествена хра
на. Очевидно, касае се за до 
бри възможност 
стопанство Да заеме по-дос
тойно място в обществения 
продукт на общината-.

В разискванията главно 
бяха посочели трудностите, 
които спъват развитието на
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО в общи-

Освен исблагоприят-

те четири
тракторите в частна 
веност е увеличен - 
55 трактори. Имайки пред
вид, че един трактор може 
да обработи до 150 ха обра
ботваема площ, то възмож
ностите за механизация 
селското стопанство па част 
ния сектор надхвърля ЧСТ^ 
ри нъ'ги потребностите

селското

па
на

на
К. 3.

пата.на
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култчюа * гчс зсвета * изкуствз
КУЛТУРНО ХУДОЖЕСТВЕНО ГО ДРУЖЕСТ

ОТ ГОДИШНОТО СЪБРАНИЕ НА 
ВО „МЛАДОСТ" В БАБУШНИЦА

»Младост« разнася славата на Лушница
народни песни от Лужаища, 
което вероятно ще се осъще 
спзи през настоящата годи-

зобщо, би могло да се вземе 
предвид и при цялостното 
разрешаване па самодейната 
активност в общината.

Да говорим днес за само
дейността в Бабушнишка 
община — това значи да го
ворим за дейността па кул
тура I о-художесгаки юто 
жоство „Младост" — 
ва думи се чуха па годиш
но-отчетното събрание 
дружеството, па което при- 
съствутаха и представители 

обществен ю-политичес юи 
те организации, множество 
сътрудници, гости и др. В 
увод I! ОТО ИЗЛ ОЖ СI №1С, 
изнесе председателят иа др
ужество „Младост" Иван 
Мнтровнч бяха посочени пя 
кои проблеми, с които то 
се е срещало и които е раз 
решавало през излеклата го 
дина. Същевременно едино
душно беше приета и герог 
рамата на КХД „Младост" 
за 1980. година.

Н ай-гол ям брой от рариск 
ващите се спряха върху про 
блемите, отиосящи се до 
финансирането на дейността 
иа „Младост". Както подчер 
та Мирко Злата-нович, нап
ример, като начин за разре
шаване на този проблем се 
изнесе, че е необходимо да 
се подпише обществен дого
вор между обществепо-поли 
тичеоките организации, орга 
лизациите на сдружения тр 
уд и културно-художестве
ното дружество „Младост” 
за финансирането на програ 
мата, която ще изпълни дру 
жеството. Това решение, и-

на.
1ГГГ

‘ МОЖЕ И "още 
ПО-ДОБРЕ ...
Всички

ДРУ- 
та ки- ГОСТУВАНИЯ

К улт у рно-х удожесгвеното 
дружество „Младост" в Ба- 
булшица през изтеклата го
дина разви плодовито сътру 
дничсство с много дружест
ва в съсед1ште общини, как 
то и в региона. Така напри
мер осъществени са полез
ни разменни посещения с 
„ГХредраг Бошкович — Пав
ле" в Пирот, „Джуро Са- 
лай" в Ниш, а с „Володя" 
от Плевня вече сътрудничи 
от няколко години насам.

Миналата година бабушни 
чани гостуваха и на „Дните 
на културата" в Оджаци 
във Войводина.

„Младост" тясно сътруд
ничи и с трудовите органи
зации в общината, на които 
често дава концерти, а раз
вива и сътрудничество със 
Съюза на бойните в област
та на таченето и развитие
то на светлите традиции от 
Народоосвободителната вой-

чеса съгласни, 
самодейното дружество 
адост" през изтеклата годи
ла е постигнало забслсжи- 

резултати. Над всич- 
пожъна

па
„Мл

па
телни
ки, добри успехи 
танцовият състав, докато ос
таналите секции не са рабо- 

се казва с „пъв-

коетоТанцьорите на „Младост”
ги ли, дето 
на пара". Танцовият състав 
обаче разнесе 
Лужница навред по одрана
та, гостувайки в множество 
градове в СР Сърбия, дори 
и в Словения и Черна гора, 
къдсто също постигна хуба
ви успехи.

славата на
ОТ РАБОТАТА НА РАЙОН НАТА БИБЛИОТЕКА В КЛИ 

СУРА

Кита пробна път към читателите
БиблиотекатаСурдулнца. 

разполага с 5000 книги, а 
през миналата година са 
прочетени над 1500. Най-мно 
го са прочетешI книгите, пре 
дназиачени за учениците от 
основното и средното профи

Вече една година в Кли
сура — Дерван успешно ра
боти районната библиотека 
на Центъра за култура от

ЗА ПО-ТЯСНО СЪТРУД
НИЧЕСТВО С УЧИЛИЩАТА

И покрай това, че главен 
източник на нови кадри иа 
„Младост" са училищата, 
през 1979 година не е осъше 
ствено нужното сътрудни
чество между училищата 
и дружеството.

Със средното училище 
контактите също не са тес
ни, което занапред сигурно 
ще се промени.

През настоящата година 
не е завършена докрай ак
цията по събиране, записва
не и обработка на изворни

елирано училище, но не 
липсвал и интересът за юни 
ги от НОБ, марксическа и на.

В настоящата година има 
„Ти-

селокостопаиока литерату-
изгледи в състава на 
гър" .„Младост" да излезе и 
в чужбина, като вземе учас
тие на срещите на произво
дителите от пгмарската про 
мишленост в Полша.

ра.

Засега най-сериозен про
блем на библиотеката е лип 
сата на комфортно поме
щение.

ТРИМЕЖШТО
Д Б.

' ■

;
гСС. '1 Подготовката■

' Милв
.Г.

Николов — 
Присойскн

ма да изостане. Наистина и досега Ва
сил беше
отколкото към който и да е друг от 
горяиската група; не допускаше той 
да узнава важни неща за развитието 
на движението в Краището, имената 
на конопиратори и ятаци, за кога се 
предвижда среща, кои ще бъдат на 
нея, за какво ще се говори и пр. Ала 
тезата му да се пазят кадрите беше 
нещо ново, което той досега не бе спо

та на вратата е обикновена, проста,
та ще могат да си послужат и с шперц. 
Облекчение

по-предпазлив към Митко,
за измъкване 

оръжието представлява, че прозоре
цът е от задната страна на сградата, 
а зад нея се намират градини и лива
ди. Най-голяма опасност е полицейския 
участък, но той е от другата страна, 
така че задната част на общинското 
управление не е на очи на полицаите. 
Все пак участъкът и нощната общин
ска стража от селяните представляват 
главна опасност за осъществяване на 
замисления от него план.

