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С указ ва президента
на СФРЮ от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоено с Орден братст
*о и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта
на информативната и
графическа дейност и
зв приноса в развити
ето на братството
и
единство между на
шите народи и наро
дности.

ЮКП призова югославски
те народи на въоръжена
борба

знамената
на
свободата

Въз сслзва па решението от 4 юли 1941, централ
ният. комитет на ЮКП изпрати на 12 юли 1941 възвание
. ш„ст1ш0шок^ат^и:СЛаШ'Я * реШителеа ®°й СР^ фанериогорцТмекедшшТГдр^?^“' ХЪРВа™' словеНЙИ'
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Лред нас са две значител
ни и светли дати от наша
та история.
Чествуваме 4 юли — Дсн-д
на боеца и 7 юяи — Деня
на въстанието на СърбилНа 4 юли 1941 година Юго
сланската
комунистнчес ка
партия. начело с другаря
Тито. призва народите и нл
родностите на
Югославия
на въстание, на въ.оржена
борба против окупатора. Са
мо с-тед три дни (на 7 юли
1941 г.) Жнкица ЙовановнчШпанац с Iострел в Бяла
черква огласи началото на
въстанието, което наскоро
пламна в цялата сграна. В
борбата за свобода се вклю
чиха всички народи и народ
ности на Югославия.
Богатият революционен опиу на другарят Тито даде
възможност, подготвено да
ИЗ ПРАКТИКАТА НА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА В НИ
се посрещне капитулацията
ШКИ РЕГИОН
на бивша Югославия- При
зивът за въстание не е от
правен случайно. Знаело сз
че предстоя тежка и кърва
ва борба. Борбата продължи
четири години и мина през
седем кървави офанзиви. Та
ка свободата е извоювана,
Опитът показва, че в местните общности и организа
а не е подарена. Затова тя
обществено-политициите на сдружения труд в които
е светла и скъпа. Така сгтс
ческите
организации са дейни по-ускорено укрепват и
дължни
челената свооодаделегатските
отношения
сме. да пазим и защищавам
от каквото и да било посега
нсотчуждимо право те всеки
КАКВО е постигнато в до
елтево. В течение на борбадневно влияят върху всич
сегашния опит в осъществя
ки свои т.е. обществени ин
та са положени основите
вансто на делегатската сис
тереси.
на нашата братска социали
тема, с каква последовател
етическа република Югосла
ност и ангажираност се е
НЯМА УСПЕХ БЕЗ ОРГАНИ
застъпвал и застъпва ССТН,
вияЗИРАНА АКТИВНОСТ
с какви слабости и пробле
Визионерскияг път на дру
Тито мобилизира па ми сс срещат делегатските
. гаря
Между опитите, които са
отношения и как занапред
рода и след войната за из
ог трайно значение за акци
да се преодоляват тези тру
граждане на страната, за поите иа социалистическите си
хубав живот, за мир и съ- дности, бяха въпроси по ко
ито през миналата седмица
ли начело със СК отнасяш»
йаро
трудничество между
се до развитието на делегат
па
в
Ниш
разисква
МОК
дите на земното кълбо.
ССТН
в
Нишки
регион.
В
ската
система трябва отдел
С Тито станахме известни
уводното си изложение, ко
1,0 да се »здък»е тясната
Това,
навсякъде из света,
свързаност с развитието иа
сто
изнесе
Любиша
Митрокоето сторихме е основа да
вич, член на Председател самоуправитслиите социалипостигнем и повече, избрах
етически отношения в осството на МОК на ССТН в
ме Титовия път, по който
новиите самоуправигелии
Нишки регион беше изтъкна
неотклонно тгте въРвиморганизации и общности.
то, че досегашният опит в
Както и другите народи и
осъществяването на делегат
Все повече укрепва съзнанародности, така и българ ската система в общините
ннето, че борбата за по-иа
ската народност в
нашата
татъшното развитие иа деот региона потвърждава, че
легатската система пс може
братска родина постигна за делегатските отношения все
да се води отделно от бор
видни резултати, Реализира- повече се афирмират както
бата за последователно конне на задачите, произтичащи
съставна част на самоулраституционно учредяване на
от ЕденадесетИя конгрес на вителното решаване от стра
основните
организации на
Закотрудещите
се
и
граж
на на
СЮК, Конституцията,
сдружения труд -местните и
в борбата им за ма
иа за сдружения труд, ини даните
самоуправителиите
общнос
сово и активно участие в
ти.
циативата на другарят Тито обществено - политическия
за колективната работа и от
— Досегашният опит и по
живот. Тези активни субек
стигнатите резултати ни
говрност, задачите от иконо ти са приели делегатската
уоедиха,
че няма спонтанно
и
мическата сатбилизация
развитие на делегатските от
система . като мощно оръ
хгр. ще ни направят още поиошения и нс няма успех
жие за укрепване на социа
в тяхното развитие без орбогати.
листическите и самоуправи-

пмт.а ”а страНа е поробена и ограбена от същите
.1я злодея, които се осмелиха да вдигнат своите окърв?в во-натя СР.еЩ" Съветск^ съюз. Вие бяхте^еде^и
във^воцната, но не сте поробени. Славните традиции на
оороата за правда и свобода на дедите ви не бива да
Оъдат забравени. Сега е време да покажете,
че сте
достойни синове иа своите прадеди. Сега е време, сега
е ударил всички като едни да се вдигнете в бой сре
щу окупатора и ноговите домашни слуги палачитвРна
народ»- Недейте да опирате
да опло терор на врага. На терора отговаряйте п ма
сови удари по най-чувствителните точки на фапшеткичко
бандити- Унищожавайте всичко - Всипо1погт пя-та °Же да ползва фашисткият завоевател. Не
позволяваите нашите железници да превозват нод-нто *,ашРИаЛ И ДРУТИ средст8а- с коигоХха си слу'и™ Фашистките орди в борбата им срещу Съветск^
,Ьт,„Т ^Нащата страна Да създадем обсадена крепост
фашук.тките завоеватели.
СЪРБИ!
Вашите най-добри салове се борят вече по планизите срещу фашистките утнетителн. Но това не е
достатъчно, целият сръбски народ трябва да помага на
тези борци и тяхната борба. Всички, които могат и които са годшг нека постъпват в партизанските отреди.

Лшгатсш* система в порите на гг—й
евцаалистическото самоуправление

Борис Костадинов

телии

отношения и с това

Ша 3-та стр.)

предатели сръбството хващат' по ' увщад и
ГппбяШ1СТ" " другп нашн народни борци, КОНТО водят
оорба за своята свобода и ги предават в кцетГнГлГ
стпапа“ Те°!<п^Т0РН' КОИТ°
и ограбиха сво^а
страна Те масовно разстрелват твоите синове.
Я
|Я1У-гтп';>т°СК11
наР°Дс, какво са заслужили тези пре
датели? Те заслужиха не само твоето презреш^ и ^
по'пГо^етЖр^, ГЖЖ щото И тезнЪСизрода
пай-ожесточема съпротива па тезн^та*
Да покаже
на завоевателя.
ХЪРВАТИ
Отпттптлп
‘!,:Т1Л1111ЯТ предател
Павелич и усташкит^
Ороиолчес^ отрядн^стси'Те°' Създавайк» някакви до“‘РяД» срещу съветския народ ХттовптаГ
Съвстскм съ.по АкЪ‘'пл НИТ° един до®Р°волец срев
,Ако »а сила ви карат вие бягайте
б ппИ.,1
създавайте партизански отряди Яводете
°р0“срещу окупатора н усташките банпи™. ’
д"4' Хървати, организирайте се н унншожсЛ на Паве"ат‘1 пласт иа Павелич, обединете воичкипч» Те
1 'ьбския, черногорския, словенски ц доут ня^Й?И ^
вече водят въоръжена борба срещу окупа-юоаТ^х^
слуги. Вдигайте св без колебание^
гЕпЛ?™твхшгге
патопа н иР1иш1им
° иа борСа сРеЩУ оку1 I
V
1те' които са тръгнали в поход срещу
освободителната борба иа сърби, черногорци и други
народи,
Комунисти от
Хърватско,
Словения, ДалмацнЯ( Макв
ДОНИЯ и г.и.
Не се колебайте пито едии час,
но бързо органи
зирайте партизански отряди,
Застанете начело
иа осво
дителната
народна борба
срещу окупатора, както то
ва вече направиха сръбски

те и черногорските другари.
Използвайте сега в това
тежко
положение вашия
с години наред печален онит. Не се колебайте пред
каквито и да било жертви
сега
когато се поставя въ
проса за освобождението
на народа,
когато фашист
ките пълчнща заплашват да
унищожат
всичко прогре

са 3-та стр.)

ОТ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК ИЛ СЮК ПО
ПАТА ПА ВУКОВАРСКИЯ КОНГРЕС НА ЮКП

повод «о-годишни

НЕПОКОЛЕБИМО ПО ТИТОВИЯ ПЪТ
По повод бО-годнипшипта на Вукоиарския конгрес
на Работнина ЮКП, в тържествено украсената зала
ческно дом въа Вуковар на 2* 11:1111 се състоя тържес
твено заседание на ЦК па СЮК. Заседанието откри
председателят на Председателството ип ЦК на чул
Степан Дороискн. На заседанието присъстпу»аха и чле
новете на Комисията но уставни въпроси и иа Надзнрателната комисия на СК)К, преживелите делегати
па Вуковарскня конгрес и делегации иа ССТНЮ с>ъю3
ння синдикален с^вет. Съюзният съ»ст на СУБН01, на
Конференцията иа Съюза иа социалистическата младеж
и представители на СР Х*ьрватско, Славонско-барански
регион и Вуковар.

на
Интернационала,
в
тържествената зала се по
лучи сцена, подобна на ойа
зи от преди 6 десетилетия,
когато в това също помеще
ние са се събрали 374 деле
легати от всички краища на
страната на среща, която ис
торията отчита като един
от най—;забележителните'
крайъгълни камъни на нашата Партия— Чествуването на 60-годишнината на Вуковарскня
конгрес не е само възмож
ност, но и дълг да
изка
жем най-дълбока
почит,
признателност и благодар
ност на поколенията наши
пролетарски' и социалисти
чески- борци, които през
изтеклите шест десетилетия
на непрекъснати револю-

би на нашата Партия дадо
ха животите си за велики
те идеали, човешката и на
циоиална свобода, за осво
бождение на работническа
та класа, народите и човека — изтъкна в тържестве
ната си реч Стеван Дорон
ски.
В този тържествен час.
когато отдаваме почит на
другарите ни, които физи
чески не са в нашите бое
ви редици, нашите мисли
отправяме
преди всичко
към най-великия между
Тях
към другаря Тито,
пролетарския борец и Дър
жавник, мислител и стратег,
който по-задълбочено
от
другите осъзна смисъла и
двигателните сили на
об
щественото развитие, пред-

> юождайки равотничесмта
класа ма нашите народи и
народности и победоносната
Народпоосвободмтсяпа борба п социалистическата ре
волюния, » тяхната днешна
борба,
изразена » "ОДП1Н
за
ката за пеобиързапоет,
' демократични международ
ни политически и нкоимичеСК11 отношения, за мир, оо
шествен прогрес " социали
зъм н овота — изтъкна До

IV. НАЦИШНИЯТ ВЪПРОС В ЮГОСЛАВИЯ В СВЕТЛИША
НА ИАРОДОВСВОБОДОТЕЛНАТА ВОЙНА
От всичко това ясно се
вижда, че фашизмът е найголемият
и най-свирепият
враг на националната свобо
да И- равноправието на все
ки народ. От това произти
ча, че е необходима борба
на живот и смърт срещу
фашизма, че е необходима
борба на живот и смърт сре
всички онези;
които
гтгУ
подпомагат
завоевателния
фашизъм.
Днешната Народосвободи
телна война и националният
въпрос
в Югославия нера
зривно са свързани. Нашата
Народосвободителна
война
не би била толкова настоя
телна >и толкова успешна,.
' ако народите в нея не виж
дат, освен победата над фа
‘ шизма, и победа над онова,
което бе по време на мина
лите режими, победа над оне
зи,: 'които потискаха й
се
стремят към по-нататъшнопотисничество на народите
СТРАНИЦА 2

на Юг°слтвия. Думата Наро
досвободителна война — би
била само една фраза, па до
ри и измама, когато тя, ос
вен общоюгославски смисъл
не би имала и национален
смисъл за всеки народ от
делно, т.е., когато тя, ос
вен освобождението на Юго
славия, няма да означава
едновременно и освобожда
ване на хървати, словенци,
съ.рби, македонци, арнаути.
мюсюлмани и т.м. когато На
родоосвободнтелната война
нямаше да има това съДъР
жание наистина да носи сво
бода, равноправие и брат
ство на всички народи на
Югославия. В това е и съЩ
ността на Народоосвободителната война.
Днешната Народосвободи
телна война не може да за
връши с победа над окупа
тора и неговите слуги, ако
в тази борба нямаше народ
ко единство, ако в редовете
на
Народосвободителната
войска и партизтнеките отр

(Председателството

яДи на Югославия не участ
вуват сърби, хървати, словен
ци, черногорци, македонци
и мюсюлмани. Пълното ос
вобождаване на всеки народ
поотделно ме ще може да
се осъществи, ако той се
га вече не взеиме пушка в
Ръка и да тръгне в борба
за общата победа на всички
народи на Югославия над
всички врагове на народа.
Главната пречка за такова
Пълно боево единство са онези,
които гладат назад,
които стремят да възстано
вяг онова старо, което бе
до пропадането на Югосла
вия. Това с.а Ръководствата
на различни граждански пар
тии, т.е. и т.нар. лондонска
линия: „Чакайте, още не е
време", това е Дража Миха
илович и неговите четници,
които под лозунга „За крал
ство и отечество" водят бор
ба на страната на окупатора,
срещу
кашата Народоосво
бодителна войска
и парти
занските отряди, това са с

на

СФРЮ удостои с Орден ге
на социалистическия
РОЙ
Драгослав хМаркович,
трУД
председател иа Скупщината
на СФРЮ но повод 60-Ия му
рож дои ден и дъ-тогодишна
МУ реЕОЛюМионна деи
та
пост, а за изключителни за
оргализирнето и из
слуги в
гражда гето на социалистиче
самоулравително об
ского
и.-зство и осооен придос КЪМ
общото развитие и укрепва
не .независимостта на Соди
алистичсска федеративна ре
публика Югославия*

РОНСЮ1.

Като подчерта, чс пра.) из
теклите 6з години юто-лазските комунисти са състоя
ли 16 цай-зиеоки срс.ии (II
конгреса и 5 копферешшн),
на които всестранно е аид*
лизнраиа свет ината оХтл
ловка п юОщостпено-полиВ
състояние
тическато
страната. Доронски подчер
та значително място иа Ву
конгрес в тази
ковпрекия
богата история В съндиост
Вуковарс решенията ма
скйя конгрес — каза той—
е приключил процесът па
създаване иа единна револю
ционна марксистка партия
работни
на югославската
ческа класа.
Накрая Доронски изтъкна:
— В новите, много по бла
гоприятни условия демок
ратически изграденото иде
йно и политическо един
ство на нашата
Партия
има също така незаменима
стойност. Без него е неосъ
щсствимо демократичното
съгласуване на множество
инесамоуправителни
то
реси. То също изисква внед
ряване и развиване на ко
лективната работа и отго
ворност. като съставна част
на самоуправптещште демо
кратични отношения; учре
дена още до като Тито бе
ше жив. Без ова единство на
СЮК не е възможно да се
осъществи стабилно иконо
мическо и политическо раз
питие на нашета общество,
не е възможна стабилност
та на социалистическото са
люуправление.
Тържеството във Вуковар
приключи с подбрани кул
турно худовтеежане Тоът
турно-художествена програ
ма.

ЙОСИП БРОЗ ТИТО ЗА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО

(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Драгоолав Маркович удоатови 0
Орден герой на соцшининевш

ЮГОСЛАВСКО . БЪЛГАРСКИТЕ

отношения

Българска делегация
в посещение на
СР Сърбия
По покана на председателя
на Изпълнителния съвет на
скупщината на СР
Сърбия
Иван Стамболич тези дни
в делово посещение на на
шата Република пребивава
подпредседателят на Министерския съвет на Народна
република България Андрей
Луканов.
По време на посещението
си българската делегация во
ди разговори във връзка с
възможностите за по-широ
ко участие стопанството на
СР Сърбия в по-нататъшното
разширяване на икономнче
ското
сътрудничество меж
ду Югославия и
България.
една дума, всички онези,
които се страхуват народа
да получи оръжие в ръцете
си, понеже знаят, че тога
ва повече няма да бъде въз
можно
да се осъществят
реакционните, не народни
замисли за устройството на
ЮгославияПерспективата, която
на
народите на Югославия носяг
лондонските бегълци
твърде е черна и представя
ява
страшна опасност за
всички онези народи, конто
са били потискани от наета
ваието на Югославия- Жан
дармерийски ят
приклад и
четническата кама би били
главното
средство на това
лондонско бежанско прави
телство за
обединяването
на народите на Югославия,
ако то по нещастие отново
се добере до властта в Юго
славияМакедонци, арнаути, хър
вати,
мюсюлмани и т.н. с
трепет се питат: па какво
ще стане с нас, ако се вър
не онова старото? Лондон
ското
бежанско
ство вече прети, правител
четници
те
вече колят,
където то
ва могат с помощта на оку
патора и точат ками за още по-страшни кланета
това е онова, от което вси

обсъдени
Оъшо така бяха
и въпроси от понататъшно
то сътрудничество на двете
страни в използуването
на
хидроенергийните мощности
на Дунав.
В първия ден от лосеще
нието, - Луканов със сътруд
ниците си посени Електро
нната промишленост в Ниш
и Заводите „Дървена заета
ва” в Крагуевац, където бе
запознат с развитието на те
зи трудови колективи и с
техния
интерес и възмож
нссти за разширеното сътРУ
дпичество с партьорите от
Народна република Бъ-тгария. (Танюг).
чкн
народи се страхуват.
Но ние казваме на всички
да не се страхуват, спасение
от всичко това е възможно
н то единствено по тоя на
чин
ако сега, веднага, без
колебание, се вземе пушка
та в ръка и се тръгне в
света война,
срещу окупа
тора,
за свобода и равно
правие на всички народи
на Югославия- Това е един
ственият
спасоносен път,
по който трябва да вървят
всички народи на Югосла
вияТрябва тук да подчертая
обстоятелството, че в редо
вете на нашата Народоосво
бодителна войска
и парти
заноките отряди на Югосла
вия,
от самото начало, па
до днес, се намират в огро
мно болшинство тъкмо с*т.р
би, вместо това да бъде об
ратно. Тъкмо сръбските, чер
ногорски, босненски, лички
партизани и бригади, които
са били съставени почти из
ключително от сърби води
ха и днес. водят безмилост
на
борба не само срещу
окупатора, но и срещу чет
ниците на Дража Михаилович
и останалите врагове
на потиснатите народи. Как
во доказва това? Това ДО
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АЕАЕШСНШ СИСТЕМА 8 йлй,“жт,о^„тажалсж„
ИРИТЕ НА СОЦШШКЧЕШШ ЗА ПОВЕЧЕ И 1Ш-ИСШИ0 ПРОИЗВОДСТВО
САМЗУШВА1НИЕ
НА МЕЖДУОБщИНСКИя СИНДИ

ВЗЕТИ

'

(От 1-ва стр.)
Достатъч.щУЛсътрудниат “с

то е и наи-широка основа
на делегатската
система
ч?там "ра„к™ката показва,
V а» където общественов°мес™итстеК
™™и
в местните общности
и ор
ганизациите на
труд са активни, в^ези^р!
Г.,^°'УСКОрено се Развиват
и укрепват и делегатските
отношения, н обратно — в
работата на делегациите ст
прякото^поведениг формн на
и решава
не
изтъкна Митрович.
УСКОРЕНО ДА СЕ ПРЕМАХ
ВАТ СЛАБОСТИТЕ
В осъществяването на де
легатската система в Ниш
ки регион покрай постигна
тите резултати все оше съ
ществуват и отделни слабос
ти. Именно все още делегациите не дават редовно отчет за работата си на деле
гатската база, връзката ме
жду ^делегациите на местни
те оощностн и организации
те на сдружения труд изця
ло незадоволява, професио

вииягаЦИИТе' Делегатите не
винаги и делегатите достатъ
бота
и„*о°СПОСОбяват
оота ,внформациите
0 за Ра
шините в базата изцяло не
се пренасят, а обществените
съвети в общините на реги

прочие3!“0 “ формиРат и
За Да преодолеел! успе
шно изказаните слабости и
за да усъвършенствуваме
по-нататък делегатските от
ношения, а особено практи
ката на работа на делегати
те, делегатите и делегатски
те скупщини, е необходимо
ефикасно да се осъществява
ролята на Социалистическия
съюз в местните общности
и общините. Това пък изис
ква промяна в метода на
работа в Социалистическия
съюз. В сегашният етап то
ва значи о)ще по-голямо от
варяне на Социалистическия
съюз към делегациите и делегатските скупщини и афир
мнране на секционния начин
на работа в делегациите на
всички равнища — каза Ми
трович.
В. Б.

КОНКТРЕТНИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ТЪРСЯТ РЕАЛИЗАЦИЯ

До решението на Съюзния изпълнителен съвет за
промяна на курса на дина
ра, която има твърде широ
ко влияние върху
всички
области в общественото ра
звитие на страната, дойде
преди всичко поради това
че се натрупа сериозла ДН
зхармония в производството,
потреблението и влошаване
- то на платежни^ балнс и
голямото задължение в чуж
бина.
Но какво след лро
мяната на курса на динара
имено как да се премах
нат трудностите, които об
Ременяват производствените
мощности и в така икономи
4 веки изостаналия Южномо
раБС1Ш
регион и как да
се
издържи по пътищата
на стабилизация бе главна
тел'1а на състоялото се през
м,1налата седмица в Леско
вац
заседание на Предсе
дателството на Междуобщии
С1СИя синдикален съвет в
Южноморавски регион,
В уводното
изложение,
което изнесе МИОДРАГ ИВА
НОВИЧ, член на Председа
телетвото, бе обрисувана це
покупната икономическа об
становка в страната с отдел
ни акценти върху настоя

ЮКН призова югошвенне
народи на вънпържена борба
((От 1_ва СТР-)

„Братство“ честити
иа читателите
4-тк Щ 7-1УШ ЮЛИ!
(От 2-ра стр.)
казва, че всички народи н*
Югославия, които в минало
то са били потискани от вс
ликосРъбските хегемонисти,
най-дзи
своя
имат
бъР и най-последозателеи
съюзник в сръбския народ.
Сръбският народ е дал
и
най-голям
отне дава
все
принос
в кръв в борбата
срещу окупатора и негов цпредателски слуги, не
те
само Павелич, Недич, Печз
нац, но и срещу Дража Ми
хаилович и неговите четни
ци,
за пълна свобода
и
независимост на всички на
роди на Югославия- Сръб
народ не желае да
СКИяТ
се в-ьрне онова старо, как
то това ле желаят ни хъР
ни словенци, ни ма
вати,
черногорци,
кедонци, ни
мюсюлмани. Сръбнито
ският народ твърде добре
знае защо се доиде до накой е
иионална трагедия
главният виновник, и затова той така геройски сс
своите
бори и ненавижда
домашни предатели. Поради
на
длъжност
това свята
всички останали народи на
Югославия
е поне
съш°
ако не и повече,
толкова,
да участвуват заедно съ с
сръбския народ в тази ве
лика Освободителна война,
БРАТСТВО ★ 4 ЮЛИ 1980

срещу окупатора и всички
негови слуги.
Знамето на Народоосвободителната борба срещу оку
патора, което издигна Юго
славската
комунистическа
партия през 1941 година е
ст.щевременно и знаме
на
борба за национална свобо
да
и равноправие на все
народ поотделно. Това
ки
е онова съпю знаме, което
неопетнено носи Кмуиисти
ческата партия още от паста
ването на Югославия,
без
компромисно
борейки
се
за национална свобода и ра
вноправие на всички наши
народи. Никога Комунисти
ческата партия се не е от
казала, пито ще се откаже
от своя
принцип,
който
поставиха
пашите велики
учители Маркс, Енгелс и
Ленин, принципа всеки иа
род да има право иа само
определение до отцеплемие.
Но същевременно Югослав
комунистическа г/ар
ската
никога
не ще поз
тия
воли и ще с.е бори срещу
това право да използват вра
говете на народа и вместо
свобда и независимост
да
създадат за народа средновековен мрак и колониал
ло робство, какъвто е тона
случаят с Павеличовото „не
зависимо" Х^ьрватско.
— Следва —

игото обществено-икономиче
ско развитие в региона. Бо
рейки се за пълна осведо
меност •на всички трудещи
се и граждани за сегашното и дредстоящ.о стопанисва
не в региона, той изтъкна,
че настъпилата девалвация
на динара има не само политическо, но и отрицателно
влияние върху по-нататъшна
та стопанска и инвестицио
нна активност в по-голямо
число организации на сдру
жения
труд в
региона,
преди
всичко в тези, кои
то
главно внасят суровини
и възпроизводствени матери
жтивностЯглпВИН8еСТИЦИОННа
активност
главно се основапа
СЕГАШНОТО " СТОПАНСКО
ПОЛОЖЕНИЕ НЕ ЗАДОВО
ЛЯВА
С оглед на това, че сега
шната стопанска структура
в региона се основава пове
че на вноса, отколкото на
износа, то и ефектите от де
валвацията засега са отрица
телни и възлизат ла над 200
милиона динара. Но това е
отрицателният
дефмцитеи
ефект само в 17 организа
ции. Ако се пресметне об
становката във всички орга

сивно и свободолюбиво. В
бой, другари! В бой срещу
фашистките злодеи, неприятеля на свободата и напре
дъка, в бой за свободна и
национална независимост.
в бой за унищожаване и а
фашисткото окупаторско иго.
Комунисти, вие имате теж
ка, но благородна задача да
организирате провеждането
на тежката борба срещу къо
вожадните фашистки зло
деи. Да не забравим, че съ
ветските
народи в потоци
проливат непрекъснато сво
ята ценна кръв за спасява
не иа цялото човечество, а
това ни задължава да не се
колебаем пито един час, а
напротив с всички сили и
средства да се борим в пър
вите редици иа народа сре
щу фашистките злодеи, ко
иго подтискват нашата стра
на и които са нападнали ве
ликия и мощен
Съветски
съюз, надявайки се на бъ,р
за победа за да могат тогава да покорят по-леспо це
лия свят. Тези бандити по
лучават псе по-силни удари
от славната Червена армия,
Нашата задача е на този
ОТ ИЗДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ
НА В. „БРАТСТВО1'
Вестпик „Братство" през
потеклата година успешно е
изпълнявал задачата си ка
то средство за масова имфор
мацид на населениео от бъл
гарската народност в Юго
славия- Направена е крачка
напред в разширяането иа
обсега от томи и задачи, кои
то вестникът е третирал и
с които активно е съдей
егвувал в разрешаването иа
редица живототрептящи про
блеми. Това са само найосновиите оценки, изнесени
ша заседанието на издател
ския съвет на седмичника
на б7,лгарската
народност
„Братство", с.ъст°яло се те

наш фронт, в нашата страна
Да създадем за фашистките
орди на север. Да бъдем
храбри, да бъдем упорити,
да бъдем бързи в своите ак
Ции, защото се касае до че
стта на нашата Комунистиче
ска партия
като най-бор
чеекця отряд на работниче
ската
класа,
касае
се
тук до в-ьпроса за честта
на нашия народ.
Работници, селяни, граждлПИ, младежи па Югославия!
В боц! В бой срещу фа
шистките окупаторски банди.
които искат да изтре
бят не само най-големите на
родни борци ио и славяните
иа Балканския полуостров,
които искат да поробят це
лият свят, които имат намерение да създадат найстрашно управление за народите,
което помни пето
рията. В бой. защото сега
е ударил чарът за унищожа
ванс на окупаторското фа
шистко робство. В бой. затото това с наш дълг .пред
съветските народи, конто се
борят за нашата свобода. В
бой, в последен бой за уни
щожаиапе па
фашистката

зараза!"

низации в региона, занима
ващи се с внос и износ, Т0я
ефект е много по-голям. Именно с девалвацията
на
динара най-отрицателни ефекти се чувствуват в Ле
скотекс", „ХИВ" — Враня
„Леминд", „Здравляе” „Южна
Морава” — Вл Хан и т н
От друга страна положи
телни резултати отчитат „Не
вена" — Лесковац, Тютюне
вата промишленост” — Вра
ня, „Светлост" — Буяновац,
„Заваривач" — Враня и пр.
Всъщност ка всички орга
низации занимаващи се гла
вно с износ девалвацията
ДаВа
за Но
положи
телно възможност
стопанисване.
това

не значи, че и в останалите,
които
засега
най-много
засяга
девалвацията
не
не могат да изнамират найподходящи решения за цре
одолеяване на трудностите.
ИЗХОДЪТ Е В ПРЕУЙСТВОТО
— Взетите решения от стра
на ка Съюзния
изпълните
лен съвет, отнасящи се до
промяната на курса на динара
трябва да ни бъдат
пътепоказател за преустрой
егво, за по-ускорено
орга
пизиране и доходно
сВъР
званс на труд и средства.
Не съществува, не само тру
довя
организация и общ
ност в региона, но и работ
НО
МЯСТО,
както в стопан
ството така и в ИЗВЪНсТОпанскиге
дейности където
няма какво да се работи и
с това да се допринася към
по-рационалното стопанисва
не.
л
11ИИ ™„шесгвуваг 1Швести
' ,
° не могат крити
а „
да “ преразгледат,
Спп™” пЯова да бъДат и
,, Ряни‘ При това все още
бавно
се сдружават труда
‘‘ „срелс™"та- разширеното
ъ производство бавно прена
сяме на сдружения
П>УД,
а недостатъчна ни е и производителността на трудя
изтъкна Ивановнч.
С цел да се преодоляват
проблемите.
организациите
11 органите на Съюза на син
Дикатите в региона трябва
да се б°Рят за осъществява
ре на икономическата ста
оилизашад, преди всичко за
по-толямо използване
на
домашните суровини и въз
про! гзводствени,
материали
н намаление на вноса; пови
шаване на износ, повиша
ване качеството на производството т.е. производството
да се приспособява на нуж
днте на домашния и чуж
дестранен пазар.
В. Б.

Мобилизиращ фактор
зи дни в издателството в гр.
Ниш. На страниците на ве
стника ще бъдат въведени
нови рубрики
(Накратко,
През
седмицата по света
и у нас, Из местните общно
сти,
Из организациите на
сдружения труд и т.н.) ка
то по такъв начин инфор
мира и мобилизира читателя
към още по-акивтно отиоше
ние в разрешаването на про
блемите.
На страниците на весиш Iка ще се дава повече про
стор
иа инициативите
и
творческите успехи иа тру
дещите се от селото и гра
да. Повече внимание ще св

обърне на разширяването на
мрежата от сътрудници във
всички краища, където жи
вее българска народност.
„Братство” също така ос
тро и навременно ще реа
гнра срещу всички прояви
на месамоуправително пове
детше и други видове опу
щения, С7,действувайки
за
премахването им.
Съвместно с обществено
политическите
организации
в Димитровградска, Боспле
градска, Бабушнишка и Сур
дулпшка общини ще се взе
мат
мерки за подобрение
на разпространението на ве
сткика.
М. А.
СТРАНИЦА 3

ЮЖНОМОРАВСКИ

л ТИТО

КАЗА

Всички акции да се
раздвижват в базата

Социализмът е вввтоввн
ироцео
отдавна вече не с
Социализмът
ограничен с държавни, регионални илн блокови граници и като световен
процес неудържимо укрепва и напредва. Във все по-голям брой страни, навред по света се раждат и раз
виват различни облици на социалистина
ческо отношение. Това е израз
закономерността в общественото разви
тие, ала н на порасналото съзнание на
масите за това, че промените по посока
на социализма най-добре отговарят ,,а
интересите на самостоятелното и уско
рено развитие и на защитата на наци
оналната независимост и суверенитет.
Постиженията и социалистическият о
пит в отделни стравн влнят върху
развитието и в другите региони, а осо
бено върху международните оглошеПИЯ.

Можем свободно да Кажем, че иайширско се изяви принципа, а до голяма
степен н практиката на различните и
новите пътища и облици на изгражда
не на социалистически обшесгвепн от
ношения. Всяко прогресивно движение,
със собствени идеи и дела, дава на та
зи борба свой принос. Сливайки се в
световната матнца на борбата за нов
социалистически вид //а човечеството,
тези рлзновиднн стойности представля
ват СъДържанието, смисъла и характера
на социализма като световен процес.
(Из доклада пред Единадесетия конгрес
//а СЮК)
ЗА РАЖДАНЕТО НА НЕОБВЪРЗВАНЕ
ТО

...На петнадесетото заседание се стп
гна до едно ново явление, което вели
ките сили не очакваха. Една нова с .т
ла Дойде до пълна изява. Наистина,
тя и преди това съществуваше незабе
лежимо, тя беше тук, но не я призна
ваха, подценяваха я и говореха за нея
като за някакъв опит за създаване на
трети блок и така нататък. Тази нова
сила, която дойде до израз, не се числи към блоковете. Тя е дълбоко про
никната от стремежа за мир и истин
ски представлява не само стремежа на
народите на своите страни, но и стре
межа на целокупното напредничаво и
миролюбиво човечество. Тази сила толксва порасиа, че и великите сили започнеха да водят сметка за нея... Неан
гажирапите страни, в които както добре ви е известно, влизат Индия, ОАР
Индонезия, Югославия, Гана и други
страни,
всред
които мога свободно
да кажа, почти всички африкански и
азиатски страни,
освен Китай и някои други,
представляваг величав
брой, огромната част на човечеството.
Тази . сила дойде до пълен израз и име
нно тук е победата, която постигнахме..”

жданнн, но има и трябва да има по*
голяма отговорност и задължения. Защото комунистът с войник ия реполюцня/а. Дз затуй искам паппц/т Съю3
на комунистите да б/,дс такъв, че чле*
новеге му да се ползват със съши/ с
права, както и всички ДРУ1 и гражд /ш, но да имат н много по-големи за
дължения. По това комунистите трябва
да се отличават от останалите хора.
На днешната степен па развитие на
нашата самоуираннтслна система кому*
пистите да владеят в името па работническата класа, по в нейно име на*
общественото развитие. както
ссчваг
работниците управляват с фабриките и
име го на обществото, а не в свое соо
ствено пмс.
(Из речта на 10-та конференция на
в Белград, 17 април 1067 година)

скс

СЪЗНАТЕЛНА ОБЩЕСТВЕНА АКЦИЯ
,,Целокупният досегашен опит потвърждава, че самоуправлението може
да се развива единствено със съзпагелобществепа акция. А това нещо
па
не може да се обезпечи,пито работни
ческата класа може да спечели решавапознцня в обществото, без Съюща
за на комунистите като идейно-политии дееспособна организация нл
ческа
работническата класа. Затуй и всички
противници на първо място отричаха
обществена-/а роля на Съюза на кому
нистите и се опитваха да ц подкопаят
и напълно да й попречат”.
(Из речта //а общи* събор па Феде
рацията, Белград, 23 април 1973 година)
ПРОТИВ ОТПОРИТЕ НА САМОУПРАВ
ЛЕНИЕТО
Сега работниците в сдружения
по-успешно
труд все по-пълно и все
осъществяват положение на свободни и
равноправни управители съг своя труд
и условията и резултатите от своя тРУДКонституцията и Законът за сдруже
ния руд станаха силно оръжие в тях
ната борба против все още присъщите
отпори на развитието на езмоуправлението, против технократизма и бюро
кратизма и други подобни тенденции и
явления,
противоположни на самоуп
равлението и обществената собственост.
Сега тези отпори, тенденции и явления
по-лесно и по-успешно се преодоляват,
а укрепва самоуправителното прложенне на работниците.

(Из речта на митинга в Белград след
завръщането от Обединените нации, 12
октомври 1960 година.)

(Из доклада пред Единадесетия конгрес
на СЮК)

РАВНОВЕСИЕ НА СТРАХА

ПРОТИВНО НА МОРАЛА

Днешното така наречено равновесие
във въреръжавгнето е осъщест
вено на така високо и опасно равнище
па военната техника, че
фактически
всеки ден все повече губи. своя сми
съл. Това равновесие не носи сигУРност,
както искат да ни убедят при
вържениците на съответната политика.
Напротив, то се превръща в състояние
на
пълна несигурност и постоянна
смъртна опасност за човечеството”.
(Из речта на 15-то заседание на Гене
ралната скупщина на Обединените на
ции на в Ню Йорк на 22 септември
1960)
.у;
ПРАВАТА НА КОМУНИСТА
Нито един комунист няма по-голе
ми права от който и да било друг гра-

АКЦИОНИО-ПОЛИГИ
РЕГИОН^ и РАБОТАТА НАтМЕСТ

...„Ние винаги бяхме против това
безотговорно да се изнасят или извра
щават факти за някоя партия или ней
ното Ръководство, защото това е пра
ти вно на комунистическия морал и на
принципите на равноправие и взаимно
уважаване. Признаването на специфи
чните условия и различите пътища в
борбата за социализъм значи в действителност съглеждане на равноправните
Ф°Рми,
които само обогатяват, а по
този начин и ускоряват социалистическото развитие".
(Из речта на митинга в Москва, 30 юни
1965 година)

*
419 местни орН /Ожиоморавски регион Дсйе,Е*^ ССТН, но чун
на
ганизации " ^„^формира/ш на местни орга-

гада

За осъществяване на всич
ки спои задачи и цели, про
изтичащи из всекидневнагд
практика и да би могъл да
като
най'шиРока
действа
политическа основа на соди
самоуправле
алистическотоСоциал истлческият
пие,
трябва последователно
С/ЧО3
,да усъвършснствува целоку
ината си акционнолюлитиче
ска организираност, съдъР
жанията и методите на ра
бота. Затова и по-иататъш
мото укрепване на акпиит^
и дееспособността на ССИг
рашшпга, осоос
на всички
150 в местните и общински
организации, трябва да бъде
фактор в оеъ
съществен
ществяваието на социалисти
ческото самоуправление
и
на работническата
целите
В досегашната
си
класа.
дейност на тоя план са по
резулта
стигнати завидни
ти. Но за тази цел, Сони
съюз тряб
алистическият
ва
още повече, но досега
да се открива къ-м всички
обществени структури, тру
дешите се и гражданите. То
вл е всъщност и заключе
ние от състоялото се през
миналата седмица в Леско
вац заседание нл Междуоб
щинската конференция на
ССТН в Южяоморавски ре
гион, на което бе извършен
анализ на акционно-полити
ческото организиране и дей
ствие на ССТН в местните
и общински организации з
региона.
Уводно изложение изнесе
Гойко
Вукичевич,
секре
тар в Председателството на
Конференцията
и между
другото изтъкна, че е осно
вно
всички акции, много
повече но досега, да се раз
движват
в базата и в същата да се осъществява е-

мяст°

дилството на всички сили
фронта, главно чрез
във
съответни форми на дейст
вуване. Беше подчертано и
това, че все още в работа*
та съществува недостатъч
свързаност
взаимна
на
всички субекти, на
между
палелизъм 0 работата и пр.
Също така все още в общин
и местните организа
ските
ции на ССТН се чувствува
организирана активност по
вече по общи, а изостават
или недостатъчно ефикасно
всекидневните
се решават
жизпени въпроси на труде
1Г*ите се и гражданите.
Чрез делегатското форми
на местни конферен
рале
цшг са обезпечени организа
ционни условия, които ОВъЗ
делегатското до
можават
говаряне и решаване в мест
ни*е организации и подруж
ници
да станат яепосред
егвен израз на дейност на
трудещите се и гражданите.
Също
така бе изтъкнато,
че в региона действат 419
местни
организации и 472
подружници на ССТН,
но
че все
оше
гъшествува
нужда за формиране на ме
стни
организации във вся
ко населено .място.
Инициативата на другар*
Тито, за въвеждане на колек
тивна . работа, ръководство
в органите
и отговорност
и организациите на ССТН
в региона, е намерила пълнл
реализация. Това пък овъзможава в процесите на сзмоуправледието да действа
по голямо число субекти, ко
ето и занапред
трябва да
бъде грижа
как на общ е
ствено-политическлте
сили
така и на местните и общин
ски организации на Соди
алистическия съюз.
В. Б.

ИНФОРМИРАНЕТО — В КН ФАКТОР
В САМОУПРАВЛЕН ЕТО
С навременната, точна и
ясна информация — и само
управлението по-лесно
си
пробива път в хода на сво
сго развитие, защото тру
-дешите се и гражданите са
в състояние по-активно да се
включват в решаснето
н
управляването. В Бабушниш
ка община — това беше кои
статирамо на последната се
СИп
на трите съвета на 05
щинската скупщина ■
се
чувствува значително подо
брение в областта на инфор
• мирането на трудещите се
и гражданите. Може, есте
ствено, още много и много
да се направи то да бъде
още по-добро и по-действено. но засега
както оце
ниха
делгатите на скупщи
ната
заслужава преходна
бележка,
Функция на ин
формиране в Бабушнишка
община изпълняват „Лужнпчке
новсти" (притурка
, Към
,
■р_
пиротска
„Слобда"),
дио-Ниш, „Народне новине , а в звонски район — в.
У
мБратство", .Другарче”
и
У
ТВ-журнала.

