
С указ аа ир«Я1Д«вт» 
нл СФРЮ от 14 феару 
*рш 1975 г. Издател
ство .^Братство” е удо
стоено с Орден брагст 
■о и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за нргаюса в развити
ето на братството и 
единство между на
шите народи и наро
дности.

ЪрштЕо
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ТИТОВИЯТ ФОНД ПРЕРАСТВА ВЪВ ФОНДАЦИЯ

Стипендии „Йосип Броз Тито“
* Освен стипендиране на млади работници 

и рабогничесни деца, според критеритие на Тихо 
вид фонд, ше насърчава творчеството на работни
ци на временна работа в чужбина граждани 
необвързаните страни и числящи се към освобо
дителните движения-

от

В Скупщината на Югос- 1979 година за по-нататъшно 
лавия е представен проект подобрение «а обществена 
на обществения договор за та основа ,на фонда, 
фондация . Йосип Броз Ти- 
то”. Общественият договор 
за фондацията, като изхож
да от работническо-класова 
та и идейно-политическата на 
насоченост на Титовия фонд 
за стипендиране на млади 
работници и работничеоки 
деца, обезпечава разширя 
вале на дейността съглас
но предложени ата на дри 
гаря Тито от 25 април на

Прерастването на Титовия 
Фонд във фондация 
сип Броз Тито” представля
ва естествено продължение 

досегашното 
развитие на фонда. Фонда
цията „Йосип Броз; Тито", 
както л фондът ттте имат

,Йо-

у спешно

обшоюгославски характер.
В рамките на Фондация

та се образуват като обли
ци на нейното действуваме, 
съответни фондации в ре
публиките. и покрайнините 
и в Югославсната народна*

39 ГОДИНИ НА БОРБА ЗА СВОБОДА 

И ОТБРАНА НА НЕЗАВИСИМОСТТА
армия-

Освен стипендирането на 
млади работници и работни 

деца. както и децачесни
ка други трудещи се, спо
ред критериите които са 
валидни за Титовия фонд. 
Фондацията като нов тота ще 

видовенасърчава и други 
творчествр, на първо място 
работници, тпе стизпендира 
деца на наши работници на 
мира|тн се на временна ра 
бота в чужбина и известно 
число граждани от необвър
заните одрани и други стра 
ни и освободителни движе-

които в развитието на концепцията на 
всенародната отбрана приеха всички су
бекти в нашата отбрана. Благодарение 
на тези качества, ние надминахме вси
чки врагове на нашето военно попри
ще. За това възпитание и богатата пра
ктика се раждаха и днес се раждат 
инициативи и боеготовност от най-ши
роки размери.

ЗАКАЛЕНА в огъня на революцията 
нашата армия държеше високо знамето 
на братството и единството на нашите 
народи и народности и с право го .по
несе, а днес с гордост носи името на 
ковачница па братството и единството.

Потвърждавайки през НОВ и рево 
люцпята своята суверенна воля да жи
вее заедно в равноправна общност, на
шите народи п народности получиха и 
истински мерила за отношенията в ме
ждународната' общност. Оттук идва и 
нашата решеност за сътрудничество, 
взаимно уважение и зачитане предста
вляват основен принцип на равнопра
вие между народите н страните. Това 
всеки наш армеец носи в съзнанието 
си като светиня и при всички обстоя
телства проявява решимост да брани н 
защищава тези придобивки.

НАСТОЯЩАТА годишнина на ЮНА 
за пръв път посрещаме без физическо
то присъствие на 
дант, другаря Тито. Тъгата по първия 
войник на нашата революция беше ве
личава, по величави са заветите на 
всеки армеец толкова, колкото е вели
чаво и непреходно великото дело на 
другаря Тито. 
към политиката и боевата програма на 
СЮК, нашата мотивировка и решеност 
непоколебимо да следим Титовия път, 
са трай"о вградени в съзнанието на 

| войниците и командирите па ЮНА.

НАВЕЧЕРИЕТО на Втората 
товна война ЮКП начело с 
Тито навреме видя и оцени агресивния 

който носеше фашизмът ка-

све
другаря

характер,
то най-мрачна идеология с целия си 

зверски насилия къ-м всич 
и свободолюбиво. Та

ПИШЕ: ГЕНЕРАЛ МАЙОР МИЛОВАН 
МИШЕВИЧ ния.

Проектът на договора за 
фондацията 
нендиите
то са кадрови и са нроди 
ктувднп от потребите на 
сдружения труд и общест
вото. Младият работник — 
стипендиант по_ време ка обу 
чението не прекъсва трудо
устрояването ги със свояга 
организация на сггруженпя
ТРУД.

Къ-м основната насока, че 
нашите работници- на вре
менна работа в чужбина 
са съставка част на нашата 
паботнцчесна класа и обще 
ство. сипещита-нетя на те 
хни деца става ре-довуа дей 
пост на Фондацията.

Средствата щ.е се обезпе
чават от .членения 
нашцте работници в чужби
на п па трудещите се, ра
ботещи в консулско-дипло
матическите представител
ства ц -участието на републн 
канските и покрайнниските 
п самоуправнтелии общнос 

Върховния комен- ти на интересите за насоче 
но образование и настаня
ване на работа.

арсенал от 
ко напредничаво 
зи опасност за нашата страна повиша 

разчленената мрежа от петоко 
и ка

казва, че сти- 
.Йосип Броз Ти-ваше и

лонаши, както и предател ската 
питулантската политика на граждански 

и техните правителства, ко 
повече от 20 години създадоха 

От Югославия страна на безправие и

ръководен 
печат

и автентична революция с 
принцип, на който Тито удари 
— облягане върху сооствени сили. 

ТАЗИ храбра войска, със собствена 
при безкористна помощ на всич 

народности на Югославия 
големи неприятелски

те партии 
ито за

гнет.
сила

Обаче другарят Тито и ЦК на ЮКП 
забелязват революционния устрем

класа и готовността на

ки народи и 
преодоля седем 
офанзиви, а в първите пет от никъде 

помощ. На този ис 
се отдаде

па
работническата 
народа да се бори и веднага взимат 
решителен курс към подготовка за вь- 
оръжена борба против агресорите и 

' всеки вид, тъкмо по 
фашистка Германия бе- 

на могьщието си.
1941 година при най-су-

не получи никаква 
горически факт трябва да 
почит в стоящо положение.

ДРУГАРЯТ ТИТО, ръководейки се 
от Марксовата теория за всенародната 
война, създаде такава военна организа
ция, която се отличаваше с 
политическо съзнание, непоколебим бо- 

морал, съзнателна дисциплина и

предателствата от 
време, когато 
ше на върха Започ- високо

внос нана през тази 
рови условия шУРМъг сви

отговорност, с изклчителна смелост, ко 
ято смущаваше всеки противник и с 
умелото водене на боевите

като трайна собственост на

на Титовитс нар
силата, която дотогасрещу

знаеше за поражения. Създаден 
1941 годи

тизани
действия,ва не

беше през тази историческа
въоръжената борба моето остана 

Югославската народна армия, а коетона и един оазис иа
против фашизма в пои съпротивата

робена Европа.
отразява революционният и народен ха
рактер на нашата армия-

СЪЗДАДЕНА беше и Народоосвобо- 
дателната войска на Югославия и ней 
пата славна I пролетарска ударна бри 
гада, с чието формиране беше означе
но раждането на ЮНА.