на

Младата литература на бътгзрска- 
та народност в Югославия се обогати с 
още едно значително литературно про
изведение — романа „Пролет на Три- 
междието ’ от Миле Николов — При-

О
о о,о* н* сойски.« В романа „Пролет иа Тримеждието" 
^ 0 Приоойски увлекателно разказва за

събитията от Народоосвободителната 
р) война в Южна Сърбия, по точно на 

Тримеждието (повече в етническия сми 
съл на думата); където се развива съвместна бор
ба на побратимените бойци и населението ореацу 
общия враг — фашистките злодеи и помагачите 
им. С творчески усет и мотивировка Присойоки 
изгражда образи, пропити с вярата иа победата, 
пресъздава тяхната упорита и героична борба, от 
една, и представители на фашистките завоеватели 
и слугите им от друга страна. Въпросът за дъл
бокото социално, идеологическо, духовно преобра
зование на обществото, хората, целия край изцяло 
е лрисъствуващ от началото до края на романа. Жи 
во и колоритно е пресъздадена и природата, с осо 
бено умение Присойоки рисува лунните нощи, пре 
лестните пейзажи на Краището...

Книгата „Пролет" на Тримеждието" представ 
лява роман — синтез на продължителна и успеш
на творческа работа.

0) меяал нито веднъж както пред него, 
така и пред групата. Кой е натъпкал 
главата му с тези идеи? — обмисляше 
Васил. Той виждаше, че тя е насочена 
срещу отиването в отряда и срещу ома 
совяването на въоръжената борбд. На 
истина тя не разколеба никого от при- 
еъствуващите, ала може да въздейству- 
ва върху други младежи, който Васил 
подготвяше за друга група да изпрати 
в отряда. Не бива по никаква

Ф оав
Соколов го разпита колко са отда- 

лечни съседните къщи от общинското 
управление, какво е настроението на 
хората, които живеят непосредствено 
до общината, колко ще трябва според 
Васил за осъществяване на целта, по 
кое време е най-удобно да се проведе 
акцията... При това той съобразяваше, 
че групата е без боен опит и ако д\й 
де до някакъв провал, полицаите ще 
изловят всички и 
твора.

цена да
допусне, че тази идея да пусне корен 
в Горянския край* да трови хората със 
своята антиреволюционна престъпност. 
Ще трябва веднага да предприеме спе
шни мерки, за да изолира Митко и ос у 
ети неговото влияние върху младежта 
в съседното село.

— Какво ще правим за оръжие? — 
запита Соколов, обръщайки се към 
чки, като искаше да ги откъсне 
случая с Митко.

Да разоръжим бойното 
в Горяни — предложи Стилиян.

— Колко са пушките им? — 
тересува се Страхил.

Петнадесет — отговори Ставри— 
ама повече са развалени, 
ако са читави.

Имаме по-добро решение 
жие — добави Васил. 
пз общината има

ще ги натикат в за- 
оня дето го изгонихаТогава

ше разтропа между хората, че той 
имал основание с твърдението си, че 
горяноката група нищо не ще помогне 
в бороата. А на врага това ще послу- 

да зас1раШИ наР°Да. Да го отврати 
ОТ борбата за новото. Обаче ако групата 
уапее да задигне оръжието от гнездото 
иа властта, да завърши 
белязана

вси
от

В стаята всички почувствуваха об
лекчение. Двамата партизани, особено 
Страхил, се усъмниха, че в конспира
тивната група в Горяни се 
провокатор, който още утре може да 
разкрие всичко. Затова се налага 
предприемат мерки за пълно изолира
не на жълтокосия и да се подложи на 
наблюдение, преди да успее 
ви провал.

Докато обмисляше как да продъл
жи договора за подготовките на група
та за боевия път, една част от съзна- 
нието на Васил също бе заета с Митко. 
Неговата страхливост и колебание му 
бяха познати. Но той предполагаше, 
че под влияние на цялата конспирати- 

група той ще се поокуражи и

ядро
всичко, неза- 

— ще бъде голямпоин- от никого 
подвиг в полза навмъкнал движението.

За провежданетри—четири на акцията ще 
трябват четири—пет души и два коня 
да натоварим пушките 
обясни Васил кой

да се

за оръ- 
В Бистрово, 

изправни пушки, пат
рони и бомби не само за нас, но и за 
други борци. Тях да задигнем.. — 
ложи той в главни черти своята зами
съл как биха могли да се доберат 
оръжието — ама това не бихме 
да направим но-рано от седмица.

Според обяснението иа Васил 
жието се намира в най-горната 
стая на общинското

и муницията — 
какво правил по вре- 

човек в
на чиито услуги можем за

шепна тихо на 
^ другите да не разберат за 

1 става дума, с което той 
спазваше даденото обещание на Нико
ла Петров, сътрудничеството им да бъ- 
де аосолютна тайна.

да натгра-
ме на акцията. — Имаме свой 
общината,из-
оигурно да разчитаме — 
Соколов,до

могли
какво точно

оръ- 
задна 

управление. Брава-
вна ня-
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падежа с граница
РАЙЧИЛОВЦИ: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ССМ

Укрепва културнате 

самодейност
Младежката организация 

в с Райчиловци е една от 
■фу най-дейиите в Босилеградска 

община специално когато 
става въпрос за развитието 
на културната самодейност. 
Отдавна вече работят драма 
тичната и фолклорната сек
ции и младежите със своите 
културно-художествени про 
грами се представят пред 
своите съселяни и вън от 
селото. Миналата -година 
младежите, членове на фол 
клорната секция участву 
ваха на Регионалното състс 
завие на селата в Лебане и 

I на Осмия събор на СР Сър 
бия в Леоковац, където по 
стигнаха значителен уопех.

— Драматичната секция 
има подготвени пет едноак- 
товки, драматични произве 
дения, с които се представи 
пред зрителите от селото 
си. В момента се готвим да

можност да ,им помогне, ОК 
на ССМ от Босилеград също 
така. Но всичко това не зна 
чи, че язът между желани 
ята и възможностите няма 
да се преодолее, и че тези 
дейни девойки и младежи 
няма и занапред да търсят 
изгодни мерки за разрешава
не на тоя проблем. От около 
30 младежи, колкото има 
организацията, 8 са членове 
иа Съюза на комунистите. 
Тези членове всекидневно 
допринасят организацията 
още по-дейно да работи. За 
това и никога младежите 
•от Райчиловци не са пропу 
свали, а да не вземат учас 
тие в каквато и да е обще 
ствена акция. Свеж пример 
за това е и миналогодишната 
Съюзна трудова акция ..Ав
томагистрала 79", на която 
в бригадата от Босилеград 
участвуваха и над 15 младе 

подготвим една драма и с ве жи и девойки от Райчилов 
че подготвената фолклорна ци. Както казва Георгиев и 
програма ще се представим тази година организацията 
на зрителите от Босилеград и им по доброволния труд Ня- 
районните селски центрове- ма да изостане и че старите 
Ако успеем, което е Възмож бригадири едвам чахат бри- 
но по-качествено да овладе. гадирското лято. 
ем с програмата, за което — Покрай дейната рабо-

1

}
Иван Колев: композиция

МОЖЕШЕ И ПО - ДОБРЕ
Успехът на учениците от 

училище „Георги 
Димитров” в Босилеград на 
края на първото полугодие 
на настоящата учебна годи
на е добър (средна бележка 
3,31), но колективът на пре
подавателите счита, че може 
ше ла бъде и по-добъР- За 
това във второто полугодие 
е необходимо докрай да се 
използват
лни и организационни 
можносга, а 
преподавателите 
че да се ангажират, така че

успехът видно да се подоб- и 60 задоволителни или 80,6 
на сто от общото число уче 
жици. От 136 ученика със 
слаби бележки, най-много- 
числени са учениците с ед
на и две слаби бележки. 
Най-добър клас в училище 
то е втори клас.