През последните две годи
ни — - броят ва екземпляри
те на посочени го езс.тници,
както и броят на радио и
ТВ-апаратите в .общината чув
ствително нарства, а нараст
ва и броят на ежедневници
те, които се разпространяват
в общината.
Делегатите па трите съве
та на Общинската скугпци
на дадоха съгласие за излъ
чването на делгати
?а коми
сията за Септемврийски
на
гради по повод 6 септември
— Ден«
на освобождение
то на Бабушнишка община,
избраха по-двама делега
ти за членове на Съвета на
образователния център „Вук
Караджич" и за Съвета на
основно училище „Иво Ло:
ла Рибар" в Бабушница съг
ласие по направените изме
пения и допълнени* в Ста
тута на основно училище
„Младост" във Велико Бо
нинци и приеха Статута на
детската градина
„Детска
радост" в Бабушница.
М. А.

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО * 4 ЮЛИ 1980

ОТ СЪВМЕСТНОТО чдгстг

ч

НпСП0-Г0ЛЕМИУСИЛИЯ|1ЪВ
оСТгоИп°
ВНЕДРЯВАНЕТО
• ■ НА яелегатскат* система
за участвуваме ма трудещите с.Гм ШИр°К0 поле
решаването по най-важни-™
"Ражданите в
В предстоящия период- съше^”3”6"" въпРоси ★
немалкия досега положителн о““ ползУване ма
по премахваме на слабостите
и п°-ефикасгациите ★ Да се засшщ
р*®°™та "а делелите социалистически сили
СК и останав по-нататъшното
внедряване на делегатската
система.
ДОСЕГАШНИЯТ опит в
осъществяването на нашата
Конституция ясно
показва,
че делегатската система се
афир.мира_ във . всички обла
сти
ооществено-политиче
скотона
? организиране
като
широко поле за
_
участвуваие на трудещите- се и граж
даните в организациите па
сдружения труд п местните
ссддости в решаването по
ВСИЧКИ въпроси от
самоупраВ1 челната практика.
Това бе изтъкнато на нео
тдавна състоялото се съвмест
но заседание на Общинска
та конференция на Социалн
етическия съюз и да Общи
нския синдикален съвет в
Сурдулица, на което бе ра
зисквано върху осъществя
ването на
положението и
ролята на делегациите в ос
ноЕните .самоуправителнп органнзацин и общности в
Сурдулишка община.
— Днес вече не може да
се говори за това дали делегатската система ще за
живее и дали ще бъде при
ета като принцип на органм
зация на нашите хора — ка
за в уводната си реч Лю
бен Величков, председател
па. ОК па ССТН. Делегатска
та система е заживяла и е
оощоприета. Все по-широко
е участсуването на трудещи
те се в различните активно

в Сурдулишка обицша с
около 29 хиляди жители
оп
тонизирани в 20 .местни обзаитГ " -° Трудови органи
“ ” оощности са избра
1И 166 делегации с над 1700
делегати. Причислим ли и
членовете
па делегациите
на естествено-политически
те организации, числото па
членовете ма делегациите в
общината парсва на 2000.
„ г. СВО||те_ редове делвгаци1,и са изорали 89 делегата
в
иощинската скупщина,
284 делегата в 9 скупщнпи
па само управителните общ
ности на интересите. 30 де
легата в 9 регионални само
\ правителнн общности, както и 58 делегата в самоупраЕнтелннте
оаботнически
контроли. Тези за тази все
още малка община значите
лнп цифри показват колко
е широк кръгът на хората,
конто участвуват в изготвя
нето и приемането на обще
стсените решения.
Досегашното
функциоппраме на делегатската систсма в самоуправителната пра
ктнка на общината афирмп
ра носи опити във внедря
ването на социалистически
те отношения- Въпреки че
изтеклите 6 години измина-

ЛИЦА°Р0ДНА АКЦИя НА ТРУДЕЩИТЕ

Всички в борбата за
хубава питейна вода

Доброволният труд на сурдулищките труженици
ха в знака на постоянно ув прокарването на водопровода ще ускори тази акция
съвършенствуване на деле- с
8^»
месеца А Благодарение на това, строителството
гатската система, на
този
на този изключително значителен комунален обект
план са осъществени забе
^тоТУЙр1атГТНпря^а^даП°вМаЛКО * И брИГЗДИ
лежителни резултати. СкупсУРДУлишките домо
Iмините са много по-прием- '
ве.
чнви за инициативите, при
Над 4000 трудещи се от
този проблем. Това е и осстигащи от базата, КОИТО От
Ден на ден са все повече. организациите на сдруженовният мотив, от който са
Всекидневи о нарасва и тото
|руд " ФУДовитс общ
изхождали самоуиравителиа
пости
в
Сурдулица
тези
дни
та
общност и общественовността на трудещите се в
на дело показват силата на
политическите организации
делегациите за интензивно
сплотеността
и
голямата
пол
при
раздвижване на посоче
ангажиране в работата на
труд.
пата акция. Фактът, че акделегатските органи ц тела. за от доброволния
“° в вкцпята,
която
цията е приета радушно от
Делегатската система
даде
страна на всички трудещи
значителен принос за усне- раздвижиха и понастоящем
Самоуправцтслната
сс във всички колективи се
шното развитие па целокуп- водят
Оощност^по комунална дей
говори за висока грижа на
пата
обществено-политичес пост и ооществено-политиче сурдулишкитс
труженици
ка и икономическа система ските
организации в .общи за разрешаване на общите
па самоупраситслно решава
пата,
всички
трудови
колек
проблеми,
не по основните
въпроси
тпви ще пзкопат част от
Заедно с работниците в
на развитието на общината.
водопроводния
капал, дъл
прокарването на водопрово
Наред с безспорните резу
га толкова метра, колкото да участвуват и бригадири
.'пати обаче се явяват п мачислото на заетите. Или
те на младежката трутова
вестни слабости' в работата сс други
думи: всеки зает в
бригада „Пера Мачкатовац"
па делегатите н, делегации Сурдулица трябва да изко Трудолюбггвитс младежи и
те. Делегациите не са доста
пас едни метър от водопрз девойки ше продължат да
-.тъчпо свързани с делегат
водния канал, чпято дълбо- работят
върху водопрово
ската си ос.юпа, а есе. още ПЯП1' с гт м’ а шиРОчипа да все до края‘иа смената
не задоволяват п УСЛОПЩгм. По този начин от а главна задача ще им бъ
целокупната
П:‘. в конто работят. Профе
дължина, на де затрупването на водопро
сионалните. служби в трудо , 1СШ,ала възлизаща па 5400 м.
водните тръби.
питс колективи общината и аа салю седмица—две
ще
Примерът ма сурдулишки
самоуправнтелийте
обптно* бтДат прокарани 4 км.
те труженици -не е единст
сти - не оказват’ достатъчна
. Недостигът на хубава пите
вен в нашата социалистиче
ска практика, но е
помощ в работата на дсле- ^иа пола за домакинствата
ОщС
гацпитс. Свободната размя
и за задоволяване на нарас
един, които потвърждава со
на на труда в самоуправи палите потреби ма стопаиппалистическото отношение
оргапизации па ди
телнп ге общности ма идтерс ските
па пашите хора към добро
епте не с намерила нстип- Цзтнию развиващата
сс
волния труд и техната съз
СКОТО • си Място, а и пнфор
рлулш»а_ с едни от пай-ос -иателна съпричастност към
мипзпето на делегатите бч
рят“ проодемн. конто Ст,с
акциите на Съюза на кому
трябвало да бъде по-добро. ™°'„си до,,есс топа възхз пистите и останалите орга
мизирани^ социалистически
В заключенията,
приети 'С1"Н
Затова,
сили.
Този хубав пример
па заседанието сс изтъква, гс Лтгттпп,-„ „ риключили'
не
се нуждае от признание
че в предстоящия период
Та ,.0-шиа
"Р
м"нала'
— то действува със силагодина ретрябва да се увеличат усп- пштелло
а гол,,иа'се газн
пристъпи
та на оезспорните ефекти и
лията -на, СК и останалите реализация на проекта. към
Зна
е урок за настоящето и бъ
социалистически сили в по чителна част от работите е
дещето. за Сурдулишка об
нататъшното внедряване на отминала според плана. Нуж
щина,
п за всички други
делегатската система.
среди.
дпте обаче се наложили да
К. Георгиев
се ускори разрешаването на
К. Георгиев

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД

ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА - ГРИЖА Н , ВСИЧКИ
На разширеното заседание па общинска
та Конференция на СКС, освен доклад по актуалните идейно-подитнчески въпроси на всенарод
ната отбрана, обществена сигурност и самозащи
та, бяха разгледани и приети изменения и допъл
нения на статутарното решение на организация
та на СК в Димитровградска община и приети
заключения за по нататъшните задачи на органи
зациите и органите па СК по осъществяване па
кадровата политика в общината
28
На състоялото се на
юни т.г. разширено заседание на Общинската конференция на СК в Димитровградска община присъствуваха и членовете на надзирателната и статутарни ко-

мисии при ОК, ирсдседателите на кадровата комисия
и комисията за всенародна
отбрана, обществена сигурност и самозащита, секрета
Рят па актива на работни
ците, представители на ОС

Участници на разширеното заседание //а
Димитроиград
БРАТСТВО * 4 ЮЛИ 1980

се в сурду

и оставалите обществено-по
литически организации.
Доклад за актуалпите пдсйно-политичсскп въпроси
па всенародната отбрана, об
ществспа сигурност и само
защита изнесе Иван
Пет
ров, председател на еднои
менната комисия при Общи
нската конференция на СК.
По предварително раздаден
анализ за състоянието
на
всенародната отбрана п док
клада се разви оживена дм
скусия, в която сс потвър
ди, че всенародната отбра
на вече с станала грижа на
всички и че резултатите в
тази обществена област
в
Димитровградска община са
доста добри.
При тона бе подчертана
необходимостта да сс подо
брява мротивпожарната ох
рана чрез оснособяваис на
кадри и набавка ма против
пожарни апарати, да се изо
стри отговори оста при все
ки зас*т за общественото имущсство, да се подобри га
моумравигелтиг
контрол,
който да стане решаваща
бариера срещу стопанската
престъпност. В това отноше
ние положителна роля пгра
ят съответните служби, по
ценно съдействие могат да
окажат и правосъдните и
други самоуправителнп ор
гани, като действуват
пре
вантивно и осуетяват създи

И. Петров
нане на възможнетп за на
рушенияОсобено добри резултати
са постигнати в обществена
та сигурност.
Гражданите
мроявават високо съзнание
м твърде отговорно се опи
сят към проблемите па все
народната отбрана н самола
шитата.
Накрая бе прието да се
изготвят на базата па ана
лиза, доклада и разисквани
ята, заключения, които да
бтдат приотм от следващо
то ласеданне па ОК па СКС,
като комунистите н остана
лите съзнателни социалисти
'|аск|" смлм дечотвуват се.тс 1с.)и заключения да стапат жива практика.
о необходимостта от измене,,пето и допълнението
-Слатутар"°то
решение
на организацията па СК в
Димитровградска
община
изказване направи Ипап Де
ичеп. Развитието па самоуп

равителните
социалистичес
ки отношения, а особено ишщнативата на другар* Тито за колектшзна работа и
отговорност, намериха приложенпе в предложените из
менения и допълнение
на
Статутарното оешенне. По
този начин се създават реД1ща възможности за пълно ангажиране на
всички
членове па СК. както и тру
лещите се, в обществено-по
литическпя живот на оощп
пата. в разрешаването
на
всички актуалнн и належа
чч1 въпроси на целокупното
ооществено,
стопанско и
друго развитие.
Делегатите приеха предло
жените изменения II ДОПъ-1
нення единодушно,
което
потвърди, чег, °РганизаЦ"ята
на СК в Димитровградска
община пронизва единодействне и единомислие по вси
чки най-важни въпроси.
Приетите чак заключения
за по-иататъшните
задачи
па организациите п органи
те на СК в общината по
0('ъ1цествяпане па кадровата политика поставят пред
комунистите
нови задачи
зл разширяване на кадрова
та база.
В общо 13'точки се о«ре
делят иредстоятите задачи
по отношение на кадровата,
политика, в която все повече навлизат млади кадри
На заседанието бяха разгле
лапи още някои текущи вк
проси от дейността на ОК
на СК в общината
Ст. Н.
СТРАНИЦА 3
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РАБОМЧЕСКОЮ САНОУПРАВШИЕ-Ш Й-РНАТА
ПРИДОБИВКА В НАШЕТО СПЕДВВЕНЮ РАЗВИТИЕ
★ДОКЛАД ЗА ТРИДЕСЕТГОДИШНИЯ ПЪ1
НА РАБОТНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
В
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ИЗНЕСЕ ПРЕД
СЕДАТЕЛЯТ НА СЪВЕТА НА СЪЮЗА НА СИН
ДИКАТИТЕ РАНКО СТАВРОВ ★ ВРЪЧЕНИ ЗЛА
ТНИ СРЕБЪРНИ И БРОНЗОВИ ЕМБЛЕМИ НА
САМОУПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛИ
ТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ. ОРГАНИЗАЦИИ
НА
СДРУЖЕНИЯ ТРУД И ОТДЕЛНИ ЛИЦА ★
ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ПОВОД ГОДИШ
КИНАТА НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО И В ООСТ
„ТИГЪР ДИМИТРОВГРАД"
На 27 юни — Деня на са
моуправлението — в Димнт
ровград се състоя тържест
вено
заседание на Съвета
на Съюза на синдикатите,
посветено на 30-годишния
юбилей на самоуправление
то V нас. Освен членовете
заседанието
на Съвета, на
присъствуваха представители
на останлите обществеио-ио
литически организации, пред
ставнтелн на организациите
на сдружения труд, стопаи
ски, културни и обществедейин.
нополитически
и
представители на ЮНА
други. С едноминутно мъл
чание бе отдадена почит на
неотдавна починалия творец
на самоуправлението и пре
на СФРЮ Йосип
зидеит
Тито. След връчване
Броз
то на емблеми на самоуправ
лението хорът при основно
и
училище „Моша Пияде’
.музикални самодейни приКултурния центъ.Р изпълни
ха концерт революЦИОН1111
песни и рецитал.
В доклада за тридесетго
дншния път на самоуправпредседателят на
лението,
Съвета на Съюза на синди
катите в Димитровград Рап
ко Ставров напомни за оня
ден, когато самоуправление
то заживява у нас, като оо
ществена система:
„На 26 юни 1950 година,
30 години в Народната скул
щина на ФНРЮ президентът
експозеТито, изнасяйки
ло повод приемането на ис
Закон
за пре
торическия
даване фабриките на управ
ление на работниците меж
ду другото каза:
„Може
би някой
счита, че този
Закон е подранен, че работ
ниците не ще могат да овла
деят сложната техника на
управление с фабриките и
останалите предприятия. Оя
зи, който мисли така, той
се
лъже, а такова вижда
не на този въпрос, означава,
че се няма доверие в наши
те трудови хора, означава,
че не се виждат какви ог
ромни
творчески
сили
тъкмо това управление ще
разгърне при нашите труде
тпи
се,
понеже този За
кон на нашите трудови хо
ра още повече ще открие
перспективата на тяхното
бъдеще, на цялата наша об
щност". През тези 30 годи
ни тази далековида визия
превърнахме в действител
ност”.
След
като проследи раз
войния път на самоуправле
нието у нас и огромните ре
зултати, което самоуправле
нието донесе като плод на
трудовия героизъм на вси
чки трудещи се, Ставров
подчерта:

„Социалистическото самоу
правление е израз ш довс
рпето в човека, а преди всп
чко в трудовия човек, в по
говата сила и неговите пъз
можности и сносбност сам
и сдружен с остаплнтс ра
ботннцн да управлява
със
себе сн. производството и
обществото като пяло”.
Безспорно, като послсдова
телен марксист дрчтарят Ти
то
изиграва решаваща ро
ля
постоянно оллодявацкм
нашата революционна нрак
тика с нови гледища по кой
път самоуправлението и1.е
върви по-Ускорено, за
да
даде най-богати
плодове.
ЮКП, относно СЮК, по то
зи начин на практика опро
верга всички, които нарс
коха самоуправлението „юго
славски експеримент”, пот
върди правилността на пътя,
по който въври за освобож
даване на човека и днес са
моуправлението става
все
по-привлекателна обществена
система за много развиващи
се и развити страни.
Спирайки се за резултати
те на самоуправлението
в
Димитровградска община Р.
Ставров
изтъкна:
,,От някогашно малко град
че, днес това е град с око
ло 7500 жители. От стотина
заети в няколко занятчийски работилници преди въ

всждачгто ма самоуправлеимето, днес всекндмсвпо па
4200 работпи-

ЕГ&т°УГ-ст
'■:'ансг-)1Л'“
работят 3100 работника «ли
74 па сго от общия брои ма
заетите. Погледнато мо ква
лификации -? 1350 имат :ша
квалифицирани раосл
мие
цици, 140 ммеококвалифиннрани, а .330 са със средно
професионално оортзонапие.
Днес тук живеят и работят
40 работника е виеше н 60
работника е полувисшо ой
разоваиио.

Райко Ставров
ОбшествениЯт пък
дукт расте средно по 14%,
по
а националният доход
14,2%.
Промишленото про
изводство средногодишно на
раства с 12%, а производи
телността на труда, изчисле
на чрез осъществения доход по зает в стопанството
в размер от 19%. Заетостта
се увеличава с 5,1%. Според
плана за настоящата годи

почит
на творена на
па обшият доход шербети
ги е един, а доходът
лиома динара.
Капиталовложенията
тигнаха сума от 320 мили
ома динара, главно за рскон
струкция, модернизация, и
то: в стопанството 190 мили
ома, 70 милиона динара в
селското стопанство, предим
но в животновъдството, а
60 милиона динара в оста
палите области на стопанството.
дело
В образователното
се полагат особени усилия:
около 1500 ученици учат ос
новно училище, а 400 сред
образование,
но насочено
на
така че подлежащите
обучение са обхванати 100%.
В нашата община неграмот
ността е изкоренена. Рабо
ти п вечерно училище за до
образование на възрастни
те.
Ставров изтт.кна постигна
тнге резултати и в здрдве
опазването, информирането
и други области, като
се
спря конкретно върху
са
моуправителната система по
сочи:
„Самоуправлението е твъР
де разклонено: избрани са
177 делегации с 1993 членз
ве в^стопанските дейности.
Прибавим ли и членовете
на делегациите в общеетве
но-политическите
организа
ции — техният брой възли
за на 2300, или всеки седми
жител на нашата община е

член на някоя делегацияЧрез партийни школи, син
дикални и
самоуправитслсе осно
ни школи постоянна
собяват нови работници за
всекиднев
изпълняване на
пите си
самоуправителни
функции. Доста е направе
по в областта на оооощес
твпване на
всенародната
отбрана и обществената са
мозащита във всички орга
низации на сДРУжения труд.
най-голяма придоНашата
__,
представляват имен
бивка
но социалистическите обще
ствени отношения и самоу
което през
правлението.
тези 39 години осигури на
работниците да се изявят ка
то свободни и сдружени про
изводители и творци, като
свободни строители на сво
ето по-щастливо бъдеще".
А всичко това се постиг
на благодарение на правил
ната политика на СюК в
общественото
областта на
развитие, която с творческия гений оплоди другарят
Тито
Накрая след връчването
на признания бе изпълнена
прог
богата революционна
рама със стихове и песни,
посветени на Тито, Партията,
общочовешкия прогрес.
В ООСТ „Тигър” — Дими
т ровград се състоя тържес
твено събрание в чест на
30-годишннната от въвежда
не на самоуправлението.
Ст. Н.