Нашата арми„ от деня на създава- 
беше проникната от офанзи- 
изявяващ се в смелата такти

Другарят Тито даде и пре 
да се отпускатпето си дложенме 

стипендии на лица от необ 
вързаеите страни н оавобо 

В на
страна те биха преби 

навали няколко месеца като 
•обществено-

вен дух,
ка на пробиване в тила на неприятел- 

ненадейни удари върху Нашата определеност дателните/ движения.
шатаските сили, с 

комуникациите, по аерогарите и гарни
зоните. Тази офанзивносг се тачи и ра 

придобивка от НОБ, която

НОВОсновният принос, който даде 
в борбата против фашизма не може 

с никакво допълни- 
Това беше

ще .изучават 
икономическата н тюлнтичес 
ката система на Югославия. 

(Такюг)
звива като 
чрез обучение и възпитание по нататък 
се развиват всички наши старешини и

да бъДе намален
писане на историята.телно

величава борба с твърде крупен принос



И СЪТРУДНИЧЕСТВО- ИТАЛИАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯЮГОСЛАВСКО

Миятович на посещение 

в Италия меса и равноправие, така ус 
пеш но да са уредили свои 

изтъкнате отношения 
другарят Миятоашч в иитер 

Италианската ос 
ЛИСАилото пред 

ведомитслиа агенция 
пред заминаването си 
посещение » гази съседна 
н приятелска нам страна.

на прсдссда-

Председателят на Предсе- и Република Италия, 
дателството на Социалисти- - Считам, че няма мишо 
ческа Федеративна рспубли- примери и света, н кош 
ка Югославия Цвнйстин Ми две страни, както Италия 11 
ятович по покана на прозн- Югославия, спазвайки поело 
донта Сандро Пертннн от за дователчю принципите за 
вчера се намира на офшдн- независимост. суверенитет, 
ално приятелско_посещение___териториална ПяЛ1>ст, пещи

ща

Тези думи
Миятович иай'Доорстеля

илюстрират състоянието па 
югослаиоко - метал нане китс 

сътрудничес-огношення и 
тво пред разговорите 
най-високо равнище о

.последните го

иш
Рим.е/,

• /: *•- •:
конто през 
дини се развиват твърде ус 
пошно и в духа на взаимно 
уважение, добросъссдстно и 
прия гелство.

В изявлението на предста 
■внтелл па Съюзния секрета 
рнят на пъшгшигге работи 
по повод посещението 
председателя Миятович всъ 
седна Италия се подчертава, 
че принципите и целите от 
Хелзинки представляват ста 
бнлпа основа

Двлегацня на Скупщината 

на СФРЮ посети Австрия
й-
йчч & т1 м па1 ЛЯНО 80, •-

|
ПО ПОКАНА на австрийския парламент, делега

ция на Скупщината на СФРЮ, оглавявана от предсе
дател» Драгослав Маркович, пребивава на официално 
приятелско посещение в Австрия от 9 до 12 декември. 
По време на посещението, парламентарната делегация 
на нащата страна води във Виена официални разгово
ри е председателя на австрийския парламент Антон 
Бсня и ДРУГИ депутати,

В разговорите на двете парламентарни делегации 
е изтъкнато, че отношенията между Австрия и Югосла
вия се развиват по възходяща линия и че политичес
ките контакти между двете съседни страни имат ДъД- 
га традиция-

Делегацията на скупщината на СФРЮ се срещна 
и с президента на Република Австрия Рудолф* Киршле- 
гер, както и с канцлера Д-р Бруно Кралски.

Делегацията на Скупщината на СФРЮ посети гра
довете Грац и Линц и известната стоманолеярна Вест- 
Алпина, в която работят две хиляди наши работници.

На снимката: Нашата скупщинска делегация при 
австрийския президент Киршлегер

на югослав-
1 отноше-ско-итал папските 

пия и че резултатите на те
зи отношения представля
ват виден принос към ук
репването на европейското 
сътрудничество и сигурност. 
Изтъква се и увереността, че 
разговорите на Миятович с 
президента Пер тип и и оста
налите видни личности на 
Италия ще потвъРДят досе
гашните постижения и да- 
дат ново насърчение за ус
пешно по-нататъшно, разви
тие на приятелските отноше 
мия и сътрудничество меж
ду народите на нашите стра

айв х

Тнтов площад в Бродилия
Името на президента Тнто, великия оор<л 

мир и основоположник на движението на нсобвъР- 
зването, и след смъртта му се споменава на вси
чки меридиани.

По него се назовават площади, улици, забеле
жителни сгради и обществени обекти. Така в да
лечна Бразилия, в град Карминас, в държавата 
Сао Паоло, един от най-хубавите площади от не
отдавна носи мето Йосип Броз Тнто.

На снимката: изглед на площада и таблото, 
на което е изписано името на нашия президент 
в гр. Карлшнас в Бразилия (Фото-Танюг).

д за

ни.
По време на посещението, 

си в Италия, председателят 
Миятович ще посети света
та столица Ватикан и_ тис 
разговаря с папата Йоан 
Павел II.

(Фото Таи юг)

ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧЕНИ НАГРАДИТЕ НА АВНОЮ

Признания на творците
В ПАЛАТАТА на Федера

цията в началото на седми
цата се състоя тържествено което бе връчено това най-

заседание на Комитета за 
Наградате на АВНОЮ, на

високо обществено призна
ние на тазгодишните лауре
ати.

Наградата на АВНОЮ за 
19Ш година получиха: Ко
рабен институт в Загреб, 
„Първа петолетка” в Търсте 

Промишлено-селско
стопански комбинат „Серво 
Мнхаль" в Зренянин, Култу
рно-художествено дружес- 
тов „Абрашевич" в Белград. 
Института по национална ис 
тория в Скопие от Загреб. 
Марян Маткович от Загреб, 
проф. д-р Метод Микуж от 
Любляна.
Свети Стефан’',
Хараламние 
от Скопие, Трудова 
зацид Рудник с флотация 
„Трепна’/ Сложна 
ЦИя^на сдружения труд „Ис 
кра в Крань, инженери 
Илия Стоядиновци и Стай
ко Шраум от Белград, проф. 
Д-р Ариф Танович от Сара-, 
сво, Бруно Суша^ 
лифициран металостругар от 
Требинье, проф. д-р Ррайко 
Томович от Белград и акаде 
мик Михайло Вукдра 
от Белград.

Тазгодишните 
АВНОЮ 
Маркович,
Съюзната 
името на
Дп,ри Райко Томович.

Накратко
АКРА: Приключи четиридневното официал

но приятелско посещение на члена на Председа
телството на СФРЮ Фадид Ходжа в Гана. В раз
говорите д-р Хила Лиман 
изразени идентични становища по някои от най- 
изострените въпроси и подчертана 
укрешзаие ролята на политиката За необвързаиост 
и опазване на нейните коронни принципи.
~ “Е Л ГРАД: Членът на Председателството
СФРЮ Видое Жаркович

ннк.
Фадил Ходжа са

решимост за .

на
води разговори с под

председателя «а правителството на СССР Л В 
Смирлов, който по покана на Съюзния нзпълшт- 
телен съвет пребивава на официално приятелско 
посещение в нашата страша. Жаркович и Смир- 
1-.ов изразиха задоволство от Vспешното развитие 
иа югославско-съветските отношения на основата 
на принципите, утвърдени в съвместните докумен 
Ти^ и срещите между президентите Тито и Бреж

НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В ПОРТУГАЛИЯ
ООСТ „ХотелиУбедителна победа на академник 

Поленакович
оргаки-

Организа-

МАДРИД:. Югославската 
сЬеренцията за европейска

делегация на Кон 
сигурност и сътрудни 

чество в Мадрид ези дни е изнесла :и обосновала 
югославски предложения за детанта 
ването. Както е изтъкнал шефът 
гацид Зотович, предложенията

На неотдавна - проведени
те президентски избори в 
Португалия убедително по
беди генерал Рамальо Еа- 
ниш, досегашният прези
дент на тази страна. С по
бедата на генерал Еаниш, 
която се счита за триумф 
на демократическите сили в 
страната, е спряна офанзи
вата на десничарите, които 
отнесоха две победи на пар 
ламентарните избори през 
годината.