На родитслско-учителока- 
та среща съвместно най-по 
дробно е разгледан успеха 
и задачите които предстоят 
за по-пълното овладяване на 
учебние материал.

основно ри

Това е най-късото резюме 
от основното училище 
Босилеград на края на пър 
вото полугодие.

Иначе, наблюдаван през 
призмата на статистически
те данни, успехът в учили
щето е следния: от 
ученика положителен ус
пех са постигнали 438 уче
ника, от които 164 отлични, 
145 много добри, 163 добри

в

никак не се съмняваме, на 
мерението ни е да се пред
ставим и извън общината— 
казва Иван Георгиев, пред
седател на младежката орга 
низалия в селото.

На често провежданите 
“събрания райчилосвските 
младежи всекидневно се 
стремят да обогатяват и раз 
ширяват дейността ой. По
край упражняване на мест 
ния фолклор не в по-малък 
център на вниманието им е 
културно-забавния живот, а 
организираните забави не са 
Рядкост. Имат грамофон, а 
и музикалната група от се 
лото винаги им оказва по 
мощ. Но както изтъкна Ге
оргиев, все още нямат те
левизор, а в .момента нямат 
ни средства да го обезпечат. 
Местната общност няма въз-

та върху развитието «а кул 
турната самодейност, в пред 
стояптия период трябва по- 
ускорено да работим и ®ър 
ху идейно-политическото си 
издигане, защото това е и 
гаранция за по-нататъшната 
ни работа. Запланували сме 
да произнесем няколко сказ 
ки «а тема от нашата обще 
ствено-полилтическа и самоу 
правителна практика. Имай 
ки предвид, че всред нас 
имаме младежи, които 
пепшо могат да изнесат по 
/вече сказки, то и проблеми 
за осъществяване на акци 
ята няма да има. За някои 
лт-к ще търсим помощ от 
ОК на ССМ от Босилеград 
и смятам, че съптата няма 
да изостане — каза в разго 
вора другарят Георгиев.

В. Б.

672всички материа- 
въз-

учениците и 
още пове-

В. Б.

— Това е добре — климна с глава 
Соколов, който съш<> така тихо преда
де информацията на Страхил за дове
реното лице в общината.

— Имате ли нещо от оръжие или 
с голи ръце ще отивате? — обърна се 
Страхил към Васил.

— Един пистолет.

застрашителните мерки срещу движе 
нието.

— Нашият принцип е живи не се 
даваме в ръцете на врата — обърна 
внимание на всички Страхил. — Това 
правило отсега важи и за вас.

Соколов погледа в часовника си и 
даде знак на Страхил, че е време 
вървят, защото до разсъмване ги ча
каше още работа. Предадоха пистоле
тите и бомбите на Васил и се сбогу
ваха с младежите по партизански.

ус-

да

— Да им дадем в заем два писто
лета и три бомби, с у сдобие 
стигнат в отряда да ни ги върнат 
предложи Соколов.

— Бива — съгласи се Страхил — а 
дотогава ние ще разчитаме «а автома
тите си. Аз търся и прит в патрони— 
рече той на Васил.

когато
— Връзката ви с отряда е Радеико 

Лисицата от Киселица. Очакваме 
по-скоро да пристигнете със скъпия 
товар — рече Страхил на Васил, като 
излязоха от къщата.

ви

Започнаха „Срещате иа селата“ от 
Димитровградска община

отсрещната 
рътлина, като ги осведоми за създаде
ните конспиративни групи в Горянекн 
край, за засилената пропаганда в пол
за на партизанското движение, за сим
патиите у народа Към него, за подго
товките па други нови бойци, за раз
говора с Никола Петров и за подслу- 

между Ботушаров и

Васил ги изпрати до

обе-— Съгласно, имаш и бомби — 
Васил, доволен, че групата ще има 

още два пистолета и три бомби, доста
тъчно оръжие за моралния ДУХ на Уча' 
ствуващите за извъ,Ршаваяето на аК1^и' 
ята и за евентуалната им защита, ако 
ситуацията наложи.

На 26 #нуари започнахатазгодншните „Срещи на се
лата", а според решението, взето на 8 януари на заседа
ние на Комисията за село при Общинската конферен
ция иа ССМС Димитровград.

На споменатото заседание 
бяха приети и критерите, за 
оценяване, а също така бе 
договорена и утвърдена сис 
темата, начина и разпреде
лението на предстоящите 
състезания-

За състезанията бяха из
влечеш! (жреб) местиш общ
ности и определени терми
ните за срещите на млади-

1. Състезателният отбор 
иа МО Лукавица П бе вече 
гост на МО Скървеница на 
26 януари, където лукавчани 
и скървеиичани започнаха 
да събират първите си точ
ки. На състезанието в Скър 
веница, домашните завоюва- 
ха 45 точки (от възможни 
81), докато гостите от Лука- 
вица П спечелиха равно 90 
точки (от възможни 144).

Състезанието в Скървени- 
ца бе доказателство, че и та 
змгодишните срещи ще се 
проведат в знак иа другарст 
во и взаимно запознаване

Ща

на младите от общината.
Отличната организация и 

още по-доброто представяне
шаното от него 
Бързашки, за арестуването иа Тасе и 
момчето му, което поради предпазли
вост от евентуални опасности на про- 

пред групата не им съобщи. Те 
от сязоя страна му възложиха той 

още да не излиза в отряда, а да про
дължи с нелегалната дейност в Горяни 
и околиите села, да организира народ
ната съпротива и Да измамница бойци 

Ако обстоятелствата нало-

Двамата партизани трудно се раз 
постолетите си, отнети 01

изпълненията на културно-за 
бавната програма, спортни
те състезания, показването 
на домашното ръководелие 
и т.п., ни дава право да кон 
статираме, че следващите 
срещи ще бъдат организира
ни на още по-високо равни
ще, а в това ще се убедим 
и на 2 февруари, когато в 
село Желюша ще гостуват 
състезателите от МО Гоии- 
дол.