МНОГОСТРАНЕН КОНСТРУКТОР
Многостранният
конструктор Форенц Деак,
тридесет и осемгодишен, работи в СОСТ на фа
бриката за химически произведения п I земунската „Галеника” в Сурдулица. През 1975 година се
прояви с първите си изобретения- Първите изо
бретения бяха в областта на техниката в съоб
щенията и транспорта. В тази област е деклари
рал 4 патента.
Един от тях е уред по осигуряване, а се ка
сае до изобретение за автобуси, които не мотат
да тръгнат, ако предварително всички врата не
са затворени. Проекта на патента е отегътглл на
автомобилните заводи „Дървена застава” в Крагуевац и чака отговор. Инак Съюзния! секрета
риат за съобщения е подкрепил тази конструкцп;!За патент-транспортьор със стреличка, за който
на изложбата през 1976 година в Загреб получи
бронзов медал, с емблема, чака отговор от няколко фирми.
До като е работил във фабриката за машини
и стоманолеярна „ Мачкатнца” заедно с инженер
Миодраг Миркович работи върху нова машина
— лабораториен дисков млин, която е била на из
ложба в Риека през 1977 година и получила броязов медал. Тя значително увеличи производител
ността на труда във фабриката.
Колективът на „Галеника” го предложил за
награда, понеже въвежда системата „сигментиране” на щанцерски алати. В кризисна обстановка
във фабриката решава проблема на части от пла
стмаси с конструкция и изработка на съответни
алати, така че фабриката не е била принудена да
скъса договра за износ в Полша.
Моментално в „Галеника” работи върху изо
бретение, което ще пести възпроизводствени мате-

Ференц Деак разработва «ов проект
риали за отопление.
Ползва се кокс, елекгровнерп
гия „
се
СЛеД Реконструкцията мазута не ще
чителни спестявания.0 Т°Ва Щ6 С6 0Съ!цествят знаЗа новаторство и рационализации Ференц
деак^ машинен техник и висококвалифициран машинбравар, повече пъти е награждаван. Получил
признания на изложбите през
око' т^п„™78 година' след това Петосептемврийпуолично признание на общинската скупю т,™СуРЛ?Л"Ча и 6езс,порно най-ценното в на
вечерието на тазгодишния Празник на тотла ме
жду тридесетина наградени членът на Прелеела
на СФРЮ Лазар КолишеГск^ връ™ ПъРвомацеката награда за увеличение на производител
ността на труда и на Ференц Деак.
С. Микич
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СВЕТЪТ ЗА ЮГОСЛАВИЯ И ТИТО

ОСТАВА
ЮГОСЛАВИЯ
КАКВАТО Я
ТИТО
СЪЗДАДЕ
мол!ент: другарят Гито изнася експозе пред Скупщината,
която е същия ден (27 юни: 1950) прие Закона за предаване фабриките
в управление на работниците

Юбилей иа самоуправлението
I

огато на 27 юни 1950 година преди три десетелетия бе приет Закона за предаване фабриките в управление на работниците и когато нашата страна тръгна по новите реле» на развнтие, малко който беше съвестен за значението
и величината на Титовото предупреждение, че ло
си
зунгът „фабриките на работниците” в сео 1
съдържа цялата програма на социалистическото
означи
развитие. Този исторически акт, който
прелом в развитието на югославското общество,
работническата класа и всички социалистически
сили в Югославия бе приет като логическо продължелие на демократическите традиции съзтавани
в Народоосвободителната война и изграждането на нова власт на работническата класа
Той е приет като пряко продължение на онези
опити в международното работническо движение,
които в Марксовото видение на асоциации на производителите виждат целта, към което соииалиобщество рябва да сс среми на своя
сическото
далечен път към комунизма. С това може и да
се обясни защо тази в същината с.л революнионнен акт — който откри процеса на претваруис
собственост, значи
на държавната в обществена
започна значителни промени в самото произволствено отношение — мина относително спокойно,
понеже всички революпио,,ни предпоставки за такова начинание са биди вече осъществели.
Титовата програма по развитие па социалиначертаза прели тридесет
етическите отношения,
години, практически означаваше непрекъсната бор™а „а моменти много остра, за афи.рмирапс ро. ■
ята на работническата класа като носите;, н с^
бект на общественото развитие. Това беше вьр
веж и по непознатите п-ьтиша на общественото
развитие, път на борбата срещу различните форми
и отчуждаване на трудовия човек и н,,т на пр
говото издигане като субект на решаваме но' »с ;
ки задачи и проблеми в ооргеетвого. То-и /г|,г
е завършен, самоуправлението е роволюни;;, ьояи>
трае.

От пъовите работнически съвети, чиито "ъзномощия НС са обхващали пито всички ошшпс„и;1
а камо ли п »вт.и йе
въ.тре в трудовия колектив.
го, чрез
няколко реформи, промени на Копстизакони, преди всичтуцията и многото системни
ко през жилавата борба на работниците начело
комунистите да разширяват свои Iе
със Съдра 1,а
права, до днешната делегатска
са моуттрависл ни
система и Закона за сдружения труд — самоуправлението се издигна вт,в всеобхватна система па
обществени отношения. Нашето общество днес има
институционна система, която създава пз'ьртакава

^___

де добри условия, работническата класа да завла
дее с условията и резултатите на своя труд.
Имаше, вече от първите крачки преди три
десетилетия, съ.миемия в способността на работни
имаше педоците да управляват с обществото,
всрие в съзнателността на самоуправителите да го
споде! ву ват с общественото имущество, имаше
страх че отмирането па дъжавата ще отведе в
алархид. Истина, митът за държавата п ефикапостта па нейната машииерия пито до ден днешед не е разбит, понеже подхранват всички анили като сигурна опора за зпшсамоуправителнм сипазва:;з па своите бюрократични, технократичнп
н други привилегии, но нейната мощ псе повече
се пренася на сдружения труд.
Самоуправлението своята гъвкавост потвър
ждава и в моментите когато нашата страна се
среща със сложните проблеми на стабилнзацията. Имемно, става по-ясно, че там където работсамоуправителтго организирани иепосредциците
ствсмо и фактически чрез своите делегати решават за условията па спечелване и разпореждане
по-малко
икоимнческн
на дохода има мит о
трудности п проблеми. В областта па инвестициите
например на този възлов проблем па нкономичаглаипо
ска стабилизация, трудности пастъ-пват
поради това, чс пай-голяма част от решения га се
приемат в отчуждените центрове на мощ, къ де го
главна дума водят технобюрократячнвте сили, уж
в името иа гто-голямо ефикасност и оргапизиратези сили за сметка па
пост. Да сс подтискат
една
самоуправителпото решаване тъкмо става
0;. важните прсдпостапки нл успешната борба за
стабилизация.
предвождани от Съюза
Самоуправителите
на комунистите днес могат, па тридесетгодипшината
на самоуправлението сигурно да утвърдят, че са
способни тази борба срещу бюрократичните с,,лп»
които жилаво се възобновяват от самата тъкан
иа работническата класа, успешно да водят. Поне
же, в тези три десетилетия самоуправлението па
работниците, повдигнало авторитета на
труда
разширило рамките па
човешката свобода, ста
нало основата па стабилността па пялото общество. То па Титоиа Югославия, относително малка
страна, донесе огромен морално-политически авто
ритет в света.
Социалистическото самоуправление, нсобвър
пакостта, -братството и единството — са трите еди
нни п твърди основи върху които лежи стабилно
стта на Югославия и които потвърждават, че ве
ликият исторически изпит в течение па тези три
десетилетия е успешно даден.

ИМЕТО НЛ ПРЕЗИДЕНТА Тито и
па Югославия и по-иататък не слиза
от колоните па световния печат. Дери
личи, чз много бройните преценки на
Титовото дело се засилват с прецизността.
аналитичното и задълбочено
разглеждане на неговото дело, които
идват от перото на най-известни авто
ри. Основната нишка, която свързва
повечзто от тези статии е изтъкване
то на универсалността на
Титовото
дело, на неговото значение в по-широ| * и я исторически контекст. За Тито се
пише като за творец на нова Югос
лавия. като за пръв държавник в све
та, създател на движението на необвързването и велик борец за мир и
сътрудничество между народите и дър
жавите и като се изтъкна неговия при
нос към развитието на практическата
и теоретическата марксистка мисъл.
От тази голяма отворена книга, ко
ято всеки ден се дописва, е характер
па например статията, публикувана в
запрекня ежедневник „Елиона” под за
главме ,.Необвързаните без своя духо
вен баща”, в която се казва, че Титовата политика и философия са имали
голямо влияние в развиващите се стра
ии. и че с неговата смърт светът е за
губил един изтъкнат държавник и бо
рец, а необвързаните още повече —
защото загубиха „баща” си. Анализи
райки по-широко Титовия принос към
разработката на универсалната ПОЛИТНческа доктрина на необвързването, съз
даването п разширяването на движе
нието, авторът на статията подчертава,
ч.‘ главната опорна точка на приноса
на президента Тито представлява трай
ното определение па Югославия за необвързаиост, която тя счита за неразр>шоп елемент на своето обществено
битие. Революционният инстинкт
на
президента Тито н неговата държавни
ческа мъдрост са дали принос за раз
витието па необвързването като уни
версална политическа доктрина, кодто
осъществява дпалектпчсско
едимство
на непосредствените и далновидни цели
и като международно
демократично
движение. което се стреми и иа практи ката да осъществи тези цели — из
тъква .,Елиона”.
Организиране на борбата за свобо
да и революция, за собствен път
в
социализъм и активна необвързаност
— това са трите поуки от дългия н
бурен живот па югославския президент,
според автора па статията в ежеднев
ника на КП на Испания „Муидо Обреро” от 23 юни.
(На 2 стр.)

2 Комунист

ОСТАВА ЮГОСЛАВИЯ, НАНВАТО Я I
ТИТО СЪЗДАДЕ

(От 1-иа стр.)

Следейкн -Титовия живот
и опита на югославските ко
мушили, в статията соециборалио се аиострофпра
бата за собствен път в соци
алнзъм. „Практическото 1ЮТ
па марксистка
върждение
та теория» че сложното, тру
дното изграждане на нкономическата, полнтическата н
на
организационната база
едно социалистическо об
щество не може да пред
ставлява некритическо пов
таряне на онова, което . е
. създадено в другите стра
ни — а още по-малко и са
мо в една — ражда се от
националния и държавен
опит на всеки народ, от из
намирането на пови решепия. „Мундо Обреро” по-на
татък заключва, че югослав
ският начин на самоуправителен социализъм представлява един от най-иеннн
те приноси към практиката
и теорията на марксизма в
наше време.
Тунижкият „Аксиом” изтъква, че със заминаването
на президента Тито от 1Юлитическата сцена пзчезва
нзмере„фигура с големи
ния”, обаче остава Югосла
вия. такава каквато я е той
създал. След това в този
тон пишат и ежедневникът
„САН” в Коломбо. испан

м талпа! Iският „САБАД",
„Етноскнят „Ил ,,попило”,
п
пиен хералд , „Вест кост
таймс”.
„Фейнашел тацмс в текма
ста на Антоии Рибснс
тьква:
Всекидневно дълги
пред
редици се протягат
„Борба”,
органа 11на СТОК
в Белград п Площад „Маркс
и Енгелс”. В тях обпкпове
ни югославяни търпеливо ча
кат по повече часове да си
Титовии
значка с
купят
подпис или значка с портре
та на основоположника па
съ време! 1 па е01 п ш л 11сп 1 ческа 10гославия...
Същевременно, полицията
ес
е често принудена да
послужи с радиото за да
че
осведоми
гражданите,
редиците пред Тптовпя гроб
са много дълги. На всички
страни могат да сс видят
транспарентн с надписа: „Тп
то, ние Ти даваме клетва,
че от Твоя път няма да се
отклоним”.
Всичко това са свидетел
ства за изключителната из
ява па обичта н уважение
то към другаря Тито п па
Г10Дсилата на народната
крепа да се продължи един
ственият самоуправнтелен
и необвързан социализъм,
който Тито развиваше в те
чение на 35 години”.

зз ГОДИНИ ИЗЛИЗАНЕ

Как се
каляваше
свободната
дума-реч
Връстник нп свободата, сс
Руске
слово ,
дммчпикът
който излиза на русимски
с един от членовете
език,
ка
па голямото ссм е йотво
I! ифо р м а и 11 () И11 мте средства
ма народа и народностите
В |,в Вой видима.
„Реске слово”,
в превод
„Русипска реч”, се чуваше
свободно в свободата. Леча
таи е па 15 |0!Iи 1945 годи
ма в общо осемстотин егзем
които били разграбе
ляра,
ни. Числящите се към РУ
в па
синс.ката народност
шата страна почувствуваха
за първ път п очарованието
на свободната дума. От тогава до днес този вестник
знае само за подеми. У вели
чават се и тиражът и броят
па страниците. Расте и раз

ПОТ“-!—«м*>*>* нмтии

НА ТИТОВЕЙ ДРАГИ

така как
вина сс вестникът,
ма
то растат и се развиват
постижения- Биваш
пипе
общественивъв фокуса па
правел е они
те събития.
тп II много с успявал да ос
ведоми читателите за изклю
11 ито Л11 ите ус и л И я, ли пости
ва пътищата па
жеиията,
нашето развитие, които не
са били винаги без трудно
стм. Днес
за „Руске сло
по" може да с;е каже, без
погреши, че е
бояЗ'|,11 Да сс
вестник с един от най-го.де
броя
митс тиражи според
се
па паселсзпето. Печата
в повече от 2400 ешемпдяри
което ще рече, чс стига в
Ръцете па всеки трети човек
ог тази народност.
Преди 35 годили ,.Рускс
слово” бил усамотен вестник

ПО Т.ОВОД ЮБИЛЕЯ

Великите дела иа първите самоуправители
МИОДРАГ ПЕТРОВИЧ
Тези дни, когато се озна
менува годшинината на само
управлението, костолашките
енергийни рабоници с гор
дост изтъкват своите исто
рически решения. Едно от
най-значителните е прието
в 1952 година. Това било
решението за интеграция на
двете предприятия — Мина
та и Електроцентралата.
— Обединяването на Мина
та
и Електроцентралата в
Костолац бе извършено
в
началото на афирмацията на
в
работническите съвети,
периода когато работниците
започваха да разполагат със
своя доход. Това е периода
на освобождаване от админи
стративното управляване. И
естествено е, в един такъв
момент на освобождаване от
административните
обръчи
да възникне и идеята
за
свързване на онези
части
които
от производството,
създават съвместен доход, ко
ито на пазара делят съ,шата
съдба. А от идеята до реа
лизацията в една работниче
ска среда пътят не е дълъг
— разказва ни Душзн
—

Саша Глигориевич, спомняй
ки си за тези дни, тъй ка
то той в 1952 година бил
директор на Мината за лиг
нит в Костолац. — С една
дума, потребата за сдружа
ване налагал самия живот.
Но имало и трудности
в
провеждането на идеята. Тря
бвало да се менят схваща
нията на хората, да се съло
мяват бариерите от страни.
На мнозина вън от Което
лац не отговаряло обединя
ването,
този вид на сДРУ
жаване.
Накрая победило
съзнанието на робтниците,
които чрез референдум по
твърждават значителния по
литически акт, който пред
ставлявал една нова перопек
тива в сдружаването на тру
да в областта на стопанство
то. Това едновременно било
пример за формиране ма та
кива трудови организации,
както в Сърбия така и
в
ЮгославияРазказвайки ни за тези
дни костолчаии изтъкват, че
са тръгнали по неизследва
ни пътеки. Защото това би
ло
първото сдружаваме в
стопанството ма Югославия.
— Гласуваха и миньорите
и работниците в енергеитка

та, а мнозина не знаеха съ
смисъл на сдру
ЩИНСКНя
жаваието. Гласуваха за сдру
жаването, защото бяха съзпател м и, че то е добро, че
заявява ин
донася полза
женер Коста Макар, сегашен
главен директор ма Комби
пат „Костолац" — а Трудно
беше тогава. В града съще
ствуваха два жилищни ком
комплекса на милекса
ньорите и комплекса на ра
ботниците в енергетиката, у
В
редите
за отопляване,
един град съществуваха два
града.
Имаше
и съпро
тивляваме
на
сдружава
нето. Но без оглед на вси
чки натисци, костолчаии из
траяха и доказаха правилно
стта на своето решение. А
едно такова решение създа
де основите за по-ускореио
развитие.
Тогава в Костолац получа
вали около 700 хиляди тоно
ве въглища. Електроцентра
лите имали мощност около
50 мегавата. С обединяването
били създадени условия за
ио-бързо развитие.
— Идеята за интеграцията
поникна някак спонтанно, в
течение иа 1951 година —
спомнт си Кръстивое Уроше
вич, пръв председател нп
работническия
съвет в О
бединеиото преприятие.
Разговорите за сдружаване
то продължиха н«колко ме
с-еци. Все пък, успяхме да
осъществим великата идея.
Създадохмз едно предприягие
топа предприятие, бла
годарение на голямата соли
дарност, изникнал днешният
Комбинат. Вече към края
на тази година тук те се
получават над 3.200.000 то

въглшца и над един
нове
милиард и половина киловат
енею
часове електрическа
гия. А в края на 1985 го
дина от тук ще бъдат до
ставени почти 10 милиона
докато тер
тона въглшца,
моелектроцентралите ше имат мощност от коло 1000
мегавата.
— Сигурно е, че нашият
пример
па сдружаване нл
миньорите и работниците в
енергетиката е пръв в сто
папетво на Югославия. Том
на другите да тръ
ПОСЛУЖИ
зая
гнат по нашця път
Михайло Славкович,
вява
пръв председател на упрд
вителиия отбор на работни
ческия съвет в съвместно
то предприятие. — Причи
ната за обединяването
па
първо място беше тази, да
се спре изграждането на два
града, а сетне съвместно да
се
тръгне по пътя на ук
репване на трудовата орга
низация. Още тогава разбра
хме, че ще бъем по- силни
ако сме обединени.
Костолчаии с гордост нз
тъкват, че техният опит е
станал школа за другите. От
тук отивали кадри в други
трудови организации,
там
да продължат с открлвааг
то
на мини и построяване
то ма електроцентрали. За
това с право може да сс ка
жс
че костолчаии част от
своите усили« с.а вградили
в изграждането па самоупра
слението, в осъществяването
па пови самоуправителни от
иошения.
Защото, да
се
сдружат по времето, когато
били неразчистени ОТНОШ0нията между множество от
расли представлявало подвиг.
А те осъществили тоа.

•ТХкТ. -.'.жгяхгг\\л
и
разпространяването
рисипската реч.
Днес пъ•<
МИРО „Руске Слово
мада
ва в Нови Сал освен вестни
ка о|пс и списание за лите
ратура, култура и общество
ни въпроси „Светлост , мла
дежко списание „МАК , дог
„Псонерска
ско спис:а,,ие
зарад ка" и още по десетина
книги годишно.
вестника
ла
крупна зада
ча. От журналиста да напра
и обществен
ви културен
който лЯча Да
работник,
сс изявява само ма страни
ца вестника. Това е
цитс
една от светлите тра
оше
дини и на тази редакция. В
работят или са рабо
не?
тели на й-пзтък патите култур
и
обществезо-политичесни
ки работници от русинска
та наролносгг. Тук днес се
журналистн
срещат
като
или редактори седем члено
ве
на Сдружението на пи
сателите на Воцводина, зна
чително число театрални н
самодеции, ремузикални
артисти,
певци,
жисьорн,
писатели на драми. Неоценнм е приносът на редакция
та на НИРО „Руске слово”
за развитието на русинския
език и пропиването на кул
турите на народите и наро
лностите чрез преводаческа
работа.
Редакцията

има оше енда

Именно постигнатите ре
зултати, създадените традп
цип, задължават „Руске сло
во" да се развива всеки ден,
всяка година, все повече да
се калява в ннто най-малко
леката, но затова винаги ху
бавлта работа каквато е —
журналистическата.
Защото, постигнатото трябва да
действува като
творчески
порив върху онези, които
сега работят или които в
бъдеще ще работят в този
колектив. Освен увеличени
ето на броя на страници
те, подобряването на графи
ческите качества па вестни
ка„ редакцията тачи и раз
вива такава атмосфера,
в
която журналистът няма да
бъде обикновен наблюдател
н регистратор на онова, ко
ето
става около него, но
истински
борец за развой
ните процеси в нашето об
щество. Оспособеността
на
журналистическите кадри за
нс-ви качества в информира
нето. за съблюдаване на от
иошеннята,
състоянието и
процесите в обществото, то
ва е една от първостепенни
те задачи. Защото, отдавна
с известно, че бледото
н
безкръвното писане не при
влнча вниманието нп нико
го.
А „Руске слово”, ако
иска да проникне в още по
вече домове па руеннеката
иародност, — а това безспоР
но желае, — трябва да раз
вива ангажирана журнали
стика.

К. т.