Еаниш получи 56,43 на 
сто рт гласовете на избира
телите и с. това потвърди, 
че се възползува от голяма

популярност, авторитет и 
престиж всред португалски 
те граждани. Неговият про
тивник, кандидат на „Демо
кратичния съюз”, генерал 
Соареш Кариеиро получи 
само 40,25 на сто от гласо
вете.

След победата на Еаниш, 
когото поддържаха социали 
стите и комунистите, прави
телството на Фреиташ До 
Амарал си подаде оставка.

На снимката: Генерал Еа
ниш със слебдениците си 
след победата на избор:

(Фото Танюг)

и разоръжа 
на нашата деле 

съдържат станови
ща за изоплзуване на всички възможности 
върщане силата на разведряването.

БАГДАД: Иранско-иракският въоръжен кон 
фликт продължава да изчерпава силите на 
ва.щите страни, без изгледи да бъде 
махнат.

висококва
за въз

вою 
наскоро цре гович

ВАРШАВА: Обществената криза в Полша 
продължава, но сега вече не само като резултат 
на вътрешните конфликти, но и поради мел™ 
блоковото напрежение във врЪЗка със събитздта 

.страната. В овета обаче нараства съзнанието
На1Р0д ™бва сам Да си реши цроб- лемите, без намеса отвън.

награди на 
връчи Драгослав

председател на 
скупщина, а бт

в

лауреатите благо-
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Празникът на ЮНА

ВЗАИМНИ ПОСЕЩЕНИЯ БОСИЛЕГРАД: ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА ДЕНЯ 
НА ЮНА

Весело и 

тържествено
Войниците и 

също така ще направят по
сещение на организациите 
на сдружения труд в Дими
тровград, където ще бъдат 
запознати с процеса на про 
изводството. Покрай друго
то отговорните в димитров
градските трудови организа 
ции ще извършат официа
лен прием, а също така ще 
водят и разговори и ще от
говарят на въпроси, ~ които 
войниците ще задават, а с 
цел по-добро запознаване и 
укрепване на братството и 
единството.

На 22 декември, гранични 
те застави в общината ще 

' посетят представители на 
сдружения труд и общсстве 
но-лолитическите организа
ции, които ще честитят пра 
зника на войниците и ще 
им връчат скромни подаръ
ци. Граничните застави ще 
посетят и представители от 
близките местни общности, 
с които войниците през го
дината поддържат тесни дру 
жески връзки.

В чест Деня на ЮНА, 
тържествен прием ще бъде 
организиран и в ОК на СКС, 
където войниците и старши 

ще бъдат запознати с 
развойната програма на об
щината. Съветът по народна 
отбрана ще устрои официал 
но събрание, на което ще 
бъдат дадени отличия и на
гради на най-добри войни
ци поделения °т териториял 
ната отбрана, както и на 
други лица, които са про 
явили отделна активност в 
подготовките за отбрана и 
самозащита на нашата брат 
ока Социалистическа роди-

старшините

Тазгодишното чествуване 
на 22 декември — Деня на 
Югославската народна ар
мия в Босилеградска общи
на, както винаги досега, ще 
бъде тържествено чествуван 
с тържествени събрания Ко
ито имат образователно-въз
питателна цел, взаимни по
сещения и различни спорт
ни състезания-

Чествуването започна още 
на 16 декември, когато в 
голямата зала на Култур
ния дом, пред учениците, 
младежите и населението се 
проведе сказка с подходят 
филм, за развитието на все
народната отбрана, живота 
и дейността на армейците. 
Такива сказки и филмове 
за учениците и населението 
се проведоха и в останалите 
районни центрове. В селата 
Бистър, Горна и Долна Лю- 
бата и Лисина, където съв
местно с войниците участву
ваха и учениците с подбра
ни културно-забавни прог
рами, от които зрителите ос 
танаха твърде доволни.

По случай празника на 
ЮНА група войници г ко
мандирите си, на 17 декем
ври посетиха Горската сек
ция в Босилеград, където се 
запознаха с производството 
на тази трудова организа
ция, с действуването на де
легатската и самоуправител- 
на система и готовността на 
трудещите се, за всенародна 
отбрана и обществена само 
защита.

На 20 и 21 декември ще 
бъдат организирани спортни 
състезания между войници

те, младежите учениците и 
пенсионерите по волейбол, 
тенис на маса и шахмат.

На 20 декември, по повод 
празника, ще бъдат органи
зирани посещения на грани 
чните застави в местните об 
щности от страна на Ръко
водителите на обществено- 
политическите организации 
в селата и групи от орга
низациите на сдружения 
труд. Вечерта в хотела ще 
бъде организирана другар
ска оР0ща за командирите 
обществено - политическите 
ръководители от общината 
и представители от трудови
те организации.

Централното тържество 
ще се проведе на 22 декем 
ври. Първи на войниците и 
командирите ще честитят 
празника пионерите от вси
чки училища в общината, а 
след това ще пи посетят и 
делегации на обществено-по 
литичеоките организации и 
представители от организа
циите на сдружения труд.

Пред войниците, команди- 
ритие и гостите за живота, 
дейността и постиженията 
на ЮНА, ще говори Бори 
слав Павкович, командир на 
граничното поделение в Бо
силеград.

На същия ден вечерта в 
голямата зала на Културния 
дом, в Босилеград за насе
лението, войниците, младе
жите и ученици ще изпълнят 
подбрана културно-забавна 
програма от песни, рецита
ции, хора и едноактовки.

ните

Граничари

Тазгодишното чествуване 
Дедя на Юголсавската наро
дна армия 
на територията на Дими
тровградска община започ
ва днес — 19 декември —

ще се състоят и във' всич
ки други основни училища 
«а територията на община
та, където също така ще 
бъдат показани подходящи 
програми подготвени от уче
ниците и тяхните препода
ватели. Така например в на
вечерието на празника, вой 
ниците ще изнесат сказки 
в основно училище „Моша 
Пияде”

Пионерите и младежите от 
Основното училище и Въз
питателно - образователната 
организация за средно на
сочено образование, заедно 
с преподавателите си, ще 
посетят граничните застави. ЗАЕДНО! 
където ще изпълнят подбра

22 декември.

на.
когато на тържественото съ 
брание по повод празника в Покрай посочените актив

ности в чест Деня на ЮНА 
— 22 декември, граничарите 
и пионерите, младежите и 
селяните от съседните мест 
ни общности ще организи
рат и множество други за
бави, посетцения. сказки, 
културно-забавни програми, 
с които като винаги досе
га гтоазника ще посрещнат

голямата зала на центъра за 
култура „25 май” най-на- 

бъде
М. Янев

пред ше 
клад за значението на Деня 
на ЮНА. Същата вечер уче

поднесен до-
г* 1

ниците от основно учили
ще „Моша Пияде” и обра
зователния център „Йосип 
Броз Тито” ще се предста
вят с подбрана културно-заба 
вна програма.

По повод Деня на арми
ята, тържествени събрания Т. Петровни програми.