деляха от я
царски офицери през пролетните ср 

не им беше съ
вал
пъкжения на Стрешер, но

позволят групата да се изло 
с един постолет 

бомби, гру
вестно да
жи иа опасност само 
въоръжена с листолсги и 
пата ще може да се защищава и да 
бори, че да не позволя никой жив Д 
попадне в ръцете на полицаите. 1ош 
също представлява и успех, и защ 
на хората. Поради възможната акция 

толкова оръжие 
на конегтра-
заминаването

за отряда, 
жат нека да мине в нелегалност и да 
продължи с работата, като поддържа 
връзки с отряда и групите. След сед
мица те пак ще се отбият при него, за 
да създадаг нелегални шародооовободи- 

.комитети в долните села. През 
време той трябва да обсъди и

те.

за отнемане от врата 
партизаните предложиха 
торите да не бързат със

Нека това направя'*
защото този ус- 

помощ

На 9 февруари, отборът 
на Лукавица I, ще гостува 
в село Омиловцн. Да кажем, 
че срещите-реванш ще се 
състоят по същия РОД- 

Интересно е да се отбеле
жи, че първият кърг от със 
тезанидта ще бъде провеж
дан по т.н. куп-система, а 
останалите отбори ше се съ 
стезаоат по системата всеки 
срещу весекотго.

телиш
това
подготови хората, които могат да вля- 
зат в тях. Това трябва да бъдат при- 
(въРженици иа движението, честни и 
авторитетни селяни, които ше са забър- 

съ-трудничестоо с властта. Те-

ка-в отряда.
то задигнат оръжието, 
пех ще представлява голяла 
на отряда за приемане и въоръжаване 
иа нови борци, а удар за властта, 
дадоха и необходимите напътствия 
младежите да подготвят акцията и 
да я проведат ефикасно, 
не трябва да протакат ш(ого 
отлагане, защото се налага да изпр - 
варят властта в осъЩвствяването 1

каиш в
зи исомитети ще бъдат зародиш на но- 

народна (власт в Горялски край-Разбира се, (вата
(Откъс от романа „Пролет 
на тримеждието") Т. Петров
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Пред Оомите 

олимийсни 

игри в Лейн 

Ллееид

Почивната като превантива
от «работник-м половината 

ците, нуждаещи сс от рса- 
билитациониа 
намерят място и балнсокли- 
матичеокигс лечебни цоптро

С преминаването н;\ 42-ча- 
сава работна седмица сво
бодното време на трудещи
те се увеличи в такава сте
пен, че броят на свободните 
дни през годината нарастна 
с четири пъти над брод на 
дните на годишната почив
ка. Поради това, акциите 
конто раздвижиха Съю3ът 
на комунистите в Югосла- 
вид и Постоянната конфе
ренция на градовете ш об- 
щнните на Югославия 
по-рационално 
не и насочване на средства
та, конто трудовите органи
зации отделят за подобре
ние условията за почивка 
на работниците и за насърч
аване на самоуправнтелиото 
сдружаване в тази област, 
не трябва да останат глас 
в пустиня.

ез първите шест месеца па 
изтеклата година този брой 
е с 12 процента ио-голдм от 
този в 1978 година.

С акцията на здравните 
институти през последно 
време ее предприемат мор-

почивка .да

ве у нас.
(Тащрг) _

олимпиада »До зимната 
Лойк Плссид останаха още 

няколко седмици и до 
ма този

В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МОША ПИЯДЕ"
само 
мшсшштс
спортен спектакъл

последната подгото» 
ка. Опасността,
Iшаши оргш*изаторите 
,гса на бяла покривка, вече 

Н7>лиистите 
олимпий- 

окбло

ГОЛЯМ
спешноДоволни сме от постигнатите 

резултати вършат която заза
с лиизразходва- Рабопгици довършват висо 

ките ст'/,лбове, на които ще 
бъде подпален олимпийски 
ят огън.

но-гориитеЗимната ваканция за учо- учелиците от 
класове, при тях положение И7урХУ

В7,ЗВИ! пелия около 
окото селище наваля 
15 см опят — и тоВа деи' 
ствитслси, понеже 
загорите започнаха да засян 
ват ски-пиститс с изкуствен 
спят. Тези дни сс върши за 
ключителна

мм паашците от ооиовио училище 
„Моша Ппядо”от Дпмптрои- 
град. започна на 18 януари, 
а ще свърши па 4 фовруа- 

щс започне

то о следна то:
От 593 ученика, които се 

учат и пети, шести, седми и 
111 са отлнч 

ни, 80 много добри, 132 до
бри, 74 задоволителни и 
ученика са <л>е слаби бележ 
кн. При тях оредпата бележ 
ка е 3,06.

В осиошго училище ,.Мо 
ша Пияде” в Димитровград 
от общо 1176 ученика —317 
са отлични, 248 много доб
ри, 252 добри, 131 задоволи 
телиш, или общо взето 948 
ученика са постигнали поло 
жителеп успех, което прес
метнато в

когато дългоочакваният сняг 
пак иаваля. Иначе, Лейк 

Плесид вече бе домакин на 
олимпиада, през 1932 годи
на и няма спънки и този 
път 
ри да 
начин
ство на участниците и орга 
низатора.

органи-
оемиI класп всери, когато 

(второто полугодие.
Какъв е тазгодишният ус 196

пех и доволниI ли сте от не 
го? — с този въпрос се обър 
чтахме къ-м директора па 
училището, другаря Васил 
Николов.

— Уолех-ьт е по-слаб, в 
срлвлсашс е миналогодиш
ния, обаче трябва да се 
има предвид, че тлт „опи
сателни бележки”, много но 
влияха за да сс получи та
кова впечатление, защото 
предишните години тъкмо 
тези бележки повдигаха 
процента на успеха. Въпре
ки това доволни сме от пое 
тлгнатия успех и изпълне
ния план.

подготовка и 
всички уредби

Днес почивните центрове 
се използват едва 80 дни в 
годината, което не им- дава 
възможност за рентабилна 
работа. За да се подготви 
за приемане на работници 
през зимните месеци, с необ 
ходимо от средствата за рег 
рее много повече отколкото 

' досега да се използват за 
модернизиране) за тази цел 
само на Косово се отделя 
сума от около 40 процента 
от средствата, предназначе
ни за регрес, докато в СР 
СъРбист, Словения и Войво- 
дина се отделят около 10 пр 
оцента, а в Хърватско само 
5 процента.