Комунист 3

АКТУАЛЕН МОМЕНТ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

™Т
необвързаните страни ре чу
оствува в Няколко райони.
Преди всичко в рамките на
пленарната група на необвт
рзаните страни в Ню Йорк
ояха водени съдържателни
разисквания по най-актуалпите аспекти вЪв
влошената международна обстановка, с акценти иа причините
и последиците в зачестили
те воени интервенции, все
по-широкото използуване на
сила и застрашаване ма не
зависимостта, суверенитета
и териториалния интегритет
и свободно развитие ма народите и страдите В тези
разисквания се манифеста
раха становищата на най-го
лямата част на необвърза
ните за последователно тъл
куване и прилагане на прин
ципите на необвързапостта
и нуждите за тяхното по
широко ангажиране в изнамиране на пътища за реша
ване на ключоец междуна
родни проблеми и преобразя
ване на принципите в конкретни акции. (Показа
сг.
че необвързаните страни в
същност не се помиряват с
употребата на сила и с тях
ното превръщане в пасивни
обекти в политиката на сфг
рите на влиянието). Те по
казаха готовност да защищават и отбранят правото
на всички народи на свобо
да и независимост, както п
въР-ху тази основа да дадат
спой принос в подобрение
на международната обстано
вка чрез противопоставяне
срещу силата, чрез разви
тие на универсалния детанг
и решаване на международ
ните проблеми. Разисквани
ята наистина не приключи
ха така както мнозинството
това желаеше и наетолваше, но чрез нея се показа
ха стлпествените стойности
ка политиката на нсобвъРзаността.

Е ИЗНАМИРАНЕ НА ТРАЙ
НИ РЕШЕНИЯ

ОЗДРАВЯВАНЕ на международните отношения
Новото световно равновесие
стана по-комплексно, защото основният му еле
стана глобално
движение за национална и обществена еманципация, иа което политиката на необвързапостта
даде програмна и акционна насоченост
мент

на к°мисията за рар°^жа1ане'
необвързаните
сТрани «яха носители на не
°а„°ди‘юстта за динамизиРане на ТОва ключово тяло
осъ1Т1ествяваие
ролята
- иин в преодоляване иа
обстановката,
създадена
^рез стаг11иране в посоката
а движение към общото и
Цялостно разоръжаване и по
сили
СтавяИе на великите
пред отговорност поради кран
но недоволното състояние в о
в ссъществяване на решения
та
„ па
г специалното- заседание
на I енералната скупщина по
светено на разоръжаването.
Най-значителни ят принос на
необвързаните страни в ра
ботата на комисията и ней
ните резултати е в това що
то цялостта на проблемите
в надпреварването във въоръ
жаването, разоръжаването и
отговорността за това е пое
та вена в контекста на текущата международна обстано
вка.
Миналогодишната Резолю
пия на Генералната скупщп
но па ОН за необходимос Iта от прием; че иа Деклера
ция за ненамеса и неинтер
венцня отразява приноса в
ссъшествяването на цялост
на програма на борба за нов
песбзърза:; концепт на между
народните отношения. Ог
друга страна, приемането на
Декларацията би представля
вало сериозно оръжие в ръ
цете на необвързаните стра
ни в борбата против наме
сата и интервенционизма, ко
ито претендират да се озаконят като постоянна фор
ма иа употреба на сила с
цел да се осъществи доми
нация на блоковете и вели
ките сили за сметка на не
зависимостта на народите и
страните.

Чрез инициативата за гло
балните преговори за реша
ване на международните иЧРЕЗ СИЛА НЕ МОЖЕ ДА
кономически проблеми, нео
бвъРзаните ртрани по същ СЕ ОБЕЗПЕЧИ УНИВЕРСА
ЛЕН МИР
ност поставиха цяла програ
ма от дългосрочен характер, отразяваща и подхода
Необвързаните страни ни
на начина за решаване на
кога не са престанали да ока
икономическите проблеми и
зват морална, политическа и
основата върху която могат
материална подкрепа на ос
да бъДаг намерени трайни
вободителните борби па на
решения- Със своето дейстродите под колониална и чу
вуване в рамките на „коми
ждестранна доминация. Бигета на цялостта" при ООН,
ло да се касае за иалсстин
необвързаните страни поето
ския народ, народите на Зи
янно подтикват междунароЗападна
мбабве, Намибия,
^
акция
за
установяваСахара и други, необвърза
дната
ните страни винаги са били
не на нов международен икономически порядък. Пред
носители па инициативи, ко
стоящото специално зассдаито същевременно са пред
ставлявали опора на освобоние посветено на тези про
блеми по сътнност стРДО та дителиите тежнения на те
ка е инициатива па меобвъ зи народи и разработената
платформа иа политическото
рзаните страни. Чрез наето
решаване иа тези проблеми.
янането глобалните прагово
Макар че, движението как
ри да се сложат в контекст
общите
напрежения
в
ре
то
цялост, пс взе общи ста
иа
шаването на С'ьществсни1с
повиша за кризисните ситу
проблеми в световното сто- ации настанали чрез употреоа
«а сила в Афганистан, Кам
панство, необвързаните стра
пучия, Иран, метените члеио
ли дават изключителен при
ве в най'ГолЯма част са би
нос в оздравяването на сън
ли носители па инициатива
куниите международни от
в Съвета на сигурността или
кошения.
за
Генералната скупщина
разрешаване
на тези пробле
Акцията на необвързаните
ми
въ-з
основа
на
противопя
страни и на ключове те, оо
ставяваис срещу иитервенци
ластта на разоръжаването ст,
ите и намесата във вътреш
що така е перманентна. На
ните работи.
тъкмо приключилото засе-

На било кой район да де
йствуват и по било кой про
блем да се изясняват, акци
ите иа необвързаните стра
ни винаги и всякъде са би
ли насочени към реализира
не иа своите програми и ре
шения за разрешаване па
проблемите, за у ни ве реали
зация иа детадта в гсогр.1фическо и съДъРжателио от
ношение, давайки положите
леи принос в подобрението
иа международната обстаиз
вка, застъпвайки сс като по
ложмтелен и творчески фак
тор. Тази дейност ме с има
ла винаги един и същ питон
зитет, не е давала всякъде
същи ефекти, по някога е
била нужна по-висока степей на ангажираност, стнгаме до
известни мзоставания. всички „институции"
ИС са функционирали в уни
сон с нуждите па времето,
имало е и субективни спънки
поради разликите, чуждест
ранните влияния и натисни,
но това не отразяваше кри
зпената обстановка.
В същност, това което се
намира в дълбока криза, из
„която
основно произтичат
всички проблеми е следвоем
пата система, преди всичко
усилието чрез коего систе
мата на равновесието па си
лите да се наложи като тра
йиа основа за запазване на
международния порядък. Та
зи система, която в извест
ни моменти можеше да до
принесе в ограничаването на
глобалните военни фактори
да настояват да
решават
прстивсречонстите с военни
акции, не можа да стабилп
зира международните отно
шения, защото сс обоснова
ва върху сила, и като такава
не може да отговори па ос
новната нужда иа все поразнообразния свят — опаз
1,-ани на универсалния мир
в създаване на условия за
постоянна промяна па осно
вите и рамките в отношенп
ята между наредите и страни
те. Затова и дойде в кон
фликт с движението на на
родите за самоопределение,
незанмсомо развитие п равно
правно участие в решаваме
то па ключовите международ
пи въпроси. Без оглед иа су
бективната роля на отделни
носители на действия, сама
та система обективно с би
ла обоснована върху опазва
пс на неравноправните отно
шепия в света.
Блоковсте и великите сили
съшсствсно пс успяха да пл
ложат своите цели м прио
ритети и да насочат света в
своите насоки. Новото свето
вно равновесие стана по-ко
мплекемо, защото неговия
основен елемент стана глоба
лно движение за национал
на и обществена еманципа
ция на която политиката на
необвързапостта даде прог
рамна и акционна насоче
ност. Ннто едни народ ме
сс помирява с подчинено по
ложенис и затова широката
освободителна война
стапа общ признак иа днеш
ния свят и фермент, ускоря
ващ кризата в постоя)(ата
система. Развитието в света
не може повече да се кон
тролира чрез силата иа оръ

жието, пито да се насочва
чрез икономическа мощ. На
родите все повече се появя
ват като равноправен парт
ньор, макар че ролята
на
силата винаги се възобновя
ва, и че влиянието на вели
ките сили н блокове и за
напред остава голямо.
Поради такава криза в см
стемата, която става всс подълбока, употребата на сила
става по-изразител на и поразнообразна, надпреварата
по-остра, борбата за осъще
ствяване на надмощие понепосредствема. Кризисите
не се разрешават, старите
стават все по-изостреии, но
вите се подтикват и предве
стяват. надпреварата
вьв
въоръжаването е по-ииетнзм
вма, а напреженията за раз
решаване па проблемите са
все по-трудни и бавни. Све
товпата обстановка
вло
шава и превръща в една
глобална надпревара.

Затова е необходимо акци
ята да се насочи по посока
та на укрепване на движе
нието чрез последователно
прилагане на принципите и
целите, противопоставяйки
се срещу употребата на си
ла и срещу всяка форма на
застрашаване на независимо
стта; чрез конкретно анга
жиране в решаването на
кризисни огнища всякъде и
винаги на същи основи в от
браната на правата на само
определение, подкрепа на
борбата за освобождаване
на страните от колониална
и чуждестранна доминация,
срещу
противопоставяне
всяка интервенция; преодоле
яване на взаимните стълкно
вения, които парализират
движението;
разрешаване
на международните икономи
чески проблеми; универсали
змраие на детанта чрез из
тъкваие на неговата недели
мост и полагане на нова ос
нова. която ще води към
разрешаване на всички про
блеми чрез равноправно уча
стие на всички страни; пре
кратяване на надпреварата в
въоръжаването и подтиква
ме процесите на преговори
те за разоръжаване.

Възможностите на движе
нието са големи, без оглед
на това че различни сили
настояват да го блокират.
То е в състояние, защото
блоковата политика и поли
тиката на империализма и
хегемонистическата домина
ция са довели светът в без
изходно положение, защото
политиката на необвързаността има точни поръки, при
емчиви платформи и защо
то необвързаните страни са
постигнали висока степен за
своите възможности и нуж
дите на съвременния свят.
Доколкото те не децетву
ват на време и на опреде
лен начин, блоковете могат
да създават невъзвратна си
туация, преди всичко за сме
тка на необвързаните стра
ни. Върху принципите на по
антиката на необвързаността е настанала и може да
ВИСОКА СТЕПЕН НА СЪЗ
се обедини най-широката ме
НАНИЕ ЗА СОБСТВЕНИТЕ
ждуиародна общност. Защо
ВЪЗМОЖНОСТИ
то вече 20 години светът се
намира в такава криза, ко
ято всичко слага под въп
рос. Натискът срещу необЕдинствена сила, която мо
же да сс противопостави
вързаните винаги ще се уве
срещу такова развитие са
личава, всички въпроси ще
политиката и движението па бъдат билатеризирани в кон
необвързапостта, които п етекста па блоковете, локал
днпетнено могат да дадаг
ните ситуации ще се глобаправ отговор на тези въпро
лнзнрат защото ще станат
си. Затова сега е задължи част на блоковата игра. Го
телно по—единствено, ор рящите точки, ако не
сс
ганизирано
п
насочено
разрешават, ще се претво
обърнат към съществени
рят в причини и огнища на
те въпроси иа мира н вой ио-иатъшно изостряне.
За
ната и да се спре отрнцате
това акцията на необвърза
лиото развитие па междунаро
ните страни с много по-нео
дните отношения, да се пбходима, а необходимостта
дептпфицират кризисните си
за действуваме по-нмператнтуацпп и тяхното естество п
впа от когато и да било.
без оглед па разликите да
се поведе интензивна акция
за разрешаваме па ключо
вите проблеми от конто за
виси мирът в света. В това
Гш укрепнало, преди всич
ко, това което с общо в оОезпсчаваис правата на иародитс и старците на свобо
ден живот против всички
форми иа доминация. изгра
ждаме па мира върху тези
основи и да се пресече пъ
тят в изострянането иа об
становката в света.
Прекратяването на надпре
варата във въоръжаването
ме се вижда, напреженията
престанаха, а състезанието в
създаване на нови оръжия
става все по-близко до фан
тастиката.
Нам а истинска
готовност за разрешаване на
проблемите в световното сто
панство. дори пито за подо
брение а камо ли за съще
ствено изменение на съще
ствуващата неравноправна
система в международните
икономически отвмошения.
Детантът остана съдържате
лно и геогарфически огранм
чен, защото е изолиран от
останалите сфери на между
народния живот и е насочен
преди всичко към опазване
на „междублоковпя
мир .

4 Комунист
ЧОВЕКЪТ не е чнло. Но
толкова
числата са често
красноречиви, че просто не
могат да се избягнат, осо
бено в стопанството. С ре
шението нов. №
— кое
то подписал другарят Тито
— създадено през 1949 го
дина. с елана на младежки
те бригади и военни поде
ления, за какъ»то единство
но това време знае. голяма
та надежда, днес гигант на
европско равнище, „Първа
петолетка”. Когато на 2 япу
арн 1950 година, започна с
производство имало е 061 цо
102 работник/ През 1980 го
над
дина в пея работят
9000 работници. Не трябва
да изтъкваме, какво означа
ва това число в промишле
пия ход, за този, и не само
за този, край- Д° създаване
то на „Петолетка” Тръсте
ник не знаеше за какънто
и да било вид промишлено
производство, През следва
щите пет години тя ще раз
шири старите си и ще из
гради нови производителни
капацитети, а в нея ‘ към
края на 1985 година ще ра
1 ботят над 13000 работници.
ПОСТОЯНЕН ВЪЗХОД
Развитието на този коле
ктив обаче не беше право
линеен. „Петолетка” има
ше и „критични” години и
периоди на стагнация- За
това илюстрирано свидетел
ствува
нейната
хроника.

ПИШЕТЕ НА ЛЕЯ
РИТЕ
Драган Митич, секре
тар на Акционната кон
ференция на Профсъю
за, изтъква, че услови
ята за работа в „Пето
летка” са особено до
бри. „Пишете за лея
рите”, казва той-

1952 година измина в знака
на освобождение от админи
стративни методи на управ
ляване и в демократизация
на отношенията в общество
то и „Петолетката”. Съю3ът
на комунистите се старае за
по-бързото развитие на са
моуправлението. Все повече
започват да се почитат ико
комическите закономерност
та. Заради недостатъчното
ангажиране, през 1954 годи

САМОУПРАВЛЕНИЕ
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ЕДНО„П0В№461“ ОТ 1949Г.
ПЪТЯТ НА ВОДЕЩИЯ ЮГОСЛАВСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ
|(ИС()К ПРО
ХИДРАВЛИКАТА И П1НЕВМА'1>1КАТА Е ИОВЬЧЬ 01 р^в^гир
ГРИЖЛИВО
ЦЕНТ
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
В
СОБСТВЕНО ГО 1А313И
[и )<ддри и СИС
в

ДЕЙНОСТ

па. около 200 машини бяха
отстъпени па други колек
тиви.
През декември 1956
година се разисква но-сери
озио върху програмната ори
ептнровка на „Петолетка”.
Следва период па консоли
дация- Изчезват и последни
колектив
те дилеми: този
може успешно да се разви
ва .единствено като произ
водител па хидравлика
и
пиевматпка. От тогава ма д >
„Петолетка” отболяз
днес
ва постоянен възход, кой
то ще дойде до пълна изя
ва през последните десети
па \ оди нп.

конкурептоспоеобпостта нп
въпншня пазар. — В тази оо
ласт пла н-само едно пранило: да се ра«боти или да се
на
благодарение
фалира!•
модерната ТСХП )Л()П1Я „Пс
отбелязва
над
толетка”
стопансреден размер на
екни ръст.

В „Петолетка” с удовол
ствие говорят, че техният
колектив — с овладяване на
производството на
редица
стативии части и хидравли
чни и пневматични уреди —
даде завиден принос към ук
репваието па нашата отбра
нителна мощ и модерниза
цията на нашето промишле

За трудещите се в
го„Петолетка” всяка
'
дина се строят от 1 ОП
до 120 жилища. Но, по
може степента на зае
тостта е висока, квар
тирите никога не са
достатъчни. Затова се
под|юмага индивидуал
ното жилищно изгра
ждане.

наПогювич гю-нататък
помии,
че в „Петолетка”
ИНТЕРЕС не е
ОБЩИЯТ
параван, зад кл.уго обикпо

ЖИЛИЩА

Пътят на водещия югос
лавски производител ма хи
вено сс крият трупни или
дравлика и пневматика е по
местни
интереси.
Всяка
вече от поучителен: висок
трудова организация в съ
састава
на
„Петолетка"
процент на капиталовложе
дефинира пла
ния в собственото разви мостоятслио
на на развитието си.
Ма
тие, грижливото школуване
кар че делово са самосто
и усъвършенствуването на
ятелни, трудовите органи
зации
в най-голяма възмож
професионални кадри и сис
па степен са заинтересувани
тематично развитие на на
за съгласуване на програм
учно-изследователската дей
мото
развитие.
Всяко ни
ност. „Петолетка” задовол
вестиционно начинание е
ява 80 на сто от югославски
резултат на договора, кой*
те нужди в областта на хи
дравликата и пневматиката.
то сс постига па равнището
Нейната производствена про
на „Петолетка”.
грама е на най-висше техни
ческо равнище. Постоянно
ГОДИШНО ЕДНА ФАБРИКА
намаляваше, а при някои
Една
ог
най-съществспроизведения и съвсем от
страни вноса. ДУШАН ПОиите характеристики па саПОВИЧ, един от директори
моуправителните
отношете на сложната организамия в гази модерна фабрн
ция на сдружения труд „ПъР
ка е високата степен
на
ва петолетка”, изтъква, че
децентрализиране в решава
най-важното е да се върви
пето. Всички самоуправн
в крак с иновациите
на
тел ни решения се приемат
съвременното производство,
ма равнището ма основната
защото само по този начин
и трудовата организация на
е възможно да се обезпечи сдружения труд МОМЧИЛО
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икономист,
по
БОСИЧ
разказ
сочнайки примери,
ор
па как вся^а основна
сдружения
па
шпизация
как
заинтсресу
труд е още
иъпроси.
вана за общите
1
„Лстолстки
«ата па
ния”Йуи1ех е I) с-ьдържатсл
мото ос7,ществяване па раз
нредслеиисто според резул
тачите па труда:
стимула
тивната част па дохода е
висока и тя изнася ок оло
60 ма сто. Все пак, трудещи
те се в „Петолетка” нс ечи
ч ат. че в домена па разпре
делението не са изнамери
решение.
П1 С7,В'ЬршеМПО
Впрочем, биенето в гърди
не е свойствено на ония. ко
иго всекидневно работят с
голям ела и. В „Петолетка”
само
чухме, а това не е
нейн феномен, че нееднакво
се цепи една и съща работа.
По мнението на МИРОСЛАВ
ЧИРИЧ, електротехник, найголя-м проблем прави такаиа
речената стартна основа на
личните доходи. Текущата
работа нс се цени именно
най-добре, па но такъв на
чин се фаворизират по-опит
пи и по-стари работници. Се
га тук работят върху изме
нение на стартннте основи
на личните доходи.
В „Петолетка" са заети
47 на сто работници до 27
годишна възраст. МОМЧИЛО МИЛИЧЕВИЧ и ДРАГИ
ША БОГОСАВЛЕВИЧ разказ
ват, че младежката организа
ция през последните години
била достатъчно неактивна.
Те мислят, че причините за
неаигажираността на млади
те в Съюза на социалистиче
ската младеж не са нито
малки, нито наивни. С мла
дите хора, казват те.
се
разговаря винаги откровено,
а в „Петолетка”
годишно
пристигат 1000 нови млади
работници. Ако с ТяХ ПОСТО
ЯННО не се работи съще
ствува
възможност да им
избегне Цялостта и по такъв
начин да станат роби на де
тайл.
Изразителното боле
дуване на младите работни
ци се числи към този ред фа
кти. Естествено, бихме нарушили действителността
ако не бихме казали, че бо
ледуването е резултат и на
други начин.
И младите членове на Съ
юза на комунистите недоста
тъчно се ангажират в младежката оргамизация.
Те
считат, че са
прераствали
проблемите, които измъчват
тази организация. Нашите
съговорници обаче не пропу
снаха да кажат как разна
видните форми иа идейна
работа ускорено подпомагат
за излизане от
пасивното
състояние.
Комунистите на „Петолетка” винаги са имали обща
цел. Колизията между по от
делните и общи интереси ни

ипга тук не се е манифести
ко'
макар и малко по^ио^н“ ид СПАСОВ Г°лу
Яй психолог, казва, че
Ь
акцио.шитс
конфереи
на
Съюза на комуни.
жизнени
, е проблеми на работници
те Разглеждането на следва
средносрочен план, с-,.в
И1ИЯ разбираемо е от п-ьрвосем
класно значение.
Със средствата и угюритовсяка го
стта па този гигант по
една
дина се изгражда
Работниците
нова фабрика.
водили
изтъкват как са
лъДИа грижа за солидарност
коя г)
та на класата към
част от свопринадлежат:
ята програма те пренасяха
на фабриките, които сами
създаваха и в тях иницира
ха производството. Такъв е
случая с Фабриките за амор
тизери в Прищина, с ФУД
в Брус с фабриката за прикачпи ' уреди в Александро
вац, е „Умиверсал" в Банялука и т.н. Б-з съмнение,
„Петолетка” е влияела съразвитиепюствено върху
т:, на общините, които оя
ха .между най-изостаналитг в
СР Сърбия- По такъв начин
е съ-зладена, същевременно,
голяма производителна ор
ганизация. която програмата на хидравликата и пневматиката доживя по-интен
зивно развитие. Тя и по-на
татък влага в изграждането

КАДРИ
голямото
Покрай
внимание, което се от
деля за собствената си
стема на образование,
работниците от „Пето
летка” всяка година
стнпендират около 200
студенти. Затова те ня
мат никакви проблеми
с профила на работни
ците. които са им нуж
ни.