БОСИЛЕГРАД

Всички като един
СС]| и електрификация на 
същото и Д. Тлъмино, КъДС- 
то съвместно с младежите 
организираха 7 трудови ак
ции. Граничарите съвместно 
с населението, трудещите се 

л ротиволожарника ритс 
участвуваха в гасене натри 
пожара. Граничарите оказ
ват голяма помощ на насе
лението при събиране на ре 
колтата, особено на стари
те и изнемощели лица в сс* 
лото. В течение на годината 
войниците съвместно с мла
дежите проведоха седем юул 
турно-забавни програми за 
населението в града и села
та. Провеждат ос спортни 
с-ьстезамид по футбол, атло 
тика, тенис на маса, шахмат

ценят постоянната помощ, 
която им оказват военните 
командири-граничари, 
го мъти се провеждат и пъв 
местни военни учения- Вси
чко това укрепва сплотено
стта между населението и 
младежите с войниците-гра
ничари.

И този път граничарите 
в Босилеградска община по 
срещат 22 декември — Деня 
«а ЮНА, с хубави резулта
ти. Тяхното присъствие иа 

неразривно

посещение в казармата
Мпо-

БАБУШНИЦА

Посещение на граничаритееграницата 
свързано със съвкупния жи 
вот в общината, а особено 
с живота на населението в 
селата, където сс намират 
граничните застави. Освен, 
че непрекъясато бдят на 
граничната бразда, където 
започва отечеството, те са 
строители, участници в кул 
турния и обществено-поли
тически живот.

Ако се направи равносмс 
тка на постиженията които 

постигнали

и

В Бабушшшжа 
1го тържествен начин шс бъ 
де чествуван Деня на Армия 
та — 22 декември. В наве
черието а ш празниха в Бабу 
шпица ще се устрои тър
жествено събрание, 
теио па Деня па армията, 
подбрана пропрам а.

община а младежта от с. Звонци ще 
изпълни подбрана програ-Има много примери които 

говоря*', че жителите живе
ещи край границата са и 
граничари. Обработвайки зс 
мята, пазейки добитъка, те 
пазят и границата, 
когато забелязват нещо съ 
мнитслио, бързо съобщават 
на граничарите и по тоя на 
•чин помагат па граничарите, 
по-успешно да изпълнят 
своя честен граждански дъ
лг и защитават най-свелите 
ппидобивкн от Народоосво- 
бодителната борба — г-вобо- 
дата, братството и единство 
то на машите народи и на
родности.

ма.
М. А.

Винаги посве

Делегация. съставена от 
представители на обществе
но-политическите организа
ции, Общинската скупщи 
на и трудовите организа 
цип на 22 декември ще посе 
ти граничната застава.

граничарите са 
между двата празника, сс 
вижда, че са оказали голя
ма помощ на населението в 

, общината.
Граничарите съвместно с 

учениците през пролетта за
лесиха голягма площ голини 
в село Млекоминци, където 

над 334 ггрудо ча-

и прочие.
Чрез сътрудничество

и обществен о-по- 
организации

с на
селението 
литичеоките 
твърде значителни резулта
ти са постигнати иа полето 
но всенародната отбрана и 
обществената 
В общинския щаб по те
риториална отбрана високо

самозащита
На граничарите ше бъдат 

връчени скромни подаръци,
дадоха
са Подпомагали са в изгра 

в село Ре- М. Янев
ждането на пътя
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ДИМИТРОВГРАД

ЯЯГЙЯ
„т/аои лат задоволяваш**, а стона-таггл«.««ЩЕм хьгглгг-;,„ ««“Трот™., ™ ™ ;; »' ™• Р”'»-

да ЛСшад^РР-''"Ю11'' 1>рсг3рг3"/о.Срерширт личен
Чломовете на Изпълнител- доход през изминалия период 

пия съвет бяха единодушни е 4707 динара, което е за 20 
н оценката ои, пс фимапсо- па сто повече по отношение 

показатели в оргаиша- 'на миналата голина. Обаче, 
ако се има предвид факта, 
че средният личен доход в ре 
публика Сърби# е 6620 ди
нара, то произтича, че лич
ният доход в Димитровград 
ското стопанство все още не

Миналата седмица и Ди* 
мнтрооград се проведе, за
седание на Изпълнителния 
съвет на Общинската екуп-
......... Покрай другото
заседанието бе разгледана и 
информацията за резултати
те в стопанството за период 
януари — септември 
соди ма.

Фипапсоиис резултати за 
работата па Димитровград 
ското стопанство, през изте
клия период показват нор
мално покачване па общия 
приход от 34%, и всичко то 
па е под въздействие па пи 
сокия ръст па цените и за
силена стопанска активност. 
Доходът е нараснал е 23 па 
сто, в сравнение е минала
та година, което ще рече, 
че димитровградското сто-

тито
ДОХОДпа

с предвиден

КАЗА
гази

витс
циитс па сдружения труд п 
Димитровградска 
и дните па икономическата 
стаблизация са добри, В/,пре 
кп трудностите св-ьрзани (- 
девалвацията и а динара. Сь 
що така бе коцста/нтирано, 
че сегашните финансови ре
зултати дават надежда, че 
и в б'ьдсщия средиосрочеи 
период резултатите ще бъ-

БОРБАТА ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ УКРЕПИ 
ВЯРАТА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ община

Световно историческата мисия на работил 
ческата класа се състои и в това тя да аьреобла- 
дае класовата подялба в обществото и вековната 
разделност на производителите от средствата от 
условията и плодовете на труда, което е и шй- 
дълбонпят смисъл па социалистическото самоуп-

е достигнал желаното рав
нище и чс през настъпва
щи# период той -шс треб
ва да се увеличи.

Т. Петров
равленле.

Самоуправлението като опецнфичен вид на 
поставя пред Съюза•диктутура на пролетариата

комунистите н останалите организираш! социа
листически сили в настоящата фаза па нашата ре
волюция нови. извънредно крурнн и сложшг за
дачи. За тяхното осъшертвявач 1е трябва оцш 
добре да се оспособим и организираме, 
всичко, трябва да имаме още по-силен Съюз на 
комунистите, който на най-ефикасен начин трябва 
да мобилизира комунистите че в още по-гол ям а 
степен те да станат ядро на най-широкия фронт 
на социалистическите сили в нашата страна.

Съюзът на комушгстите днес става по-дееспо- 
собен. Комунистите станаха много по-активни н

па
ИЗ ДЕЙНОСТТА ИЛ СЪ'(*ЗА ИА СИНДИКАТИТЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

110-

Да се намалят отсъс 

твията от работа
Преди

наполитически ио-ангажирани в разрешаването 
актуални въпроси от общественото развитие. Оба
че изключителната сложност на актуалните про
блеми в обществено-икономическата, политическа
та и културната област.
па останките на старото класово общество и 
всички други елементи, чужди на самоуправител- 
Ш1я социализъм — търсят от нас постоянно нови 
усилия, още по-гол яма идейно-политическа и ор- 
ганизационна подготвеност на всички социалисти
чески сили.

организиране на работкичес 
ко-спортни състезания. ор
ганизиране на „Срещите на 
другарство на работниците 
от СР Сърбия", оказване на 
материална помощ, всена
родна отбрана и прочие.

— ЗА нов председател на Съюза на синдикатите в 
общината с едногодишен мандат е избран Десимир 
Антич, секретар на основно училище „Йован Йовано 
вич Змай"както и действуваието

на
СъюДът на синдикатите в 

Сурдулишка община все 
повече изразява интересите 
на трудещите се и се анга 
жира върху решаването на 
жизкеиотрептящите пробле 
ми в дейността на органи
зациите на сдружения труд, 
труда и живота -на работ
ниците.

въпросите на икономическа
та стабилизация на сурдули 
шкото стопанство. В 
насока
зали и останалите 
тв ено-политически 
задни, 
зът на комунистите.