зимните олимпийски иг 
минат по най-добър 
и на общо задовол-

лоправка на 
и изобщо сс украсява це- 

комллекс пред навали 
цата на скиорите, зрители 
те и кореспондентите. Ко

тех пичсскитс ли

лият

митетът и
са уверени, че до нача

лото на игрите всичко 
бъде в ред, а особено сега,

ца (Фото Танюг телефото от 
Лейк Плесид)

ще

гюказ-процентн 
ва, че 80,68° о са без слаби 
бележки. 228 ученика са 
със слаби бележки, което 
ще рече, че 19,32% от уче
ниците «не са показали за- 
довол и тел 011 успех.

Средната бележка показ
ва, че успехът ие с на мето 
го високо равнище, но и че 
не е загрижващ (3,42).

Най-добър успех, през 
първото полугодие в основ 
но училище „Моша Пияде” 
— Димитровград, са постиг 
нали първокласниците, до
като най-слаб успех пока
заха учениците от ооми 
клас.

СРЕЩИ

С ПАРТИЗАНСКАТА 

МАЙКА ДАРИИКА
И наистина няма нуждаЗа преразглеждането на 

традиционалнните видове 
рекреацня съществува още 
една, не малка причина. Бро 
Ят на повредите на работно 
то място и професионалните бри, 120 добри, 57 доволни 
заболявания през последни- и 32 ученика имат иезадово 

силно нараства, лителен успех. Или с други 
думи, средната бележка на

от тревога.
От 583 ученици, от първи 

до четвърти клас, 206 учени 
ка са отлични, 168 много до

пушка в ръЧе те постълват 
в редовете на народоосвобо
ди течното движение, а тяхна 
та къща става сборище на 
комунисти и място, където 
се провеждат тайни събра
ния, на които участвуват и 
Симо Погачаревич, В аса 
Смайевич. Жика Деведжич 
и други Първоборци.

На 18 септември 1942 го- 
дина в гората на Ясеновац, 
над Масурица е формиран 
Вранският партизански отр
яд, между чиито бойни се 
намираха и Новица и Мир-

Край паметника на падна
лите в НОБ бойци и жерт
ви на фашисткия терор в 
село Масурица, край Сурду- 
лица често ще срещнете 
крепката старица Даринка 

' Дойчинович, която поещава 
паметника на падналите, ре
ди венците, чисти снега, а 
когато дойде пролетта пола
га свежи цветя- На памет
ника са записани имената 
на масур ичани, загинали 
през Втората световна вой
на, между които и имената 
на единствения й син Нови
ца Дойчинович и зета Мир
но Стоянович.

те години 
Така през 1978 година борят 
на повредите беше с 6 про 

отколкото
учениците от първи до чет
върти клас е 3,78.

Що се касае до успеха на
цента по-голя-м, 
през 1977 година, докато пр Т. Петров .

СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

Храната на бременната
ХРАНИТЕЛНИЯТ РЕЖИМ на бъде

щата майка трябва да бъде съобразен 
с нуждите на нейния организъм и на 
растящия плод. Разпространеното .мне
ние, че бременната трябва да се храни 
и за двама, не е съвсем правилно. Важ
но е не толкова количеството на храна
та, колкото нейното качество. Ако преди 
жеката се е хранила добре и е приема
ла разнообразна и пълноценна храна, тя 
без особени промени може да бъде до
статъчна в първата половина на брем.е 

ността. Във втората половина нуждите. 
на бързорастящия плод се увеличават 
и се налага известна пренагласа на 
хранителния режим. Това ще осигури 
правилно развитие на плода и ще за- 
запи здравето на майката, защото при
родата, като е „използувала” майчина
та всеотдайност, е защитила плода — 
при иедоимъчно хранене най-напред 
обединява организмът на майката, кой-

ко.особено сиренето, са необходими пора
ди богатото си съдържание на белтъ
ци и минерални вещества (фосфор и 
калций). Бременната може да приема 
од 1/2 до 1 литър мляко дневно в чист 
вид или включено в пюрета, в кремо
ве, под формата на сирене и кашка
вал (30 г пълноценно сирене се равня
ва на 1/ кг. мляко).

Нараства и потребността от зелен
чуци и плодове, които задоволяват ну
ждата от витамини, особено от С, Р и 
А. Витамините С и Р укрепват стенните 
иа кръвоносните съдове, което е 
от значение в родилния пери

од. По-добре е салатите да се подки- 
селяват с лимон. Зеленчуците м гозби-

В разказването на майка 
Даринка се редят датите, съ 
битията и местата, като че 
ли вчера се случили. Тихо 
и спонтанно майка-Даринка 
разказва за пребиваването 
на партизаните в горите над 
Сурдулица, за участието на 
Новица в действията на Ку- 
кавишки партизански отряд, 
за бягството му от интерна 
цпята в България- Разказва 

с любов,тя ПОЧИТ II
така както мо-уважение, 

же да говори само майка за 
свои деца.те да се варят кратко време и в мал

ко вода. Плодовата и зеленчуковата Лентата на спомените й спи 
Ра а от старческите й очи 
се търкалят

храна регулира 
средство срещу запека, който се появ
ява у повечето бременни.

През зимните месеци

червата и е сигурно

сълзи, които 
пълзят по лицето й винаги, 
когато майка Даринка 
спомня за 8 октомври 1942 
година и село Върбан кра»« 
Буяновац. Изтрива 
Цето на черната 
която от този ден не сваля- 
На този злокобен ден заги
наха Новица и Мирко.

то щедро предпоставя своите запаси на 
бъдещата рожба.

Следователно храненето след - чет
въртия месец трябва да бъде по-бога 
то (около 2 500 калории на ден) преда 
всичко белтъци. На организма следва 
да се дава достатъчно калций, който 
изважда костната система и зъбите; 
желязо което е основна съставка 
червените кръвни телца, и витамини, 
които осигуряват нормалния растеж на 
плода. Това значи: по 2г дневно бел
тък на килограм тегло иа бременната 
(120 г при 60 кг тегло), по 1,5 
и приблизателно по 2 г калций.

Бременната жена може

витамин Д
може да се достави на организма 
рибеното масло, а през лятото - 
млякото и яйцата, които тогава са с 
по-богато съдържание на този вита
мин. Излагането на слънце помага за 
превърщането на провитамин А във ви
тамин Д.