на производителни капаци
тети в недостатъчно разви
тите краища — строи се фд
брика в Нови Пазар, а пас
коро ще започне построява
не на фабрика в Биело по
ле.
От решението пов. № 461
изминаха три десетилетия.
Действителността
дотолко
ва се измени, че тя вече не
може да се препознае. Преда
ването на фабриките на уп
равляване от работниците,
да цитираме Титовите ду
ми, не е наистина била аб
страктна пропагандна паро
ла, но реална програма за
промяна.
Мирко Арснч
Милентие Вуксанович

УЧАСТВУВАХ В ОСВОБОЖДАВАНЕТО МА
НУМРОВЕЦ

<^авги,,йяга

те о?Д пГрваИг1Хцар4Рр™дск"
оритада за Ниш, кМето се
приключиха към Вранска
бригада, С които по-натат-ьк
продължиха
да оовобожда
ват страната ни..
А
Един от участниците
в
НОВ, който ст.що така
през
есента на 1944 година зами
на да доосвобождава ст.раната от окупаторите и дома
шните
предатели, Йордан
Митов от Димитровград, и
днес
когато се заприказва
-за това време казва:
пп^огаВа имах зад себе
си 20 изжлвяни години, по
горях от желание да взема
участие в крайните опера
ции, та и аз да дам своя
принос в освобождаването
на страната от фашизма. Же
ланието ми се сбъдна, тъй
като още със самото приети
гане аз и още някои мои
другари, бяхме разпределени
в известната Пета козарска
дивизияПреследвахме германците
и домашните предатели до
северозападната ни граница
и естествено, че за тези осем
месеци през които и аз да
дох своя принос за освобо
ждаване на страната се слу
чиха
много неприятни неттта, но и някои XVбави мо
менти, които никога не ще
забравя.
Известно е.
че войната
предлага много хубави неща
на никого, но все пак и по
време на най-ожесточените
борби се случват, неща, за
които бойците винаги, с ра
дост, разказват. Така нашия
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА

с

днешен събеседник Йордан
Митов казва:
Като днес си спомням
деня когато освободихме ро
дното село на другаря Ти
то — Кумровец. Трудно мо
а да изкажа, с думи, радо
стта, с която гледах кшаднешен събеседник Йордан
Митов казва:

Йордан Митов
та, в която се е родил на
шият Върховен комендант,
нашият Маршал Тито... След
малко време пред Титовата
къща се събраха всички бой
ци; но войната все още бу
шуваше. Трябваше да вър
внм напред... В момента ко
гато напускахме Кумровец,
едва ли някой мой другар
си мислеше нещо друго ос
вен това. че именно той е
участвувал в освобождава
нето на Титовото село. Крат
кият ни престой пред Тито
вата къттта, ни даде още погол ям подтик да преследва

ОБЩИНСКАТА

КОНФЕРЕНЦИЯ

ме
неприятеля по-нататък
Другарят Митов ни разказа
и за още млого други радо
стни моменти, които той е
доживял, но един особено
заслужава да бъде забеля
зан:

Босилеград

ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ЗАГННАМЕ,
ЗАВЕТ НА ТКТО
Бойците
от Босилеградска община,
съвместно с
трудещите се и гражданите
от общината, тазгодишните
исторически
празници,
4
юли и 7 юли, ще чествуват
с тъга в сърцата си, поради
смъртта на другаря Тито —
създател
на югославската
освободителна и революцио
нна армвд, която под него
ьо Ръководство по време на
четиригодишната
въоръже
на борба, от юлското възва
ние преди 39 години, до за
ключителните операции за
освобождение на родината,
растеше и ковеше братство
то и единството между на
шите народи и народности,
но с вяра. в себе, че ще про
дължат пътя на мира, не
зависимоста и самоуправителния социализам, за кой
то другарят Тито се застъп
ваше до последния час.
По повод 4 юли — Деня
на боеца централното търже
ство ще се състои в краси

вата местност „Буков рид”,
където гражданите и бойци
те от Босилеградска община,
съвместно с бойците и гра
жданите от Търговище, Вра
ня, Куманово и други общи
ни,
с едноминутно мълча
ние ще отдадат почит на па
дналите бойци и хце поло
• жат венци и свежи плани
нски цветд на общата кост
ница
на съхранените тук
партизани.
Чествуването на 7 юли —
Деня на въстанието в СъР
бия, бойците от Босилеград
ска община ще чествуват
с. пригоден доклад за въста
нието, а група бойци от дру
жеството на бойците в Боси
ле град
ще посетят гробо
вете на умрелите и загинали
, техни членове Илия Динов
Славко Динов, и Александър
Николов от Босилеград
и
Никола Стоименов от Гложйе, на чийто гробове ще
положат свежи цветяМ. Янев

Беше това близко до
град Целье (СР Словения),
Където имахме чести сраже
ния с неприятеля. Имахме
задача да хващаме устати
те, които все още в малки
групички се криеха по гори- )
те. В една ранна сутрин, !
аз и още един мой боен
(
другар, тръгнахме на опреде '
леното
място в проверка,
След един час ходене, ние
преминахме малкото поточе
и седнахме да си отпочинем.
Струва ми се, че още не
бяхме ли седнали като зачу
хме някакви гласове. Знаех
ме, че това не са нашите
и за това залегнахме край
пътеката. Изведнъж от гора
та се появиха двама, от кой
то единия
имаше някакви
пагони, но и двамата носеха
ОЗНАМЕНУВАНЕТО НА ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ В СУ
на шапките си буквата „у”
РДУЛИШКА ОБЩИНА
• латинско. Чакахме дока
то
не дойдоха близко до
нас и по договор и двамата
и ги закарахме в нашия уча
стък. Това нямаше да е ни
що необикновено, защото и
Деня на боеца — 4 юли ството ще продължи с кул
преди това хващахме уста
и Деня на въстанието в Сър турно-художествена програ
ти, обаче тоз път, както
би,я — 7 юли в Оурдулиш ма, която ще изпълнят по
по-късно разбрахме, сме би
ка община ще бъдат озна вече културно-художествени
менувани твърде тържестве дружества от Сурдулица и
ли пленили усташки комен
но.
друти градове в Южна Сър
далт, заедно с курира му, ко
бия.
ито по-късно открили цяла
Централното
тържество
рота усташи.
ще се състои на 4 юли на
На 7 юли ще се органи
Т. Петров
Власина и ще се слее с тра зират посещения на известни
дициешната, тази година 18 от НОВ места. На подигнасреща на гораните на Сър тите там паметници ще бъ
НА СКС В БАБУШНИЦА
бия. Ознаменуването ще за дат положени венци и бу
почне в 9 часа, когато в при кети свежи цветя. Делега
съствие на обществено-поли ции, съставени от обществе
тически дейци от общината по-политически и стопански
и Южноморавскн регион и дейци, бойци от НОВ, мла
на трудещи се и граждани, дежи и девойки ще поло
ЗА ПО-НАТАТЪШНО ПООБ
ще бъде положен венец пред жат свежи цветя и венец
ЩЕСТВЯВАНЕ
паметника на народния ге пред
бюста на народните
рой Рагко Павлович — Чи герои Моша Пияде и Тома
В разискванията, в които
чко. Празничният митинг Иванович
Пера Мачкато
взеха участие Иван Митро
ще започне в 10 часа, а реч
вац и пред паметника на па
вич, Станко Велкович, Нови и;з произнесе Боривое Трай
дналите за свободата бойци
ца Станкович, Мирко Гликоз1гч, председател на Дви и жертви на фашисткия те
шич и Новица Тодорович и
женнето на гораните в Юж рор в Сурдулица.
Миодраг Панчич изтъкнаха,
К. Г.
че и покрай постигнатите в номоравски регион. Тържедосегашното развитие на все
народната отбрана и общо БАБУШНИЦА
ствола самозащита
успехи
има място и простор за ней
лото по-нататъшно внедрява
не от асаIект на пообщест
у валето, укрепването й във
всички пори па нашия жн
вот.
Изтъкнато беше, че зана
Юлските празници в Бабу Бабушнишка община заема
пред всички обществопо-ио шиишка община тази годи видно място в Социалисти
литически сили в общината
на се чествуват в знак на ческа република Сърбияначело със Съюза на кому
дълбоко уважение към найНа Общинския съвет на
пистите, трябва да действу
великия син на нашите на Съюза па бойците беше пре
ват по посока па правовре
роди и народности и поче дадено и преходното знаме,
мешго и вярно информира степ предсеадтел и на Съю което сега се намира в Сдру
не
на обществеността, ко за ага бойците — другаря Ти женнето на бойците в Бабу
сто също допринася към то.
шпица.
укрепваното но всенародна
В навечерието на Деня на
'По време на чествуването
та отбрана.
боеца — 4 юли — в Бабуш
па 4 юли — Деня на бое
Общинската конференция ница се проведе тържестве
ца
в Югославия и 7 юли
прие и предложените изме по събрание, посветешо на — Деня
на въстанието в
нения
и допълнения в Ус делото па най-великия воин
СР Сърбия, както и по-ра
тава на СК в общината, об и Върховен
комендант на
но, ще се състоят търже
съди анализ във връзка с въоръжените сили на Юго ства на Церичйе, Тумба и
прилагането на принципа на славия
президента Тито. други места, на които през
демократическия
централи На същото събрание бяха време на славната четириго
зъм
и информация за ра връчени грамоти, емблеми н
ботата па
Политическата други признания на най-ак дишна народоосвободителна
епопея са се разиграли кър
школа на Общинския коми т-ивни дейди в таченето и
вави сражения
с българо
т&т на Съюза на комунисти развитието на светлите тра
фашистките пълчища.
те в Бабушница.
Диции от Народоосвободнтел
М. А. чата борба, а кодто област
М. А.

Поклон пред светлата памет на
загиналите герои

Ка всенародната отбрана-воз повече внимание
кон гвеността на частите по все
Осъществяването на
отбрана и граж
цепцията по всенародна от народна
обществена сигур- данска защита и може да
брана,
се
каже,
че тя е на зави
ност и самозащита в Бзбуш
нишка община беше ос но в дпо равнище — и в трудови
на тема, която обсъдиха дс те организации и в мер/гните
легатите на Общинската кон общности — добави тойференция на Съюза на кому
листите на състоялото се на СЪ/СЗЪТ НА КОМУНИСТИ
1 юли заседание на конфе
ренцията. Както подчерта ТЕ И ВСЕНАРОДНАТА ОТБ
ри изложение РАНА
в уводното
ЛАЗАР СТЕВАНОВИЧ, пред
Обществено - политически
седател
на комисията
зз
всенародна отбрана и обше те организации , преди всич
Съюзът на комунисти*
ствена самозащита към 05 ко
изработват свои поогра
щинската конференция
на те
във
вот дка с развитие
ми
СКС — в Бабушнишка общи
и укрепването на весна
то
на в последно време се чуз родната отбрана и общество
ртвува засилена дейност на
като но
пата рамозащита
действу
субекти,
всички
начин се вт,риш и
такъв
ващн в тази област. Чувству идейно-политическа подготов
ва се стремеж към по-натат
ка за изпълняването па та
ъшно пообществяване на то зи сложна и отговорна зада
зи важен за сигурността на
ча.
нашата самоуправителна оо
време
щност фактор. По
В рамките на тези: прог
поради смъртта
на траура
рами се обсъждат и актуал
на др. Тито, всенародната ни вт>проси от международ
обществената
отбрана
и
ното положение, въпроси от
самозащита с голям успех ■по-нататъшното укрепване и
издържа този изпит. Всич развитие на самоуправление
ки граждани и трудещи се то и ролята и задачите на
в общината, като един, ра ВСИЧКИ трудещи се и граж
ботеха ло-усърдно и по-упо дани в тази област. Отдел
повишена беше бди
рито,
но внимание се посвещава
телиостта им.
на кадровото укрепваше на
В нашата община — иатт, частите по всенародна отбра
нна Стеванович — редовно на и обществена самозащисе върши проверка на под та.
БРАТСТВО ★ 4 ЮЛИ 1980

В знак на Титовото дело

СТРАНИЦА 7

ПЪРВИЯ КОНКУРС в

Спим.... «пи- зп ЙошМзЬто
ПОСЛЕДНАТА книжки па списание ,,МО( I « ®
1
Жени Бооз Тнто н неговото дело. В Ооин
светене насполучлив избор ни материали е отразен жпн твъРДе
' Тнто, негови миели зп актуилння обцс
зненнят път па
други *ш 11,10
с тисно-1юлнтнчес ки живот па страната,
художество! 111 матери*
и голям набор на литературни и63 пи списание „Мост
алн за него. Затова книжката "
МЛПДН п СТ11като пяло може ди бъде четиво зп пенчкн
светлини върху великани ни това
рн, тя хвърля нова
столетие Йосип Броз 1 ито.
В СПИСАНИЕТО са иомес
тени четири статии па Тнто:
Храбро и чгстИо пред мето
рията”, „Последното порогодншно посланнй”. ..Непрмзна
ването на националните мал
цинства. е в пряка противи
положност с марксисткия
подход «ъм националния въ
прос” И ' „За писателите и
материала са^ написани
литературата”.

само по му пречех. но гле
дах да му помогна, къде го
можех. А и тогава II КОМИН
— ОСОЙС
терна, и па-къс,,° Освободи
но в течение на
война и вашата
телната
мно
револи)ИИ0,,,,а боров
го Смили и Харнбди дебне
ха Тнто по неговия пъ'т кт>м

„Не е мое да пременявам
стойността на тези трудонеговнте
ве. (Касае се за
трудове) Историята и наука
та ще дадат своя оценка за
това. Онова, което бих исче па
кал тук да кажа.
шето отношение к-ьм задачи
те у които пред нас по став
яше историята и нашето ба
зиране върху марксизма ка
то революционна теория,
нашето разбиране на общес
ствената действителност, в
КОЯТО действувахме, избора
на съответни видове орга
низиране на революционни
те сили и метода на работа
— всичко това даде въз.мо
жност на нашата партия да
бъде оргаш1затор на Наро
доосвсбоднтелната война и
победата на социалнстическа революция и изгражда
победата...”
Славко Яневскн и Юре Фра
нето на социалистическото
„Мост” публикува и едно
ничевпч — Плочар.
общество. Всичко това нн
есе па .Мил е Николов —
Заслужава да се изтъкне
даде възможност да прео
Прмсойски
„Тито в народ
Антон
Костатията па д-р
доляваме разнообразните
пата песен и' поезията” и
лендич „Димитров за сре
трудности, постоянно да ра
стихове
па
наши
поети за
щите с Тито”. Тнто невед
звива нашата революция, да
Тито: Владимир Назор, Отои
наж е изтъквал помощта
задълбочаваме нейната ос
Жупанчич, ЮРС Кашелац,
на Димитров, оказана му в
вободнтелна и хуманна сЪщ
Слободаи Маркович и др.
казва Тито в ста ' дните, когато е станал ге
ност”
И стихрве от поети на бт>л
нерален
секретар
на
Ю^ГТ
тията си , .храбро и честно
Бо
народност — -гареката
Тук читателят може да - се
пред историята” (1977).
рис Тодоров. Александър
запознае с мислите па Ди
Дъцков и Стефан Николов.
митров
за
Тито.
„Щастлив
Ако се препрочете още
ни
Затова книжката 63
съм — каза Димитров — че
веднаж Титовото новогоди
„Мост”, посветена па Тито
веднага, от първите дни на
шно
послание
най-добре
топло
препоръчваме
на
на
срещите
с
Валтер
—
Тито
—
ще се види как накратко и
шите читатели.
имах доверие в този предан
на едно място Тито е каБ. Н.
за
революЦионеР и че
зал всичко за нашите зада
чи през тази година. Мисли
те му и сега са актуални. те ДИМИТРОВГРАД ОТ ПОСЛЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
мооилизират и насочват, пре ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
‘ длагат решения- Той говори
*
заГ-нашата политическа ра
бота,1 за стабилизацията, за
външната ни политйка и яс
но и кристално дава пред
ложение за изпълнение .на
задачите и премахване на
От 27 юни, когато бе про ционалмзация на училищна
трудностите, които ни очак водено двадесет и деветото
та мрежа и по-добро иконо
ват. „ Годината в която на
заседание ма трите миеваие. Именно споменати
общо
влизаме, не ще бъде лека.
те две училища ще бъдат и
на Общинската скуп
Тя ще изисква сериозно са съвета
официално закрити ,на 31 ав
моотрицание...” — казва Ти щина в Димитровград; вече
не съществува никаква диле густ тази година,
то, откровено, а. след това
ма училищата в Каменица
Решение за закриването
се обръща къ-м трудовите
и Поганово ще бъдат закри , ча
споменатите училища,
хора и преди всичко към
бе
взето поради ’ основната
ти.
ръководителите на всички
Всъщност делегатите, кои причина,, че прекадено мал
равнища да направят нужно
то за превъзмогване па ела то присъствуваха на днеш- .кия брой.на учениците не
ното
заседание, което бе дава възможност за правил
бостите.
проведено
непосредствено но прилагане на педагогиче
след
свършването на тъР ските изисквания и за .раз
. Затова в изказването иа
личностите в направения по жественото
заседание
по вивайе, иа колективната,, ра
дбо.р се давависока оценка повод Деня иа самоуправм бота,
общността в класове
- за Тито, като създател на теля, дадоха
съгласие иа те и развитието на състеза
новаЮгославия, граждапо-рано взетото решение, от телския дух, ч'както и пора
наедщо се до закриваме на ди това',, че икономическата
нин на света, основополож
пик на необвързаното- дви по-горните класове (5, 6/7 п цеда, която с.е дава за един
8) в селата Поганово и Ка- ученик постоянно нараства
жение. В „Мост” могат да
меница.
В подкрепа иа това да посо
се прочетат мисли за Тито
цената за
— Според -средносрочната ЧИ1М Фа|/тт, че
от д-р Владимир Бакарич,
Програма за развитие на об школуване на един ученик
разованието, за периода от надминава осем-милиона'ста
• д-р Тихомир Влашкалич, ге
1976 до 1980 година и про РЙ динара!?
нерал Коста Надж. Милош
грамата за обществено-ико • Делегатите също така даМинич, Георги Дймитров,
номическо
развитие на об доха - С7„гласие за присъе
Мирослав Кърлежа, Родол- разованието през 1980 годи диняване на. по-ниските (от
, юб Чолакович> Алберто Мо
на, предвидено е, че висши първи до четвърти
клас)
те
класове в селата Каме класове към централните уравня, Кенет Каунда, Ото
. ница и Поганово (от пети чил-ища в село Смиловци от
Бихальи — Мерим, Есад Ме
до-осми 1слас) трябва да бъ носно Трънски Одоровци.
\кули, Предраг
Враницки,
дат закрити, а с цел ра
Т. Пе7ров

?• ШЩ

ЗАКРИВИ СЕ УЧИЛИЩАТА Е
КАМЕНИНА N ПОГАНОВО

й. Б. ТИХО"

резултати от
-ДИМИТРОВГРАД

ГУМАРСШДИ ПРОФЕСИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛНО- ВЪЗ
ПИТАТЕЛНАТА организация
за насочено
образование
„Йосип Брои 1 нго’ -Д-н
тровград
01 20 до 2 Ю
проведем пъРви« ог 00
бе
със
що
трите, предвидели
насочено
закона за сРсдио
за
конкурс
образование,
в тре
записване па ученици
втората фаза па
ти клас от
насоченото образование.
Как,то с известно, спореч
■
щпша за ПрСДСТОЯТЦЛТЛ V 10
в тази роразз
аателп<>|>ъ:'питптел1|а органи
защц,
трябва да се офор
миг три паралелки от по три
десет' .ученика, и тр: една
паралелка * гумарска лрофе
сия,
специалност — ялръс
кпач
едйа паралелка юР;>
и 1ЧС(! ко-бюротс: х и ическа про
феейя» сцецййллост — Упра
вителпи работи и една пара
при родо-тех» п шес к л
зелка
професия, специалност лабо
рагореи техник по физика.
ото
Резултатите след пъРв' за
записване са следните:
бюротехниче*
юридическо
ската професия местата са