Отчита се, че през този 
период на стопанисване са 
постигнати доста забележи
телни резултати: в практи
ката се провеждат стабили 
зационни програми, които 
дават конкретни резултати. 
Естествено, възможностите

тази
съдействие са ока 

общес- 
органи- 

тгреди всичко Съю

В доклада за предстоящи
те .задачи досегашният
председател на ОСС Миро
слав Савич, между друго
то изтъкна, че претворяване 
инициативата на другаря 
Тито за колективна работа, 
решаване дд отговорност,
все повече получава прак
тическото си приложение в 
работата на органите и ор 
ганизацията на Съюза на 
сштдикатите. Занапред в та
зи насока тпе се полагат 
още по-голехш усилия за 
да заживее пълноценно та
зи инициатива.

(„Политика”, 1 декември 1973 година

СИСТЕМАТА НА ВЪЗНАГРАЖДАВАНЕ

...Пред нашите трудови колективи стоят през
още пове-идната година твърде важни задачи: 

че да се усъвършенствува системата на управля
ване, да се усъвършенствува системата на възнга- 
раждаване, да се издигне производителността 
труда, от което на първо място трябва да имат 
полза самите производители. В това отношение 
вече са постигнати твъРДе добри резултати в мно
жество предприятия, но то трябва да обхване всич
ки предприятия и всички трудови колективи. Раз
бира се колективите трябва със съдействието на

на

не се използват докрай: все 
още няма пълно натоварва 
не на мощностите, неуплът 
яване на работното време, 
неоснователно се отсъствува 
от работа, ниско е равнище 
то на производителността на 
тР\гДа и прочие.

Общинският 
съвет и неговото Председа 
телство

синдикатите, щателно да се подготвят за въвеж
дане в практиката на новата система на възнаг- 
важдаване. при което могат да си послужат с опи
та на колективите и предгсри^а. които за епигг къс 
период от време са постигнали много хубави ре 
зултати.

Стабилизацията, изготвя" 
нето на средносрочните лла 
кове. въпросите с дохода, 
производителността, заетост 
та и социалната

синдикален
политика, 

накто и въпросите на всена 
родната отбрана и обцтест 
вената самозащита,. култур 
иите, рекреативните и дру- 

проблеми, ще бъдат 
обект на постоянен интерес 
Иа Съюза на синдикатите.

На синдикалното 
-изборно

са успели да за
интересуват първичните ор
ганизации на Съюза 
Дикатите дейно да се вклю
чат в борбата за

(Из Новогодишното послание Белград, 1 януари 
1960 год.)

на син-
Д. Антич

надделява 
не на стопанските н остана 
лите лрудкости, които 
кват в процеса на производ 
ството и реализацията 
готовата продукция. Както 
се посочва в отчета първич 
ните

ги
Оценявайки периода на ед 

ногодошпата 
спед въвеждане на колекти 
вна работа, решаване и от 
говоркост, ОбЩШТС1СИят син 
дикален съвет констатира, 
че е натрупан положителен 
опит в практическото

РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ТРУДА изниои дейност
отчетно 

•събрание бе под...Работническото самоуправление включва в 
себе си и правото на стопанските организации сво
бодно да се сдружават с цел да се извърши коо
перация, специализация и по-рационално разделе
ние ка труда изобщо. Това нещо е естествен про
цес, който тРябва да върви наравно с нараства
нето на производителните сили и в съзвучие с 
техническия

на
кесе на информация 
съствията от. работа. Конста 
тирано е, че прекадено 
отсъствува. което зле 
отразява

за от-
оргаиизацш!

още повече Да се активират 
Да се засили тяхната само
стоятелност, организираност 
и в тях да се

трябва се
осъ

ществяване на това новов- 
ведение в целокупната об
ществено-политическа

се
>върху резултатите 

на стопанисването. Занапред 
Рдзко

ъ-
П-

прогрес на нашето стопанство. Той 
следва да се развива, преди всичко, като 
на непосредствените 
икономическите

създадат ус
ловия за включването

работници в разис
кванията и решаването 
всички, Въпроси, 
лявапти интерес 
ците в сдружения

дей- трябва Да се намал 
яТ отсъствията, които на 
стопанството през 
од са нунесли загуби от 
около 4

израз
икономически потреби и 

интереси на самите произоодите-

иост.
Общинската 

организация 
период наистина е развила 
многостранна дейност. 
иеитъРа на нейното 
ние е била борбата за 
нататъшното развитие на са
мо управителните отношения 
във всички сфери на обще 

ВЪЗПРОИЗВОДСТВО.
Покрай грижите за укрепва 
пето на 
мическото и социалното по
ложение на работниците, 
особен интерес е проявен за

навсички
синдикална тоя пери-попрез отчетнияли, еднакво както в малките., 

предприятия, при пълно зачитане и опазване на 
самостоятелността на стопанските

така и в големите представ
за работни

труд.
милиона динара, ка 

загубениВ то при
37 565 тртаодшГ 

На отчетно-изборното съб 
оание бе избран нов

организации и 
техните колективи. Поотделните случаи на избяг
ване на контрола или незачитането 
непосредствените

в нима 
по- Общинският <^ъвет през 

този перйЬд се е ангажирал 
лърху решаването. на 
Х?“,1Я1е положени, в 

преодоляването 
нарушените междуличност- 
веии проблеми, защитата 
на 1салюуправ1ителките 
на работниците, 
на. молбите и

на волята на 
производители внасят в нашите 

отношения- елементи на бюро кра
ло ед-

седател на Общинския син 
Дикален съвет: Десимир 
Антич секретар на оск. 
™-те „Иаван Йо.ванович 
омай © Сурдулдща, едно
временно Дългогодишен об 
1ТI ествено-пщштнчески 
в общината.

икономически 
тизъм и имат различни вгоедни последствия... кон

стаеното
на(Из донлада пред Пети, конгрес на ССТНЮ 

Белград, 18 април 1960 обтествеио-иконогод.
права 

решаването 
оплакванията

; деец

Ст. Н.
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НА осСЖИилеградИЗПЪЛНИТЕЛНИя СЪВЕТ ПРОЯВА НА СВОЕВОЛИЕ

„Не давам нищо за печата..."УВЕЛИЧЕНИ ЦЕНИТЕ НА
ХЛЯБА В живота на съвременно 

то общество печатЪт 
извънредно голяма роля. Той 
е важно средство за въздей 
ствие, върху съзнанието на 
хората за тяхното отноше
ние към политическите, 
ланските, културните и дру 
ги проблеми.

мирането не им е непознат. 
Така на пример на 10 де
кември т.г. референта по жи 
вотновъдство, Свегислав Па 
нов, ръководител в ООСТ 
„Сточар" без много обясне
ния просто изгони кореспон 
дента на в. „Братство” с думи 
те: „Недавам нищо за печа 
та"!?'

Именно това бе повода да 
кажем на него, а и на ня
кои други, които не рядко 
също така постъпват, след
ното: в борбата за изграж
дане на едно високо съзна 
телно самоуправително соци 
алистическо общество, в бор 
бата за икономическа стаби 
лизация, в борбата срещу 
всички отрицателни явления 
които спъват нормалното ра 
звите на нашата страна, пе 
чатът има огромно значение 
и играе голяма роля, а съ
щевременно взима най-акти 
вно участие и се бори сре
щу всичко отрицателно. Пе 
чатът е мощно оръжие (в 
това число и вестникът на бъ 

реката народност „Брат
ство") на авангарда на рабо 
тпическа класа, на СЮК, ко 
лективен агитатор, пропаган

дист и организатор на чел
ния опит в производството 
за правилно насочване на все
народните усилия в социа
листическото строителство,

за правилно осветляване на 
проблемите, с цел те да се 
премахват. ^

Може би другарят Панов 
ог „Сточар" си мисли, че 
трудовата организация, в ко 
ято работи е негова част
на собственост и затова каз 
ва, че „не дава нищо", въп 
реки, че никой от него и 
не иска да му бъде „даде
но". Напротив искахме една 
едничка информация отнася 
ща се до развитието на ов
цевъдството в общината.