Бременната жена трябва да предпо
чита черния хляб зарад витамините Б 
и Е. При нужда от витамин В може 
да се взема и медикаментозно. Недо
стигът на витамин А може да се наба
ви с яденето на моркови, яйца или с 
вземането на рибено масло през зим
ните месеци. Употребата на много сол 
трябва да се избягва, особено във вто
рата половина от бременността, кога
то често се явява склонност към ото
ци. По същите съображения трябва да 
се намали и пиенето на много 
сти. Най-добре е ако бременната 
Ма малки количества храна 

продукти, храни в по-чести

сиот
Даринка Дойчиновичот

За Новица и Мирко, май
ка Даринка разказва с дълбо
м‘?г 1НО и сгоРД°ст. Ней-

/ниЯт Новица се учил в стро
ителнотехническото учили
ще в Скопие и от ранна 
младост тръгнал по пътеки
те на революционерите и 
комунистите. Мирко се учил 
в известното Буковашко зе- 

Училище, в което 
след себе си остави видни 
революционни следи и ил- 
еи, поради които бе изклю- 
1ван от училището

ги с пер 
забрадка,

на

Даринка Дойчинович все 
още добре си спомня за зло 
деянията 
фашисти

българоките 
в този край. На 

раздяла ни каза, че много 
й е мило, че се пазят споме
ните за нейните най-мили 
и за всички, които дадоха 

за свободата, 
я и това, че културно- 

художественото 
в Масурица 
единствен и а ^ син Новина 
Дойчинович.

на
г мазнини

да яде до
бре сварени месо и риба, без бульона, 
който е богат на екстракти вещества. 
По едно до две яйца на ден) които, 
освен белтък, съдържат витамини и 
желязо) също трябва да влизат в ней
ната храна, ако за тях няма противо
показания.

животите си 
Радва

дружество 
носи името натечно-

прие- 
но да се тт ДР/га~ет<> си Новица 

и Мирко продължават в 
първите дни на войната. С

Млякото и млечните
промеждутъци.

С. Мнкич
СТРАНИЦА 10
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Календар на 
събитията ИНФОРМАЦИЯТА 

СПЕЦ СТО ГОРИ
На 28 януари 1912 година

нзоухна стачка в електричес 
.кидмлин на братя Попович 
в Лесковац. Стачката бе 
провалена след 40 дни, а от 
стачния фонд бе похарчено 
86,60 динара. На информацията в из®е 

стан смисъл може да се гле 
да като на суровина, подоб
на -на храната м на енерги
ята. Но има съществена ра 
злика. Храната и енергията 
са ограничени и ние търсим 
нови източници. Информащ 
ята е в излишък макар в 
познанията ни да има още 
много бели петна. Как да 
ое преодолее пропастта ме 
жду обилието на ииформа 
цията и слабото й използу 
нане?

За разлика от храната и 
енергията при консумиране 
то й информацията не се 
разлага, не пропада, а ста 
ва още по-ценна? Ако не се 
използува, не се губи, не 
пние, не Ръждясва... Но ка 
кво да правим с излишната 
информация? Как да я пое 
тавим на разположение на 
отделния човек?

Възлов момент е компютъ 
рът, електронноизчислител
ната машина (ЕИМ). Той не 
е само машина за информа
ция, но и апарат за общу
ване. Ако информацията е 
във форма, която може да 
се чете от ЕИМ, 
бъде преработена и преда 
дена за ползуване. Прерабо 
тката дава възможност за 
смислена манипулация на 
съдържанието на електрон
ния поток, при което стой 
костта на информацията се 
увеличава. Предаването (ко 
муникацията) от гледна точ 
ка на приложената техника 
не е нищо друго оовен дви 
жение на електрони от ед
на точка към друга.

Електронната индустрия 
върви към все по-малки, по 
-бързи и по-евтини апарати, 
към по-гол яма произвол ите 
лност за по-малко пари. 
Производителността зависи 
от скоростта на електронни 
те преключвания — днес ста 
ват дори за време, измерва 
но в питсосекунди (милион
ни части от секундата). Това 
се постига чрез намаляване 
размера на компютъра.

Нека приемем, че след 10 
години ще бъде нужна ско
рост на предаване 10 маши 
ни в цикъла за 1 наносе- 
кунда (една милиардна част 
от секундата). Това е 50 пъ 
ти по-бързо от постигнатото 
в момента. Но да не забра 
вяме, • че електрическият ат 
гнал не може да се преда 
ва по-бързо от окоростта на 
светлината — около 3 ом за 
0,1 ианосекундн. Очевидно 
бъдещият компютър не би 
ва да бъДе по-гол ям от куб 
с размери 3x3x3 см. Тогава 
ще му трябва минимум енер 
гия. Минимални ще бъдат 
и производствашпч? разхо 
ди. Но в този мишмеомпю- 
тъР импулсите ще се преда 
ват с шеметни окорости ч 
ще се о-щеля много топли
на, а отвеждането й ше 
представлява огромна труд
ност.

Всичко това засяга съще
ствуващата в момента елек 
т|>оина техника на базата 
на силициеви полупроводни 
ц«. Но вече се очертава дру

га база — метални сплави 
до температурата на технич 
ния хелей (4,2° над абоолют 
«ата нула). Тогава някои ме 
тали губят съпротивлението 
си, превърщат с в свърхпро 
водници на електрическия 
ток. При такива свърхпро 
водници вече оа достигнати 4 
свърхскорости под 20 пико 
секунди! Компютър със 
свърхрпроводници ще бъде 
миого малък, много бръз, 
много студен и., много скъп.

Каква е техниката на на
трупване и съхраняване на 
информацията, на паметта 
на компютъра? За сравне
ние ще си послужим с ед
на библиотека. Информаци
онно съдържание на библи 
отеката може с малко арит 
метика да се преведе на 
езика на компютиране — 
в битове. Библиотеката на 
Американския конгрес напр. 
съдържа около 18 милиона 
заглавия- Ако всяка книга 
има 300 стр. по 1500 знака, 
стават по 450 хиляди знака 
на книга, а всички книги 

12 знака или около 
20 милиона бита. Най-голе- 
мите съвременни ЕИМ имат 
капацитет 3,8 х ДОЮ бита ця 
лата спомената библиотека 
би могла да се побере в 
около 20 такива машини. В 
бъдеще, естествено, този 
капацитет ще се увеличи 
значително. И все пак има 
граници...

*
На 28 януари 1930 

в Белград пред съда 
шита на Държавата започна 
процес на арестуваните

Куманово. Тогава 
Трайко Стаменкович члегя 
на ЮКП от Леоковац бе о- 
съден *на 4 години

година
за за-

ко-мунисти в

затвор.

т
На 30 януари 1944 година Тое 
ти (Лужнишки) батальон 
проведе акция в Сводже В е 
лико Бонинци и Модра Сте
на. В тези акции са плене
ни четири пушки, две 
шещи машини, радио 

. рат, два вола и един кон и 
около 1000 кгр. захар. В Мо 
дра Стена тогава бе 
жена електрическата 
рала и разрушен моста 
река Лужница.

пи-
апа-

унищо
цент-

на

*
ОТ РЕПЕРТОАРА 

НА ДИМИТРОВГРАДСКОТО КИНО
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На 1 февруари 1942 годи
на се състояха политически 
събраниа в Чифлик и Брея- 
новац.