попълнени още с първото за
по-точно кандидат
писваис
ствуваха1 31 ученици, от ко
За при
ито 30 са приети.
нрофеПОДНО-ТСХ и и ч секатА
каидидатегвуваха 21 уче
сия
пика и всичките са приеги,
професия
а за гумарската
н«маше пито един кандидат.
Оттук може да се направи
най-гола м
шгтс ресГ''уче 11 ици гс са г,ро,
„или за отрндическо-техииче
ската професия, което е на
и в Други среди __ на
лице
територията ма СР С-ьроия
а почти никакъв интерес за
гумарската (производствена)
Това се повтаря
професия*
вече втора година.
Трябва да кажем още, че
около 60 ученика от в гори
клас в тази образователнов*| диитателпа
организация
НС са могли да кандидатству
ват на първия конкурс, но
рачи слабия си Успех (27 пол
тарят класа, а останалите и
след първи»
поправителен
изпит не са показали поло
жителен
успех).
Слободдн Алексич

ДИМИТРОВГРАД: ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО
ВЪЗПИТАТЕ
ЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СРЕДНО НАСО 1ЕНО ОБРА
ЗОВАНИЕ „ЙОСИП
БРОЗ ТИТО”

Добър е успехът на трета и четвърти
слаб иа етери а първи нлае
ученшш. са показали н . в
През миналата седмица в
практика,
Образователно - възпитателна професионалната
която
правно-бюРОтехниче
та
организация за средно
насочено образование „Йосип ■ ската специалност е провела
Броз Тито” в Димитровград в течение на две седмици в
и
скупщина,
се състояха родител-учИте- Общинската
На
природно-техническата, в те
лотученическн срещи,
успчение на три седмици, в Vсрещата бе съобщен
на учениците, постиг ч ил 1 идните кабинети.
хът
В училището никак не са
пат през тази учебна голи
на. Да кажем веднага, че на доволни от успеха на учени
ците
от втори клас, тъй
отличните ученици бяха връ
като
постигнатите от тях
•чени като награда, книги.
резултати
са далеч под очак
Както това го направихме
в края на първото полуто- ваните. Успехът им, е с
дне, така и сега се интере . 13 на сто по-слаб в сравне
оувахме с какъв успех учени
ние с миналогодишния, а
цнте в това училище са звър
само 58 на сто ученици ще
шили учебната година. Естес могат
да конкурират
за
твено и този пт.т се обърах
специалност, която желаят,
ме към директора на посоче
Процепът на учениците, ко
мата организация, другаря ито повтарят класа е значи
Методи Георгиев, който ме , тел но' по-голям в сравнение
жду другото сподели:
с миналогодишния и възли
— В училището можем да
за на почти 14 на сто.
бъдем доволни само от успе
Според
думите на друга
ха на учениците от трети и
Ря Методи Георгиев, пъРви
четвърти клас”.
клас пък представлява свое
За последния. щшуск абиту
образан
проблем:
риеити
гимназисти, е ха
— Само 49 на сто учени
рактерио, че всички са за
ци са завършили класа без
вършили класа без слаби бе
слаби бележки, 27 на сто
лежки,
че Към работата
повтарят класа, а от 40
са се отнасяли твърде сери
ученика,
повтарят с 5 и
озно в течение на цялата
повече слаби бележки, кое
учебна годцна, а така са под
то
е един незапомнен ~„ре
готвили и зрелостния си из
корд”" в димитровградското
пит, така че от общо 72.
училище!
само 6 ученика ще имат по
правителен изпит.
Интересувахме" се за при
Що се касае до третокла
чините за такова състояние
сниците, и те са постигнали
Бихме могли да констатира
твърде солидни
резултати,
ме.
че покрай различните
въпреки че са се срещали
обективни причини вината
с най-различни трудности.
може да се търси и в уче
Когато казваме с най-разли
циците, мо и в техните пра
чнй труд1 юст! I, • имаме пред
подаватели.
вид, преди всичко, че име
констатация
До такава
тю те „пробиват пътя” във
лесно сс стига ако се погле
вдората фг\за на насоченото днат
бележките от полуго
образование. Именно
само
дието, от които се вижда че
един ученик от тях повтаря
и тогава и сега слабият \?с
класа, а 7 тпе дъшеат попра
пех е по едни и съши пред
витален
изпит.
мети.
Солидни резултати
Т. Петров
тези

СТРАНИЦА 8
БРАТСТВО + 4 ЮЛИ I’80

кг

и

МАЛКО ПО-НИСКА ОТ ЛОПАТАТА
С песента „Другарю Тито,
ний тн даваме обет..." бри
гадирката Таня Бошкович
всеки ден „води" бригадири
те на
бригадата.
„Филип
Клаич — Фича” от Зворник
на съюзната младежка тру
дова акция
„Партизански
път” на Фрушка гора. И не
би било нищо необикнове
но, ако Таня нямаше само
девет и половина години.
Тя е най-младият бригадир
в бригадирския стан „Фру
шкогорски партизански отряд” на Летенка. Разговара
поведохме на 18 юни (уда
рен Ден) на строежа крал
язовира Ердевика:
.

тенията, пред павилионите
(почиствам, докато на стро
ежа нося вода..
Коя работа най-много
ти харесва?
“7 Копаене на канали. Но
тъй' като съм невръстна, са
мо Елеза и изхвърля по ня
колко лопати пръст.
Как се Държат по-въз
растните
бригадири
към
теб?
— Твърде добре, Често
ми казват „Малката”, но тотова не ме обижда.

— Таня, ти сл най-младата
бригадирка в лагера, как се
чувствуваш?

— Да. Тук е твърде хуба
ва природата. Има много ис
тооически паметници от вой
ната. Бригадирският лагер
е извънредно уреден: спал
-■И, бани и др. Имам и пре
красна другарка — Марина
Адрагич от Титоград. С ед
на дума, всичко е най-пре
красно.

плдожка страница

Разговора води:
Слободан Василев

Ленар, обичащ а физическия труд
Д-р Веролюб Вукович (57
години), специалист по меди
цина на труда при Самоупра
вителната общност на инте
.* ресите за здравна защита в
Нови Сад, бригадир-ветеран.
член на . МТБ „Бранко Ради
чевич" от Сремски Карлозац
изтъква еднаквата важност
ла физическия и умствен. 1я
труд. Въпреки че в бригадир
стан на Летенка на
СКИя
Фрушка гора изпълнява за
пак
щита и хигиена), все
намери време да се занимава и с физически труд. По
вече пъти го заварихме на
строежа, целият плувнал в
надхвърли
пот,. бъРза да
пор-мата и увеличи средните
постижения на
бригадата.
На нашия въпрос как се
чувствува. ТОЙ отговори:
Искам да уточня: аз съм
с
а лне у доктор. Сега
лекар.
подготвям ДОКТОР2Т по меди

цинските науки. И веднага
да добавя: не е леко да се
работи редом с младите —
те са по-крепки, ко аз имам
опит. Не е важно да се по
стигне резултат по ведка
цена, а \гтре-да не може да
се работи. Трябва рационал
но да се изразходват силнтъ
Следователно, важго а да се
з.:ое как да се работи.
— Вие оч евидно знаете
как да .работите.
Пренася
те ли свая опит на младите?
Казвам как с по-малко уси
лия да постигнат възмож
но най-добри резултати
да работдт иконмично.
Кое бе рашаващо,
да дойдете на акция?

Успешно гостуване

Т. Бошкопич
лък. Работя и V дома. 05и
чам другарството. С една ду
ма — обичам да бъза сред
младите. Впрочем чрез фп
зическия труд се отплащам
на обществото,

усмихва
— Младостта
г.е. - Между младите се чу
вствувам по-млад. Те ми да
ват воля за работа. Свикнал
съм да работя още като ма
ДЕБОЙКАТА СОНЯ БЛАГОЕВА ОТ БОСИЛЕГРАД

СОНЯ СЕ ЗАВЪРНА ЗДРАВА ОТ ХКШЪН
В К^г",шта,еучени
леград е оперирана в пл,«
ката за сърдечнобошш 2|
Хюстон (САЩ), и
сл за
дни .напълно здрава
въриа в своя роден граДКъщата па пенсионера _
инвалид и борец БлакмБлагоев отново е изпъ.нса
с радост и щастие. Цт ДВ
Гоп^нНасъЛ;^иа

и Благой Благоеви, «н°™Ко?
тии младежки ударници от
следвоенния период. с*а0Ръ
шането на Соня бгшег,И^^
чително радостно
сь _
за съгражданите и. Най-ра
достни бяха нейните връст
нш™ - ученици на средно
школския образователен ден
тър в Босилеград, които я
изпратиха на далечния
т*
със сълзи и страх, а пооре
шнаха я - с букети цветяТъжната история с Шаст
лив край започва преди 13
години, когато тогава чети-

^ почув^твувГпр^кн^в

отлагали

Налага се да те из
в^рши хирургическа ' интервелция. След операцията въ&
ВМА в Белград здравослов
пето състояние на малкото
момиче чувствителна се поп
^ След това Соня тръгва па
училище и до тргги клас
всичко е добре. Тогава еба
че започват да сс появява!
нови, непредвидени поеледи
ци: затруднено дишане, вие
запиа умора, неподвижност,
лицето й #а посинява...
Здравословното състояние
на момичето продължава да
се влошава, а сетне започва
драматична борба за живота на отличничката СоняНаправо о-Г учебната стая.
непосредствено пред края на
учебната година, с окуража
ващите думи на споите дру
гарки и другари и на препо
давателите, Соня тр-ргва иа
далечен и пълен с неизвестНОСТИ Път.
Поради лошото общо зДРа

СЪТРУДНИЧЕСТВО

След като на 11 юни, само
дейците от • Димитровград
се представиха на своята пу
ближа със съвременната ко
медия от Станислав Страти
ев — „Римска баня”, те на
21 и 22 юни представиха съ
шата -комедия и на сцените
в двата града — Драгоман
и Годеч, в рамките на грани
чното сътрудничество меж
ду Димитровград — СФРЮ
и съседните общини в НР
България.
По време на двудневното
си пребиваване в Народна
Република
България,
са
модейците
от Димитров
град посетиха и Панчарев
ското езеро край СофияЗа отбелязване е, че зали
те и в двата града (Драго
ман и Годеч) бяха .дхрека
лено тяс.пГ' за да поберат
всички които искаха да ви
ДДТ
димитровградските са

— Желаеш ли и догоди
на пак да дойдеш ‘ на тру
дова акция?

— Отлично. Н-5 мисля за
това,
че съм
най-младо.
Впрочем,
работя какТо и
останалите бригадири. Наи
стина получавах! полежи ра
боти,
но затова пък пола
гам усилия качествено да
ги работя- В бригадирския
лагер най-често мета поме

СПАСЕН Е ЖИВОТЪТ НА

КРАЙГРАНИЧНО

^иа° спец'—ите “ог
акадсВссииа медицинска
мия п Белград веднага рсшават да изпратят шмг.аст
ното мъмиче а текссшкия
град Хюстъ-н, ирм прсфссср
Кули. който да я оперира.
Средствата за цепта ведиа
Рспубликапга обезпечава
ската общност по социално осигуряване. Засдно със
Соня па път тръгва и кяр
ДИОЛОГ|,Т д-р йопап Мисирич.
На третия ден от тежка
-[■а и сложна операция, кия
то е продължила цели 4 ча
са, Соня с отново ма крак.
Това е бил най-хубавият по
дарък за нейния 17-ти рож
ден ден, който прекарва в
болничната стая в ХюстъИ.
— В болницата — разказ
ва Соня — бях обкържема
с вниманието па
всички.
Езикът им пе разбирах, по
чувствувах, че всички сс гри
жат за мене. Единствено раз
брах, именто ма нашата
страна Югославия и па дру
гаря Тито, което ме право
шс много горда в , този да

модейци, което пък от своя
страна показва, че комедия
та е доживяла пълен успех
и в съседните общини в НР
БългарияДРАГОМАНЧАНИ В ДИМИТ
РОВГРАД
Пак, в рамките на гранич
ното сътрудничество, на 25
юни в Димитровград гостува
самодейното културно-худо
жествено дружество към чи
талището в град Драгман —
НР БългарияПо време на пребиването
си в Димитровград, самодей
ците от град Драгоман се
представиха на Димитровград
ската публика с богата кул
турно-художествеиа ггрогра
ма,
съставена от народни
песни и хора, естрадни пе
сни и хумор.
Т. Петров

Още едно, твърде успешно, пред
ставление т „Руйна зора“
Накрая на ветерана, найстари я бригадир в лагера,
двукратен ударник, пожелах
ме нови успехи на трудови
те акции и изобщо в ра
Разговора
води:
ботата.
Слобдан Василев

Миналото лято група мла
дежи и девойки, желаещи
да внесат разнообразие
в
живот
културно-забавния
на Димитровград, основаха
Младежки самодеен театър.
Резултат на техния ентуси
азъм са две твърде уопеш
шни
представления, една
литературна вечер и яяко
лко рецитали,
които бяха
подготвяни по повод държа
вните
празници и други
тържества. Осъществили до
бри начални резултати, мла
дкте ентузиасти от Димитро
вград ‘ продължиха със соя
та успешна дейност.
Към края ла миналата го
дина в рамките на младеж
кия театър бе основан вокал
нс-и <струментален
състав
Двама твърде добри акорде
онисти, един добъР клари
нетист, един трамптеист, един соло — и един баскитарист и още двама изпъл
нители на народна и забав
на музика — кадъ-Р» съвсем
достатъчен да се започне с
ртбота. Желанията на мла
дите бяха твърде добре съг
ласувадн с възможностите
им, а това даде и отлични
резултати.
Още от самото начало. Съ
ставът „Руйна зора” се св
редели за старзградски пес
ни и романси, а също така
и за народните песни.

Самодейшп-е от; „Руйна зо
ра” ме се ограничиха на град
ската публика, а изнасяха
концерти и в селата на Ди
митрооградска община. Та
Соня Благоева
ка те имаха свои концерти
лочен н непознат свя'г. На
в селата Лукавица и Гоин
многораздяла ми купиха
дол, а на 22 юни „Руйна зо
подаръци, които вечно ще
ра”. пак се представи пред
ми напомнят за момента,
когато отново се „родих”.
димитровградчани. С добре
Сега .когато здравето й е
подбрани и още по-добре под
възстановено, а хубавото й
готвени песни и хумористич
лице без пито една синьо пе
ни точки, членовете на са
тно, Соня най-много желае
задочно да издържи изпита
модейния театър ..Руйна з°
за втори клас ма средното
доверието.
ра" оправдаха
образование и наесен пак да
спечелено от по-рано.
бъде а учебната стая заед
но със своите връстници.
К. Антонова
М. Я,|еп
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ШЕЛЕШИ1ЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ФЕРМАЯЦИТЕ
КОНФЕРЕНЦИЯТА ОТНОВО ИЗБРАН

* ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДАРКО МьРВОШ
В този период са гшстшВ Сурдулица неотдавна се
забележителии резулта
проведе втора сесия па Скуп нашоправдаващи напълно вп
вашата на Съюзната конфе ти.
отличие, — Орден
сокото
ренцня на фериалння съюз братство и единство със зло
па Югославия, на която бе*
— с който тази
ново Прелее тен венец
ше избрано
организация е удостоена 01
дателство от 14 членове па
Тито.
принципа на колективна ра другаря
Същевременно това е о*
бота и отговорност на ръко
задължение пове
а за пръ» предсс ще едно
водене,
изтъкна Мървош, ка
с едногодишен ман че
дател
то изтъкна, че пред тази ор
дат бе избран Дарко Мър
тв-ьрде
стоят
вош, който и досега нзпъл га.шзапия
задачи в обла
отговорни
ияваше тази длъжност.
изложение, стта на развитието па колек
В
уводното
робота, отговорност
което
изнесе Дарко МъР тнвната
и сто
вош, се разисква за досега н решаване, съгласно
резултати на тази рнческата иннцагипа на дру
шиите
гаря Тито, раздвижена
па
обществено-пол 1 пнческа
ор
пп Съюза
ва Осмия конгрес
при Съюза
ганнзация
Югос
ла
младеж на синдикатите в
социалистическата
през ВИЯ.
на Югославия, която
Необходимо е постоянно
изтеклата година беше про
ведена в Постойна, все до критически да се оценяват
постигнатите
резултати и да
настои т ата сесия в Сурдулнсе подобрява метода па
ца.