Дори и Да е най-добър 
майстор на перото, на лите 
ратурната форма, кореспон
дентът ще остане откъснат 
от хората, от живота, от со
циалистическото
ство, не ще може да бъде 
пълноценен журналист 
кой, ако на редакцията оба 
ди, че ръководителят от ко 
йто той е искал да вземе 
информация е казал, че „не 
дава нищо за печата ..

Т. Петров

играе

ЗМЪЛЖЕНИЯТА^А^^ТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ1

™°д
ПО ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНАТА

сто

Никога в историята на на 
шите народи и народности 
не е имало такива благопри 
ятни условия за разцвет на 
истински печат, отдаден из 
Цяло в служба на самоупра 
вителното обществено разви 
тие.

На проведеното 
седмица

през ми- 
заседание, 

на което присъствуваха и 
ръководителите на обществе 
'но -по л итичеоките 
цип, членовете на Изпълни
телния съвет на Общинска
та скупщина в Босилеград 
оосъдиха някои 
общ интерес в 
•на общината

Между другото, бе разгле 
дано и прието решение за 
обществения контрол на це
ните, както и решение за 
формиране на Междуобщин 
ска общност за цените с цел 
по-ефикаоно да се осъщест
вяват насоките на икономи
ческата стабилизация.

ализацията на плана по еле
ктрификация на общината. 
След изложението на Заха
риев, Изпълнителният съвет • 
константира, че електрифи
кацията на общината не се 
провежда според плана. При 
чина за това е безотговорно
то отнасяне към задълже
нията на Електроразпредели 
телното от Лесковац, с кое
то е сключен договор за из
пълнение на всички работи 
във връзка с електрифика
цията. Все още не е реали
зирана част от работата, ко
ято е трябвало да бъде за
вършена още през 1975 го
дина. Освен това, качество
то на завършените работи 
е лошо, вследствие на кое- 

няколко електрически 
стълбове, наскоро след по- 
биването им, са паднали. 
Въпреки предупрежденията 
от общинските ръководите
ли, Електроразпределително
то не е премахнало тези де
фекти. Има много работи, 
които са заплатени, а все 
още не са завършени. С ог
лед на това, че заплащане
то е станало със средства, 
които солидарно са събрали 
жителите на отделни села, 
неизпълняването на работи
те до голяма гтепен намаля
ва ефектите на проведените 
за тази цел акции.

Изпълнителният съвет на 
Общинската скупщина в Бо 
силеград 

състоянието в електрифика
цията на неелектрифицира-ни 
те места в общината и без
отговорното отношение на 
Електроразпределителното от 
Лесковац да уведоми Изпъл 
нителния съвет на Скупщи
ната на СР Сърбия. Фонда 
за насърчаване развитието

палата

организа

В Конституцията на наша 
та страна също така пише, 
че информираността е една 
от съществените предпостав 
кн за изграждането на само 
управителното ни общество. 
Велнкнят ни вожд и учител, 
другарят Тнто говореше, че 
народа трябва да бъде зало 
знат със всичко. Обаче из
глежда, че някои хора, кои
то в Димитровград се нами 
рзт на ръководни места то 
ва все още не са или пън 
не искат да го разберат, въ 
преки че Законът за гшфор

въпроси от 
развитието 

и региона.

строител

ни

лга

Членовете на Изпълнител- то
-ния съвет разгледаха и прие 
ха предложението на ООСТ 
за комунално-услужна дей
ност „Услуга" за увеличение 
цените на хляба, според ко
ето белият хляб от 1 кгр. 
ще се продава по 12,50 ди
нара, полубелият по 11 ди
нара и черният по 9,50 ди
нара. Увеличението на цени
те се обосновава върху уве
личението цените на браш
ното и разходите при пече
нето. При това, членовете 
на изпълнителния орган на 
Общинската скупщина кон- 
стантираха, че отговорните 
трябва по-сериозно да 

изпълняват задълженията си 
Необходимо е, както бе из
тъкнато на заседанието, да 

качеството на

СРЕДНОСРОЧНОТО РАЗВИТИЕ НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА 1980—1985 ГОДИНА

Укрепване на материалната основа на 

труда н ползуване на собствените ресурси
— Досегашното равнище ца 

леч цо-голямо спазване на икономическите 
ностн и по-всестранно прилагане на 
стабилизация

Изхождайки от 
тото досегашно 
равнище, новият проекто
план за развитието на Сур 
дуллшка община определя 
в главни насоки бъдещото 
об п т ествет ю-и кономичес. ко 
развитие.

ка подкрепа от Фонда 
насърчаване 
недостатъчно 
иуни в с-г Съроия. предни 
жда се .за новия 
срочен 
весгиционни 
се отделят над милиарда 
динара.

Останалите показатели съ 
що потвърждават, че Оурду 
лшнка община и занапред 
ще върви по възходяща ли
ния в своето развитие, ^ае 
тостта. нато един от доста 
изострените проблеми в об
щината ще расте средно с 
о,5 на сто Счита се, че бро
ят на заетите през 1985 годи 
на ще възлезе на около 6 
хиляди души, 
но за две трети повече от 
сегашния брой на 
При това броят на заетите 
в стопанството трябва да Дб 
стигне над 4500 души (и ще 
се увеличава със 7,8 на етб), 
а в нестбпанските дейности 
към 1200 души, относно с 
2 на сто годишно.

Проектопланът за следва
щото средносрочно 
тие не само, че потвърждава 
правилния курс на стопан
ско
ване на .производството 
по-рационално ползуване ка 
собствените |ресурси, но ед
новременно възлага на вси 
чки субективни сили макси

стопанството възлага да 
закономер 

икономическата

за
развитието на

развитите ра.

средно- 
период оощо за ия 

средства да
од трябва да осигури ста
билно развитие на целокуп 
ното столацртво' на община 
та. Изградените и същес
твуващите мощности се на 
.чуват в големи стопансни 
обединения: автомобилните
заводи „Дървена застава', 
химическата промишленост 
„Галеника", обувния завод 
„Кощана"и прочие.

Оттук реални възможнос 
ти в следващия средносро- 
чек период — 1986—1985 го
дина, Сурдулишка общи
на да развива своето стопан 
ство по-динамично и хар
монично, което в основите 
си е залегнало и в лроекто 
плана за следващото сред- 
ноорфшо развитие.

Между другото планира 
се йредно общественият 
продуку да нараства с 20,7 
ка сто, националният Дбход 
с 20.6 па сто. При това твъР 
де важно е да се посочи, 
че физическият обем на 
н ром I пиленото производст
во трябва да расте с 22,3 
а на селското стопанство • с 
20,8 на сто, което свидетел 
отвива за съто така интен
зивни темпове ца развитие 
н през следващия средносро 
че» период.

Създаването на стабилни 
условия за развитие иодра 
обира н правилно разпре
деление на дохода. Досегаш 
|ните тенденции гготвърж 
дават правилна насоченост: 
да се отделят повече сред
ства за укрепване на мате
риалните основи на труда, 
отколкото за лично и съв
местно потребление. Счита 
се. чо през 1985 година ще 
се осъществи съотношение: 
73,5 : 26,5 — запланувано съ 
отношение на равнището на 
Републиката.