тя може да

ФЕВРУАРИ:
— 2 ФЕВРУАРИ, любите

лите на филма ще наблюда
ват Френския филм, под за
главие „ГГАНИМАЛ”. Дос
татъчно е да се каже. че гл 
авна роля в този филм иг

рае известният артист Жан 
Пол Белмондо, а това 
татъчно говори, че филма 
не трябва да се пропуаге.

— 5 ФЕВРУАРИ, филма, 
■който е предвиден за про 
жектиране на посочената да 
та не препоръчваме на най 
малките, защото има ероти 
ка, производсвото му е и 
талианско, а се казва „Ста 
жантка'' и не се съмняваме 
в това, че залата ще бъде 
пълна.

— 7 ФЕВРУАРИ, тема из
вестна, артисти известни, 
производство на ГДР, а фил 
мът е под заглавие „Между 
ястпебите” (главен герой — 
Винету!).

— 9 ФЕВРУАРИ, американ 
ският филм „Пол Керзи не 
прощава" също ще предизви 
ка доста интерес оред люби 
телите на филма, защото 
артистът Чарлс Бронсън е 
познат на димитровградска
та филмова публика.

— 12 ФЕВРУАРИ, англий
ският филм „Голямата люб
ов на Лорд Нелзон''.

— 14 ФЕВРУАРИ, амери
кански филм, получател на

„Оскара", тематика- на

Събранието
партизани от Бабишки 
РяД, а за политическото по
ложение и целите на НОБ 
говориха Тихомир Ракич — 
Велко и Вукашин Радиче- 
вич.

организираха дос-
от-

„Вкарването” на цели би
блиотеки в дадена по размер 
ЕИМ и все пак доста при
митивно сравнение, ако 
имаме предвид човешки мо 
зък. Изчислено е, че той 
има капацитет около 1013 би 
та. Ако допуснем, че елек-

ИН МЕМОРИАМ

, ; ' ■ “ Ь -
: ГЯЩг тронноизчислителната тех

ника продължава да се ра 
звива като досега, та през 
2079-та година нейният ка 
пацитет би трябвало да е 
надхвърлил този на човеш
кия мозък. Но това не е 
съ®сем добросъвестно срав
нение. Мозъкът разполага 
с асоциативни способности, 
умее да комбинира така, че 
капацитетът му се разшир
ява, та такава способност 
(засега) липова на ЕИМ.

Капацитетът на компютъ
рът би могъл да се увеличи, 
ако се премине към три
измерно натрупване на ин
формацията със способност 
за самоудвояване. Природа 
та отдавна познава такъв 
модел, генетичната спира 
ла ДНК, която има капаци
тет 1010 бита и умее от на
трупания „собствен опит" да 
приспособява и да изгражда 
наново „собствени' нови ка 
пацитети. Една молекула 
ДНК има не само специ
фичен химически състав, но 
и специфична структура, 
уникална за нейното съ
държание на информация- 
През близките сто години 

въпросът за 
биологичен

ГЛ НОНОИА
: Минеш

:

а

ттт
миналата сед-След тежко боледуване, през 

мица в Ниш почина Маиоил Маношюв 
агроном от Димитровград. Ман0™°® пен^^Гз! 
на Комитета по земеделие към КонФеР®“Ч”Я?
селско стопанство и кооперативно ДОло на Рега<ъ
налната стопанска камара в Ниш. С нетоват 
смърт колективът на Регионалната аК.

.. Гл.ипт.т на комунистите загубиха еди 
Р ч^Хр работник и сдавен 
Маноил Маноилов наистина оеше и ,

специалист, отделно - -м^ше^кое™ 
знаят онези, които с него сътру/цм ^ безкористно 
обичаше своята работа, а знания „ - м,,ого „а 
предаваше на по-младитесик Най-голяма
селскостопанските производители и нс.
част от дейността си той регион ТвъР-
то на селското ^ккнство^Ншшш^рс^^ колекти 
де често посещаваше сшижосто СТИИя за
ви и земедешште^като^ ките мероприятия и 
приложение на агротехнич високи и ка-
най-добрите метода за полу усиле1Шя труд,
чествени добиви. Б”?^а^торихет и почит всред той се ползваше с голям автори ^
колегите и дапосредстаните с^рУдничеше

Години наред, Маноилов сътруп^ от
Лям брой научни и_ Беше твьРДС
1ктив™в*Дружесгвото в

иГпГа из^Гдаеме изпълняваше Длъжността
председатеЛк„^ДРиУЖестжх,рОегио1и;шата

Е=Гда=оРт—я

два
филма: фантастшса в кос
моса. „Близки срещи от 
трети вид" — необикновен 
филм, който има и необик
новено заглавие.

— 16 ФЕВРУАРИ, иай-сет- 
не и един домашен филм — 
комедия, на която режисьор 
е Иван Мариичек, а се каз
ва „Хулигани’'.

— 19 ФЕВРУАРИ, „Армаге 
дан" — известен филм с о- 
ще по-известен артист, Ален 
Делоп, производство френс
ко, жанр

— 21 ФЕВРУАРИ, „Контре 
берийски ириказзеи” — ита
лиански.

— 23 ФЕВРУАРИ, амери
канският 
филм под заглавие „Мистър 
милиардер", вероятно ще бъ 
де добре приет от публи
ката.

— 26 ФЕВРУАРИ, „Нападс 
на полицейски учас-

е името на американ-

тивен

криминален.

ще възникне 
създаване ;на 
кристален компютър подо
бен на ДНК или казано на 
кратко: ще трябва . „да изо 
бретим" мозъка...

авантюристичен

с го-

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ 
НА МИНА

НЕГОВИТЕ ДРУГАРИ ОТ УЧИЛИЩНАТА СКАМЕ 
ЙКА В НИШ, БЕЛГРАД И ДИМИТРОВГРАД: 
СЛАВКА, МИЛКА, КОЛА, ПЕЦА, МИТА, САИКО, 
МАРИИ, ПАСА, ВАСКА И ДР.

ин- тгисто 
тък"
ския филм, а темата е ясна 
— криминал.

— 28 ФЕВРУАРИ, „Небо- 
ди и индианците", американ 
оки филм, с който свършва 
репертоара за месец февру-

Т. Петров

стопанска

ари.

СТРАНИЦА И
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ху/цер Моля, баз аошчснн
Един приятел по телефона ми обажда:

една партия шах. Имам
— Докторе — обажда се 

разтревожен глас по толефо 
на — елате веднага цри — 
г-жа Дю боа.

— Но какво се с случило, 
госпожо?

— Петогодишиият ми син 
глътна XIшикалката ми...

— Идвам веднага!
— Но, докторе, какво да 

нравя* докато дойдете?
— Пишете дотогава с мо

лив.

— Ела в къщи па 
много свободно време...

— Опсъде на теб сега толкова свободно
време?

не пиша домат-— Децата са на ваканция— 
пито им упражнени#...