Традиционен оъбор на гераните
Край
Г,аДгорапитс

зелените

«Ж

" Юм<поморавски

изтеклата година и прогласени най-ДобриПред Формалния
работа.
подчерта М'|,рвош
,е гораиски организации.
полагането
съю3
и
важ
— се намират също
Събор.,,т
легендарни испански
на
областта
ни задачи от
иа венци на памеч нш а 'ратко Павловюч — Чипровеждането па стопанска
чко? аГслед^оаа беше
""ре гатите, ос,,та стабилизация И Яъ» връ
зка г иай-рвциоиалио илра
Бсекм
динар.
зходяапе на
1ЦССТВСНИ
В програмата за активност
теклата година,
в предстоящия период
са
обществена организациягоранските понабелязани въпроси, с които
На С"Г"лпсва ^Дбра!!а културно-худо1це се занимава тази масова
стижепия
ор0611 щетвоаоч юлитичес к а
жестншш програма. манифвствц11(г бе организирана
гаинзацпя, наброяваща око
ло 280 000 младежи и девои
И
честването «а юбилеите — 35 годиш
о чест на
ната над фашизма. ЗОрири», «
ки от цялата страна,
пилата от
играе
организация
Тази
социалистическото самоуправление
огромна роли » развитието
съществуването иа тази организацияп укрепването на братството
ма
нашите
па*
СМикич
п единството
роди и народности, » таче
нсто и развитието на рсвол УЧРЕДИТЕЛНА СКУПЩИНА НА СЪЮЗА НА ВОДАЧИ
юциошште традиции и при
ТЕ В БОСИЛЕГРАД
добивните от Народоосвооо
дигелиата борба.
Щс се предприемат мерки
м за по-добра организация
занапред, какго и за под.мля
КЮСТЕНДИЛСКИ СПОРТИСТИ В БОСИЛЕГРАД
дави сто й. при същевременно разрешаване на съШесг
вуващитс въпроси, отнасяш**
щи се общесгвено-икопомиче
На заседанието бе избрано
В събота на 28 юни в
ското и положение.
99
Предесдателство от 11 чле
Босилеград се учреди скуп
От
събранието
беше
изпра
на като колективен полититерена и измами аплодис
щината па Общинската кон
В шахматната среща на
приветствена телегра
тена
менти
на
1500
зрители.
тическо-изплънителен
орган.
ференция на Съюза на во
6 шахматни Дъски кюстен
.ма
до
Председателството
на
Отборите играха в следни
За първ председател на пред
дачите и автомеханиците на
дилци се наложиха с 41 2 :
СФРЮ
и
Председателството
те състави:
Сърбия, като официална са седателство с едногодишен
1*/2 точки.
на ЦК на СЮК, която про
„МЛАДОСТ”: М. Чипев —
бе избран Драган
мандат
чете Георги Генов, председа моуправителла организация
Р. Драгутинович, В. Тасев—
В рамките на пограннчноЯкимов, водач в Автотран
на трудещите се от тези про
тел на Фериалния съюз в
Р. Велинович, Г. Георгиев,
то сътрудничество между
член
спорта
в
Босилеград.
фили
и
колективен
Сурдулица.
Босилеградска община и
Й. Стошич — Д. Стеванона Социалистическия съюз.
вич. Б. Тасев, В. Чипев, И.
Кюстендилски окръг (НРБ),
В програмта за работа е
Делегатите иа коиференцл
Арсов и М. Цветков.
в неделя в Босилеград госДелегатите на скупщината
записано, че
Общинската
ята на Фериалния съюз на
„ВЕЛБЪЖД”: И. Димит
туавха футболният отбор
приеха
устава
на
ОК,
в
конференция
на Съюза на
ров — Д. Кръстев, Й Хри Югославия посетиха почни
„Велбъжд”, член на Южнаводачите и автомеханиците
пия център „Власинка” на който е подчертано, че дей
та Б републиканска футбол
стов, — В. Джамбазин, Л.
ще работи върху подобрява
Власинско езеро и бригади ността на тази организация
Николов, П. Топчински — Б.
на група и шахматовият от
се
основава
върху
принципи
не
на положението на свои
Христов, Г. Христов, И. Ге5
рите на „Власина, 80”.
бор на Кюстендил. На авто
те на колективната работа,
те членове, а примерно ще
гарата в Босилеград оългар
ров, В. Бонев и А. Боцев.
С. Микич ръководство и отговорност.
се застъпва и във всички ак
М. Янев
ските спортисти бяха съРДе
чно посрещнати от футболи
ции от широко обществено
ЯДЛИВИ И ОТРОВНИ ГЪБИ
стите на ФК „Младост
и
значение които раздвижват
Съюзът на комунистите и
спортни дейци на Боси ле гостаналите обгнествено-поли
рад.
Шахматната среща се със
тичес-ки организации.
тоя в залата на Културния
дом в присъствие на около
Построяването
на
авто
100 любители на шаха. Не
сервиз
за технически прег
В нашите краища през последните
Мзсото й е бяло и при разчупване не
посредствено преди започлед
на
моторни
возила
и
няколко години интересът към гъбите
мени цвета си.
ване на борбите, състезате
откриването на авто-школа
видно нарасна. Причина за това вся
Вкусна ядлива гъба е ПОЛСКАТА
лите и зрителите с едномину
за обучение на водачи
са
как е солидната им цена в търговията, ПЕЧУРКА, която расте из ливадите и
тно мълчание почетоха па
двата основни въпроса, въР
която дава възможности за добра за- горите.
Гуглата на различните видове
метта на другаря Тито, а
ху чието разрешаване ще
работка.
е от бяла до тъмнокафява. Ог долната
след това Алекса Стаменов
се полагат
най-много усиВърху хранителната стойност на страна на гуглата има лъчеобразно ра
зам.—председател на СД
ли*,
Понеже съществуват
гъбите има различни мнения, но поло зположени около пънчето пластинки,
.•.Младост” произнесе привет
оеалнн
възможности Съю
жително се знае, че съдържат много
ствено слово.
у съвсем младите са белезникави, по
зът на водачите на Сърбия
Шахматистите от Кюстенвода и белтъчини, малко мазнини и ви степенно стават 'розови, розово-кафяви,
да
даде
средства, а в об
дил се представиха като по
тамини. Вкусавите им качества обаче
а у старите гъби са тъмнокафяви. Пън
добри познавачи на древна
щината
са безспорни и привличат много покло чето в горната си част има бял кожен
сълтествува обще
та игра и се наложиха с
нници, правейки гъбите деликатесствено землище,
построява
пръстен. Печурките имат характерна
точки.
резултат 41 : П/г
нето
При събирането иа гъбите съществуприятна миризма.
яа авто-сервиза
тря
Единствената победа за бобва да се очаква в найва една, но не за подценяваме опасност:
силеградския отбор спечели
БУЛКАТА ГЪБА е също ядлива гъ
заедно с ядливите може да се събере
скоро време, Във връзка
Раде Манасиев.
следователно
употреби и някоя
от
с авто-школата, се предвиж
ба.
Отначало тя е скрита в бяло по
На игрището край Драго
отровните гъби. Затова е много важ кривало, откъдего произлиза наимено
да
кандидатите за водачи
вищица най-напред се срещ
но да знаем КАК ДА
РАЗПОЗНАЕМ
да завършват в Босилеград
ванието й- От него обаче се подава
наха вторите отбори на
ЯДЛИВИТЕ ГЪБИ, за да ле сс случи оранжево-червеиата й гугла с жълти
теоретичното
и практическо
„Младост” и „Велбъжд”. В
отравяне с гъби,
от които някои са
пластинки, пънче и пръстен. Булката
интересна
игра
гостите
то
обучение и да дъожат
смъртоносни. За съжаление науката все
гъба
се
появява
от
края
на
май
до
бяха по-добри и завоюваха
още не е изнамерила химическа реак края на октомври, само в дъбови гори.
теоретичния дял на шофьор
победа — 3:2.
ция или друг сигурен начин за опре
ки.* изпит (тестиране).
За разлика от горе посочените ви
В главната футболна сре
деляне на отровните гъби.
Единстве дове ядливи гъби, ПРОЛЕТНАТА МИща се срещнаха първите от
ният
начин
да
се
предпазим
от
отрав
М. Янев
РИЗЛИВКА
няма
отровен
.двойник”.
бори на „Младост” и „Вел
яне с гъби е добре да познаваме ядли Тази приятно ароматична и вкусна гъбъжд”. Двата отбора
се
вите
и
отровните
видове.
Най-добре
ба се появява в първите дни на май,
представиха с технически
могат да се опознаят гъбите посред затова се нарича още майска гъба. Има
зряла и интересна игра, ко
ством
верни
цветни
илюстрации
и
кон
дебела
месеста гугла, отначало звънчеято задоволи босилеградски
султиране с опитни познавачи.
подобна, а по-нататък става плоска, нете любители на футбола. И
В
тази
статия
ще
с.е
опитаме
накъсо
правилна, стреховидна. Горната кожидвата отбора създадоха по
да ви предадем основните харктерица е бяла,
няколко голови положения,
жълтеникаво-бяла до възстики .на НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ЯД кафдва, гладка, но без лъскавина. Коно не успяха да ги реали
ЛИВИ
ГЪБИ
в нашите краища.
гато
зират, така че мрежите зад
остарее, гъбата става по-бледа и
МАНАТАРКАТА се среща от май
гърба на вратарите М. Чи
напуква. Отделя с.е мъчно от
месото.
до ноември във всички гори и храста
пев и И. Димитров незалю
което е бяло, свежо, трошливо и мирилаци. Има едри плодни тела с кафява,
ше силно на брашно. При разчупване
ляни дочакаха края на ма
в различни юанси, дебела месеста гу
ча. Домашните футболисти
не променя цвета си.
Пънчето е до
гла. От долната страна гуглата е покри ста твърдо, бяло, със снежни жилки
установиха териториално
надмощие, но гостите пък
та с жълтозеленикави тръбици, чиито
или малко жълтеникави. Расте в широ
се представиха с отлична за
отвори са също жълтозелени. Пънчето
колистните, иглолистните, и смесените
е дебело. месесто, с изпъкнал мрежо гори, в градините, по полето, почти
щита на своята врата. В то
ва особено се изтъкна вра
виден рисунък на повърхността и цвят всякъде, където има гниещи листа наслатарят Димитров, който бе
обикновено малко по-светъл от гуглата.
ма и пр.
на
най-добрият футболист

Мп8дост“-„Велбъжо“ - 0:0

Очаква се съдържателна
дейност на водачите

Как да ги разпознаем
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ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ НА ПРИМЕРЕН МЛАД

л

КОМУНИСТ

ДА ПОЛЗВ Ш СИЛАТА КА МАРКСИСТКИТЕ ПОЗНАНИЯ

\

Радко Петров,
25-годишен младеж
ог
да ги изучиш, да осветлиш причините и околоосилеградското село Ресен е един от онези
постите за техното наставаме, възможностите
млади .членове Съюза на комунистите, кои пътищата на преодоляване, да опознаеш,
ито се проявяват с примерно усърдие във
а след това да използуваш досегашните, опи
всички
П1Г1Ц о_гжции и съзнателно и отговорно из
ти на нашата партия и приетите в нея насоки
пълняват комунистическите задължения Бла
за по-нататъшно действуване. Това особено
ударение на тези .благородни ^чес^' той
е важно за млад комунист, и аз се стремя
се ползва с доверието на комунистите и' тру*
постоянно да издигам равнището на идейножещвдте в своето село. Вече вТор
мандат
политическите ми знания чрез четене на
оо5^а1шстСеК^еТаР 'На "ЪРВичната партийна
марксистка .литература и задълбочено изуеР1^^ 4
Нй послеДнИте избори в СК
чаване
на заключенията,
които приемаг
на СТСГ „
!Га “бшински.* комитет
органите и форумите на СЮК. В тази насока
на СКС в Босилеград. Освен това той е и
много
ми
помина
регионалната
политическа
чле1‘ на Съвета на Местната общност.
школа в Лесковац, чийто бях курсист.
"• |_
?т първите моменти на, срещата ни ■
разбрах, че разговарям със скромен и сери
Какво за млад комунист значи изборът
озен
младеж.
Продхванахме широк кр7.г
за курсист, какви чувсгва^изпитва на трьг
въпроси
за образа на истински комунист
ване в школата?
декствуването на първичната организация на
ск в местната обптност, за социалистическото
Избора приех като признание, което
самоуправление в нашата страна. Радко раза
съм заслужил, но и което трябва да оправ
еква
прочувствено и задълбочено, с аргу дая — споделя чувствата си стройният мламенти, почерпени от принципите и практид?ж. Когато постълих в школата бях ^ъзбV- ката да СЮК. Когато стана дума за разре ден, но и решен
да науча възможно повече.
шаване . на актуалните
проблеми на село
Ресен . и Бооилеградска община, той изнася • •
Хареса ли ти .методът на работа в шкои свои обобщения,, основаващи се на задъл- лата, имаш ли някои забележки и предло
. . бочено
познаване на тази проблематика в
женияпо-широки размери.
Тази задълбоченост и всестранност в об
В течение на 6 месеца (от септември
съждането на основните въпроси свидетел- до март) изслушахме сказки от 7 тематични
ствува за добрата идейно-политическа подго -ооласти. След всяка
водехме разговори и
твеност на този млад комунист. Разговорът
поставяхме въпроси,
По този начин обони спонтанно продължава на тази значителгатдвахме фонда на теоретичнмте знания, а
на и винаги актуална за комунистите тема.
натрупахме и практически опити, понеже всеПитах го как той, като .млад комунист схваки от нас участвуваше в работата на пърща тази задача.
вична организация на СК. Посещавахме стоЧлен на СЮК станах през 1976 година.
С това се сбъдна голямото ми желание, но
пански трудови колективи и разговаряхме
тогава разбрах колко много усилия са непо различни конкретни въпроси. Аз, а съ
обходими за разрешаване на проблемите и
що така и останалите курсисти, останах до
колко сериозни са дължностите и задачите
волен от обучението в школата. Според мен
на комунистите
казва Радко Петров. А зд
може би трябваше да се обработят повече
да можеш да ги разрешаваш трябва добре икономически теми — разказва Петров.

г

Сега, когато отново се е захванал с ре
шаването на местните проблеми, Радко каз
ва, че в това много му помогат знания-та,
получени в. политическата школа, че пробле
мите по-добре схваща и обяснява на другари
те от първичната организация и на съселя
ните.
Петров е завършил за автомеханик, но
понастоящем е индивидуален селскостопански производител, Това бих и останал — ка*
зва той — но под условие селото да получи
електрически ток и да се реализира сдру
жаването на селскостопанските производите
ли на доходни отношения. Това са и ос
новните проблеми, с които се занимава не
говата първична организация. Вече е раз
движена акция за електрификация на село
то 1— селяните са събрали известна сума па
ри,
която заедно с помощта от общината
ще бъде достатъчна за пълна реализация на
акцията. За осъществяване на втората за
дача, Радко говори с вълнение, защото, казва той, на този план трябва да се мени към
по-добро Съзнанието ка отговорните.
Сериозните думи на Радко Петров ясно
говорят, че този млад човек е идейно-лолитически възмъжала личност. Неговият пример
показва как се става примерен и дееспособен
комунистК. Георгиев

Творчески награден
конкурс на
За да насърчи и тласне творческа
та работа на творците от българската
■ народност в областта на литература
та, науката и публицистиката, сгшсание „Мост” обявява традиционния си
творчески конкурс за 1980 г. за след
ните жанрове: за СТОХОТВОРЕНИЕ,
РАЗКАЗ, НОВЕЛА, ЕСЕ, НАУЧНА СТА
ТИЯ И ПУБЛИЦИСТИЧНА СТАТИЯ.
За посочените жанрове се предвиждат
I СТИХОТВОРЕНИЕ:
следните награди:
Първа награда
Втора награда
Трета награда

900 дин.
700 "
600 "

II ЗА РАЗКАЗ:
,.

Първа награда
, Втора награда
Трета награда

2.300 дин.
2.000 ”
1.500 "

Ш ЗА НОВЕЛА:
Първа награда
Втора награда
Трета награда

2.500 дин.
2.000 "
1.500 "

VI ЗА ЕСЕ:
2.500 дин.
Първа награда
2.000 "
Втора награда
1.500 "
Трета награда
V ЗА НАУЧНА СТАТИЯ
Първа награда
Втора награда
Трета награда

2.500 дин.
2.000 "
1.600 "

VI ЗА ПУБЛИЦИСТИЧНА СТАТИЯ:
1.800 дин.
Първа награда
1.500 дин.
Втора награда
1.200 "
• Трета награда

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
1. Право на участие в тверческия
награден конкурс на Списание „Мост"
имаг всички граждани на СФРЮ.
2. Творбите трябва да са написани
на български език — по възможност
на пишеща машина раздел тройка или
четливо на ръка — и да бъдат озна
чени с обозначение (ШифьР). На ре
дакцията за конкурса се доставят пз
три екземпляра от предложената твор
ба за награда, а името иа автора тряб
ва да е сложено в отделен затворен
плик, вт.рху който трябва да е напи
сано съшото обозначение (шифъра),
както с обозначена творбата.

На нашия мил ц никога не прежалим баща. съп
руг, дядо, свекър и чичо
КОСТАДИН НИКОЛОВ
ПТе дадем четнрдесетдневен помен в (събота)
на 5 юлн 1980 година в 10 часа на гробищата в
Димитровград.
Поканваме роднини п приятели да присъствуват па помена.
ОПЕЧАЛЕНО СЕМЕЙСТВО:
НИКОЛОВИ

3. Изборът па темата е свободен, гш
личен избор на самия автор.
4. Обемът на научните и публицис
тичните'статии може Да бьДе най-мПо
го до 20 (двадесет) страници на пише
ща машина раздел тройка.
5. Наградените творби, оценени
от специален жури, след печатането в
списанието шс получат и съответен хо
норар според съществуващата тарифа.
6. Последен срок за доставяне па
творбите е 30 октомври т.г. Р-ькоашсн
те трябва да се изпратят на адрес: Из
дагелство „Братство" — За творческия
конкурс на „Мост".
Резултатите от творческия конкурс
ще бъдат съобщени чрез вестник
, .Братство".
РЕДАКЦИЯТА НА СПИСАНИЕ „МОСТ"

В поделя на 20 юли 1980 година се навършава
една година от смъртта иа нашия мил и обичан
съпруг, баща и дядо
МЕТОДИ ПАВЛОВ
Съобщаваме на родшшн и приятели, че на
13 юли т.г. в 10 часа на гроба му в Димитров
град ще давам годишен помен и ще му отдадем
нужната почит.
ОПЕЧАЛЕНИ:
Съпруга: Милинка, братя и сестри,
синове, снахи, внуци и родшшн.
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СТРАНИЦА И
БРАТСТВО ★ 4 ЮЛИ 1980
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Зор за каве и
прашак
На два-три лутн се кош им да ии казуй°м
йедну работу, ама бабата све каже „ма манн се
бре Манчо, това йе стара работа .
Бре, бре — мислим си я-п бабата поче да
оратн кико новннар, те стара тема. те нова тема.
те не актуелно...
Море стара ли йе нова ли йе» актуелна лн
йе или не йс, я че ви Ьу разправ;ьам. — Работата
йе пай около пустото каве и ирашакат.
— Преди десетина дъна однесо на черкуту
у град малко спреице, нема Ьп сума време, па си
помисли на най-лошето. Оно и друЬи пут млого
ме не зарезуйе ни черката ни зетат. ама са па
ептен. Нему време децата: чим дооде од раооту
нду та се реде на опашЬе, та йсдън да чека прашак за прагье, а друЬият каве.
Зетат рече по-убаво да сам нм донел 100 грдме каве, него тия пет Ьнла сиреше. Повилнсл 'народ, казуйем шим я. V наше село има и каЕе и
---------прашак колко очеш. Бо.ъе да ме беше змия уапаама това да не бейо издумал. ЙО]ле 'истия *
ла
дън се надигал зетат с троица другарйе та у село.
Изкупували бре до грам п кавето н прашакат.
Истина деца су ми, ама това що га они работе
йе за срам. У шпайзат. су натрупали 23 цакчетии
разни прашкове. а каветия колко нмайУ това ии
Свети Петар не знайе. Ко че и да знайе некой,
ка га крию и V душецн, и у зевншш, и шифошерйе...
Повилнел народ и това ти йе. Немогу у продавницу да улезнем цигаре да си купим. Стаие на
род од йутро па до вечер — чекаю прашак. А до
ма, сви има берем по десетина Била.
Море Манчо. реко си я» узиме си тояшкуту
па у село, овде „нема поп за кръщеше". Тека и
уработи. Слезо, та увати автобус- Ама те бел>а:
Нели су продавницете до самият пут. Сечате се нели. Народ направил опашку, до самият
пут и ка се уокали, ка се угурали леле божНе
само да Би заминем да Би не гледам. Е ядац, че
Би заминемо. Шоферат завърте та стану. Па ка си
насатде йедна олалия, йедно буташе, кой по-напред
да излезне — каве и прашак да купуйе. Зарезаше
мужйе жене, зарезаше майБе деца, зареза шофер
автобус — отидоше да се реде за прашак и каве.
Дзвери се, кръсти се, па узе та слезо, сцепи
картуту, трипути, па пешБи — отидо си дома. Епа
актуално ли йе, не^е ли, тема ли йе, не йе лн баш
а.ма скоро град мойУ ногу нече да види.
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Във вилата на холивудска
звезда избухва ножар:
— Бързо извикайте репор
ог всички вестници,
тери
от
телевизията и радиото
— нарежда тя па прислуж
забравяйте,
ннчката. Д не
разбира се, да извикате и
пожарната.
о

Един пътник скача от ав
поглед
тобуса и хвърля
към
часовниковата кула:
следващата
8 ч. и 15. На
спирка той вижда друг часо
вннк, който показва 8 ч. и
5 м.
— Така си и знаех! — съ
крушава се той. — В бъР
з ината съм се качил на а в
тобус, който пътува в обра
тна посока!
о

ка
Много съжалявам
за мосю Лоран на хазашеа,
— но този месец няма да
.мога да платя наема.
— На какво прилича то
ва! — негодува
хазаинът.
— Вие ми казахте същото
и миналия месец, и по-миналия, и още по-миналия...
— Е и какво — не си ли
одържах
на думата?
о

Прокурорът: — От мате
риалите по делото се виж
да, че освен пари вие сте
откраднали още няколко цс
дни предмети. Какво ще ка
жете по това?
ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА
НАРОД
НОСТ В С#Р ЮГО
СЛАВИЯ
Ишм вс«хя шт^к
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Директор
■ главен ■ оттоврен
редактер
ВОРИС КОСТАДИНОВ
редактор
БОГДАН НИКОЛОВ
Телефони: директор —
**А54, Редакциа 52-751
Годишен абонамент 1М
а полугодишен 5*
Текуща сметка
450*493-9529
СДК — НИШ
Печатници:
Дух Ка
радиата“, Ст. Пауновата
№ 72 — Ниш
ИадаталАдрес
стаото: Ка) 19 декем
ври ,\4 I Ниш

$

4

Обвиняемият:
Щастието не е само в парите, господин прокурор.______ ______

Разговор
между
двама
арестувани криминалисти:
— Вярваш ли в съдебни
те грешки?
— Разбира се. Мен три пъ
ти ме оправдаха.
о
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— А това с последният ОВчаР
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па кооперация

„Сточар” в Димитровград

— До осемнадесетгодишна
възраст вие сте свирали са
мо на цигулки, а сЛСД това
този
неочаквано заменяте
с пиано. Заш°^.^^Скъпи мой - отговаря
маесгрото — вие бихте ли
могли но време на изпт.лне
ние да задържите върхV ци
гулката чаша с бира?
о

0|,дия-та разпитва свидетеДя:

— Вие през онзи ден сте
били V обвиняемия?
— Да, господин съдия.
— Опишете ми подробно
какво видяхте в стаята му,
изглеждаше той?
как
Когато влязох. ВИДът

беше ужасии, той стое
ше до прозореца, лицето му
беше бдло като снят, на ус
тни-л? му имаше пяна. В ръ
ката си държеше отворел
бръснач.
__ Какво става после?
— Той започна да се бръс
ие.
МУ

о

Баща се разхожда с мал
си син в гората. Дете
то пита баща си:
— Татко какво е това?
—Тоза са сини боровин
ки. детето ми.
— Сини боровинки ли. Но
те изглеждат червени?
КИЯ

о

ФРАЗИ
о

Когато той заспиваше, събуждаше се ВЪгрешния му гласКолкото повече гледни точки, толкова по-ши
рок мироглед.
Гледаше на истината през пръсти.
А. МАХМУТОВ
о

Бездарността, както и талантът не се разкри
ват веднага. Необходими са условия.
А. МАХМУТОВ
о

Ако жената има много поклонници, трябва
ли да смятаме, че е талантлива?
Л. РАТНИ»
о

Нищо не оживява толкова празните разгово
ри, колкото паузите.

Журналист взима интервю
От знаменит музикант.
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Културен плам