Естествено, при това и за 
напред ще се отделят зна
чителни сродства за налита 
ловложения, като и занап
ред со разчита на материал

постигна
стопанско

решениевзе

се повиши 
хляба, „Услуга” и „Слога”, 
чрез договаряне, да изнаме 
рят добро решение за задо
воляване нуждите на населе 
нието от хляб. Засега мощ
ностите на хлебопекарница 
та се използуват с 30 на сто.

Председателят на Общин
ската скупщна Симеон За
хариев запозна присъствува 
щите със състоянието в ре-

Данпите за изпълнението 
ад изтичащия средкосро- 
чен период 1975—1980 годи
на потвърждава, че Сурду- 
лншкд община през тоя пе
риод се е развивала с отно 
сително интензивни темпо 
ве. Така например доходът 
на общината е нараснал за 
приблизително три пъти, 
колкою и общественият про 
дукт. Радващо е че ггрез тоя 
период заетостта бележи 
Рт.ст от приблизително 9 на 
сто. което е повече от оред 
ното нарастване -на заетост
та в Републиката.

Останалите показали 
що потвърждават правилно 
стопанско развитие: нацио
налният доход само за 4 го 
дини е нараснал за 2,4 нъ- 
тм и е достигнал обща су
ма от 805? динара през 
1975 година ггрез 1978 юди 
на е Достигнал 19 329 дина
ра, докато през настоящата 
ще бъДс още почшсок. 
рационалният доход беле
жи иайгускорен Ръст и та 
ли община за целия Южно 
моравски регион.

Пред изтеклия средиосро- 
чен период .нювсстицношгатл 
активност също се развива 
с интензивни темпове. В сто
пански и други обекти ка
питаловложенията достигат 
1,3 милиарда динара. До сре 
дата на текущата година са 
усвоели пад един милиард, 
или -приблизително 80 на 
сто от общо предвидените 
клипталолложеиия.

Според обща преценка, 
създадена 0 солидна мате
риална база, ноято през след 
гдащцд оредносрочен пери

ла неразвитите краища и ос 
таналите компетентни субе
кти в Републиката.

приблизителМ. Янев

заетите.
ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА

В«з увеличение на средствата за 

общите потреби съ разви-
иието, културата, социална
та защита, здравеопазването, 
физическата култура и др.), 
делегатите в Общинската 
скупщина приеха решение 
в плана за развитие на об
щината през идващата годи
на да се внесат процентни
те износи, валидни за 1980 
година.

На сесията бяха обсъдени 
и приети информацията, за 
работата на Ветеринарната 
станция през настоящата го
дила .доклада за състояние
то и проблемите в противо
пожарната защита, проект 
на обществения договор за 
утвърждаване износа па на
емите, проектозаконът за да 
пане допълнителни средства 
па общините и някои дру
ги решения-

След съвместната сесия, 
бяха проведени отделни за
седания на трите съвета на 
Общинската скупщина, на 
които бяха обсъдени въпро
си в тяхна компетенция.

На състоялата се през ми- 
седмица 26 сесия на 

в Баналата
Общинската скупщина 
бушница, делегатите на три 
те окулщиноки съвета раз- 

М1 тенията и предло-

развитие: осъвременя
и

гледаха
женията на трудещите се и 
гражданите в общината, из
несени в публичните разис
квания върху предложения
та за утвръждаваше ма за
дълженията за задоволяване 

и общите оо

мално Да се ангажират, за 
Да бъдат осъществени на
белязалите задачи.

Ст. Н.

на съвместните 
щсствени потреби, и редица 
други въпроси, които са в 

Общинска-

ПОПРАВКА

В миналия брой на вест- 
пима на стр. 5 в статията 
., И нономическата стабшшза 
ция — иостояшна задача" — 
е допусната грешка. Имен
но, йод снимката па ноозоиз 
брания секретар на ОК йа 
СКС в Сурдулица Джура 
Божнч е отпечатано 
на Костадин 
председател на 

Молим читателите и споме 
патите личности за извине
ние.

компетенция иа
та скупщина.

Имайки пред вид факта, 
че на 45 сборове на грлжда- 

местните общности 
и 15 сборове на трудещите 
се в трудовите 
предложено в 1981 година да 
не се увеличават процентни 
те износи за отделяне па 
средства

нитс в
колективи е името 

Момчнловнч, 
ОК на СКС.

за задоволяване на 
общите общесъвместните и 

ствени потреби (в обрзаова-
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водоцентрали
из

ОТ СТОПАНИСВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ В БАБУШННШКА ОБЩИНА

В разрез с 

резолюцията
•*НЕ САМО РЕКОРДНО ПРОИЗВОДСТВО °Т ОКОЛО 

320 МИЛИОНА КШ10ВАТЧАСА ЕЛЕКТРадНЕ^ИЯ, НО ] 
ЛИДИА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВОX О

ДШ1Д водоснабдяването 
град Ниш и град Лесковад,
КОИТО

насистемата". Промишлените 
капацитети на «Целулоза от 
Власинските водоцентрали по 
чти не са прен-ьсналм произно 
дстното.

Производството на слектро 
енергия в тази централа от 
26 ноември е над планово. 
За постигнатите успехи в раз 

стопанството Сто 
папската камара на СР С?,р 
бия па 25 ноември т. г. на 
Власинските водоцентрали вр 

града та .Дек па Ренуб 
Това високо призна 

лис наистина е заслужено, 
п,й като през последните го- 
чини Власинските вододентра 
ли постигат забележителни

Тези дим всички средства 
масова информация наши 

•роко дадоха гласност за «раз 
лагапето ма електроспстсма- 
то". Впоследствие на това нс 
желано явление много райо 
1111 и Републиката н страната 
останаха в мрак, а това лро 
дизвнка застой в редица нро 
мшплеип предприятия.

Както ли осведоми ръково 
дптелят па делово-ипокосния 
орган ирп Власнпскпто водо 

Миодраг Ристич. 
Власииспте водоцентрали п в 
нопиретния случай потвърди 
ха високото сн реноме. До 
разлагане на електроонстема 
та и изпадане па Влаоински 
те водоцентрали идва в 16,07, 
вече през 16,39 отново се свъ 
рзва електроснстемата в СР 
Сръбня.

С други думи, Власинските 
водоцентрали са първи в Ре 
публиката, конто възстановя 
ват електропроизводство, за 
което тези дни получиха пох
вала от Електроразапределп- 
телната служба за високата 
степен па готовност и прояве 
пата мобилност при задвиж
ването на машините за редо
вно електропроизводство.

М. Ристич ни потвърди, чс 
Власинските водоцентрали в 
най-къс срок са преустанови
ли производството, така че ра 
йонът, който те електроснаб 
дяват почти не са почувству
вали „разлагането на електро

понастоящем чувству 
питейна

па
• Средният чист личен доход в обществени

те дейности в Бабушнншка община в течение на 
деветмесечнето на т.г. е увеличен с 26 нп сто н 
възлиза на 21 764 хиляди динара. Според огранпче 
нията на Резолюцията личните доходи в тези дей
ности са могли да се увеличават с 9 на сто по- 
бавно от Ръста на дохода в стопанството, и най- 
много до 16 на сто ® Ръстът на дохода в стоиап 
ството е увеличен с 26 на сто. което показва, че 
обществените дейности не са спазвали нрнтерните 
на Резолюцията • Средният личен доход по тру
дещ се в тези дейности възлиза на 6571 динара 
н е по-голям с 40 на сто от тоя в стопанството, 
който възлиза на 4703 динара

ват недостиг на
особено през летниявода.