културния дом в Димитров- 
директор7,т Кирил Трайков, в

Посещението на 
град, както казва 
скоро време ще се увеличи...

Ще пуснат в действие бюфета в мазето...КАВЕТО11 — Ти ли каза на Йохгш- 
сои. чс съм идиот?

— Не, той го знаеше вече.

— Вашите близанци мно
го си приличат. Как успява
те да ги различите?

— Мшого просто — кара
ме ги да броят. Вили може 
да брои до сто, а Ханс до 
седемдесет и пет.

АфоризмиПреди извесно време нашата задруга беше ку
пила млого каве. Пълни рафтовете бейоше отдо- 
ле до горе. Отиду селяци да потраже матнку — 
нема матика. Отиду да купе сръп — нема срън. 
Кой Държи тея работе. А каве — колко ти душа 
оче. Ударите критику на руководството на копе- 
рацтоту дека йе купило толко млого каве н заро 
било целия капитал на задругуту.

Беоше се наемели кво да прайе с кавето. У 
село човеци слабо пию каве, а и онид дека пию 
каве узимаю си од град. Дооде децата и кво чс 
ни донесу — кавенце. Това имадо у град. А ние 
стари човеци несмейемо млого да гашемо каве. 
Затова бабата га меша с жито, маджори га некн- 
ко, та само по малко мирише на каве.

•I!

Хората мразят свидливия човек, защото не 
могат нищо да измъкнат от него.Шотландец лежи па смър

тно легло и казва на жена ВОЛТЕР
си:

Иай-гроз1ште лъжи са изречени с мълчание.
Р. СТИВЪНСЪН

— Обемна вай ми, че кога- 
то умра, ще оставиш 
гроба ми плоча с моето име.

— Обещавам — отговаря 
жепга му.

След погребението тя най 
стнна поставя на гроба на 
мъжа си емайлирана плоч
ка, която с откачила ог път 
мата врата, и кодто гласи: 
,.Д-р Макалаберти 
ема болни от 9 до 12 часа 
всеки дои."

| па

Хората искат от вас критика, но очакват по-1111I хвала.
Д. ДЕФО

Най-нетактични са онези огледала, които ни 
показват в цял ръст-

X. ЛЕМБКЕИ затова задружното каве си плуе по равто
вете. Кажу дека и поганцити нагризли малко не- 
колко БулавБе и кико видели дека йе каве и они 
дигоше руБе. Изгледа и поганцити не обичаю тейе 
работе...

Мину извесно време ка получи писмо од двата 
сина и черкуту. Од Ниш, Белград и Куприю. И 
сви ми пишу — „тате, ако има у задругуту каве 
купи ни колко можеш и одма ни испраче, при нас 
нема каве. Са поскупе и па га нема. Нийе не мо
же да живейемо без каве... Снаата пак дописала 
оздола „тате, месото немой Да ни испрачаш, нека 
остане за тебе, ама каве ако има одма ни купи 
десетина БулавБе ...”

Отодим я йедно ютро у задругуту. Ка погле. 
дам равтовете йексичили. Сети се дека и друБи су 
писали писма. Върну се дома за спестовнуту кни- 
жку, идо у пощуту та изтегли паре и със дисадзи- 
ти отидо у задругуту.

Ка тамо дошли и сват Мика и Кеца од долна ма 
лу сви влаче каве. Купи я* Да не лъжем на свако 
дете по десетина БулавБе. Ка на ютре дън отидо 
кво да видим — равтовете празни — курталисамо 
задругуту от кавето.

Йеднуш и нийе да згодимо с търговиюту. Вер- 
но кавето млого висе у задругуту, ама най-после 
убаве паре узе задругата. А я изпразни спестовну
ту книжку, па са децата че ми признаю ли това 
или нече, че видимо...

Ай с здравл>е, па не писуйте вече за каве 
и на село нема ни за лек

при-1!
1!|! МОШЕ ДИГА
I СТАНДАРТНА СЛУЧКА

(израелски сатирик)
и обогатявахме тържествената съботнаПреди няколко дни, по време на 

обедната почивка, моят колега Шмил 
седна до мен, извади от чантата си сан
двич, погледна го сякаш го преценя
ваше, после въздъхна и преди да го за
хапе ми каза:

— Знаеш ли, аз мисля, че секре
тарят на индустриалците Бума Шавит 
е напълно прав, като каза, че ние се 
грижим за стомасите си.

— Разбира се, че е прав. За какво 
да се грижим?

— Ако искаш да знаеш, им а още 
нещо — продължи Шмил, но вече с 
пълни уста — и министърът на финан
сите Ерлих е съзрем прав, като каза, 
че прекалено пари се въртят по наши
те джобове и си позволяваме да живеем 
на високо жизнено равнище.

Сега вече се обърнах да погледна 
Шмил. Не, той не се шегуваше и на
пълно сериозно дъвчеше сухия сандвич.

— Ти как 
ключения?

— Ами, че от личен опит.
— Не те разбирам.

Какво толкова има за разбиране? 
Помниш ли времето, когато месото бе
ше кът и толкова скъпо, че 
шите заплати рядко го виждахме. .

— Помня, ло. . .
Шмвд не ме остави да го прекъсна 

и продължи да пита:
— Тогава

вечеря-
— С кокали.
— Ето виждаш ли11 усмихна се 

доволен Шмил, — това го ндма вече. 
— Защо, да не би сега месото да

е по-евтино и ти да го виждаш по-че
сто?

— Аз не говоря за месото, а за ко
калите.

— Е, къде е тогава високото ни жи
знено равнище?

— Как къде — учуди се той, — на 
пазар .ДСармел”. Ако искаш не само 
да го видиш, а и да се възползваш от 
него, вземи две по-го леми мрежи и ела 
с мен в петък към пет часа подир обед. 
Тогава сергиите и магазините се затва
рят и собствениците изхвърлят на бо
клука това, което им е останало от Ця* 
лата седмица. Ще видиш, драги мой» 
как хората тълчат мрежите си с до
гори с кокали и не просто кокали, а 
хубави тук-таме забравени 
со. Има домати,

1

си стигнал до такива за-
парчета ме- 

чушки, моркови и дру
ги плодове и зеленчуци съвсем

, само наполовина из гнили. Цялото 
това изобилие се представя на бедно- 
тията безплатно. Не както преди, кога
то за всеки килограм кокали трябв 
Да се заплаща. Ето, драги мой, 
високото жизнено 
най-после Шмил

запазе
ни,

ние с на-
1М аше 

това е
равнище — засмя се 

ж и смехъ-т му се сля със 
почивка К°иТО обя®и края на обедната

:'.Т МАНЧА

с какво разнообразявахме

Кой какво 

си мисли
(у -в&с, лот ремькя

/// ,зууу I"
ПЕТРОВ
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