период.
Власинските водоцентрали 

са договорили и с Горската 
секция в Босилград да се 
залесят терените (обществе 
на собственост) край Лисиче 
кия язовир, като по тоя на 
чин се осуетят ерозиоциок 
йите процеси на тези тере 
пи. Лисинският язовир е по 
рибен и ще трябва да ^се 

ползува не на собст

питието па

ъчи па» 
ликатацентрали

даде на 
вепика 
ва. относно

па основните средст 
Власинските вовид Резолю-В период я-иуарн — сеп

тември т.г. организациите на 
сдружения труд в общество 
ните дейности в Бабушниш- 
ка община са осъществили 
относително висок Ръст на 
финансовите резултати. Об
щият доход по отношение 
на миналата година е увели
чен с 29 на сто и възлиза 
към 48 857 хиляди динара, 
доходът с 25 на сто, а чи
стият доход е увеличен с
26.6 на сто и възлиза Къ-м 
32 924 хиляди динара. В раз 
пределението на чистия до
ход е подобрено отношение
то, понеже дялът от този до
ход за разширение на мате
риалната основа на труда и 
резерви се е увеличавал 
много по-ускорено от дяла 
на дохода за лично и съвме 
стно потребление. Именно 
осъществено е съотношение 
от 94,1 : 5,9 проценти в полза 
на личното и съвместно по
требление, за разлика от ми 
налогодишното, когато бе
95.6 : 44. В този период в об 
ществените дейности са би
ли заети 368 работника т.е. 
заетостта е увеличена с 4,8 
на сто. Средният личен До
ход е увеличен с 26 на сто.

Имайки пред 
цнята, според която личните 
доходи в тези дейности са 
могли да се увеличават с 9 
на сто по-бавно от ръстта 
на дохода в стопанството а 
най-много до 16 на сто, а 
дохода в стопанството е уве 
личен с 26 на сто, то тези 
дейности не са спазвали об
ществените изисквания- Име

доцентрали.
Следователно, 

те водоцентрали и през изте 
клия, и през настоящия пе 
риод. са полагали и пте по 
лагат

стопански резултати.
Според думите на М. Рис

тич през декември, януари и 
февруари, се очаква макси 

електропроизводство.

В латински

малио
Резервите на вода осигуря
ват едно такова производс

усилия водните ттриро
дни ресурси в тази част на 

най-цел есъобРепубликататво.
разно да се ползуват.От друга страна, първата 

година от следващия средно 
срочен период (1980—1985) 
главно п ге премине в подго 
товката на документация за 
предстоящото разипгряваке 
на мощностите, стносно хва
щаното на водите, които сега 
оттичат без да се ползуват. 
Също така изготвя се проек 
тосметна документация, во
лите на Власинското езеро 
най-целесъобразно да се по 
луват. При това се има пре

нно разпределен е чист до
ход със 70 000 динара пове
че от осъществения Точно 
пък толкова възлизат и за
губите в този период от 
страна на Здравния дом.

Както потвърди 
Миодраг Ристич, Власнските 
водоцентрали през 25-годиш 
пия си период са натрупали 
богат опит и са създали на 
истина хомогенна организа
ция, стопанисваща по най- 
съвременни принципи, къде 
то вече колективната работа 
решаване и отговорност жи 
веят пълноценно.

накрая

За такава безотговорност 
сигурно няма оправдание. За 
това. че незаработеното не 
може да .се разпределя се 
изказаха, макар и със закъс 
нение, и делегатите на неот
давна проведената сесия па 
Общинската скупщина. Да 
добавим и това, че средният 
личен доход по трудещ се в 
тези дейности възлиза ма 
6571 динара, а в стопански
те дейности 4703 динара, т.е. 
с 40 на сто повече в полза 
на тези от извънматериално 
то производство.

Ст.Н.

ЗАВЪШИ ПУБЛИЧНОТО РАЗИСКВАНЕ ВЪРХУ ПРОЕКТОПРОГРАМАТА ЗА ОБ 
ЩЕСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА

Цялостно използуване на 

възможноститеВ. Б.

БАБУШНИЦА
Миналата седмица в орга

низациите и а 
труд и местните общности. 
в Боснлеградска община, се 
проведе публично разисква
не върху проектопрограмата 
по обществено-и ко 1 ю-мическо 
то развитие иа Южноморав 
ски регион, 
това и развитието на Боси- 
леградска община, в следва
щия развоен период от 1981 
до 1985 година и изпълнение 
иа плана през 1981 година.

Трудещите се и население 
то в местните общности са 
обърнали особено голямо внц 
мание за обществено-иконо
мическото развитие на об
щината, Р констатация, че 
за реализацията на 
трябва максимално 
райе на всички.

Новата развойна програма 
на общината предвижда 
нататъшно развитие и изгра 
ждане иа социалистически- 
те-самоуправителтш и обще- 

отно-
осъществяване на 

при
лагане на практика принци
па за разпределение на 
хода и чистия доход, и ук
репване на всенародната от

брана л обществената само
защита.

да използува 
.мощности. Преди 
заседанието бе подчертано 
Да се повиши ефикасността 

да се ускори строеж и 
оборудване на производстве 
ни мощности, защото всяко 
закъсняване намалява шан
сът за по-скоро развитие на 
общината.

Доходното

предвидените 
всичко наСтроят се 13 нови сдружения

За осъществяването на но 
вата развойна програма и 
изпълнението плана за 1981
година се предвиждат кали 
таловложения: в областта 
на минното дело, животно
въдството, земеделието, .об
разованието, здравопазване- 
то, инфраструктурата и дру 
ги комунално-битови дейно
сти, за чисто изпълнение ще 
се израходват над 289 ми
лиона динара. Средства за 
тази цел ще бъдат обезпече 
ни от общинския бюджет и 
фонда за

а съвместно с

В свързване с 
трудови колективи от по-ра- 
звйтите краища, а 
крачки в

периода март — септем 
ври т.г., в Бабушнншка общи 
на са завършени четири ин 
вестиционни обекти, от кои 
то два са започнати през из 
теклата, а два в началото на 
текущата година. В този пе 
риод са започнали и 13 но 
ви обекти, който според лро 
ектосметната документация 
са от 225 милиона и 475 хиля 
ди динара. Но тази стой
ност, вследствие превишава
не на сроковете, е увеличена 
с към 30 на сто, т.е. п 68 721 
хиляди динара, така че про 
ектосметката сега възлиза 
към 324 милиона и 196 хиля 
ди динара. Ог тази сума 291 
милион и 666 хиляди дина
ра са за стопански и 32 ми 
лиона и 530 хиляди динара 
за обекти в извънстопански 
те дейности. От общия брой 
девет обекти са за стопан

ски цели, а четири се стро
ят в извънматериалното про 
изводство.

В стопанството финансира 
мето на инвестициите е обез 
печено главно чрез банкови 
кредити (37 на сто). Фонда 

насърчаване 
то на недостатъчно 
тие краища .(33,9 па сто), а 
собствени гредства представ 
ляват само 3,4 на сто. В из 
въ-нстопанежите дейности по 
ложението е обратно. Имен 
но, най-грлдма част от нуж 
ните средства 56,2 на сто) са 
обезпечени из собствени 
точнйци.

първите 
това отношение 

вече са налице .трябва съ
що да ускори Босилеград- 
ска община да напусне 
комически недостатъчно ра
звитие краища и да се при
общи към средно развитите 
общини, още повече имайки 
в пред вид неизползуваните 
ресурси, намиращи се в Бо 
силеградска община.

Да добавим

ико-
насърчаване раз

витието нД икономически не 
достатъчно развитите 
Ща в републиката и

за развитие краи- 
допъл-

нителнн средства от репуб
ликата.

плана
ангажи-разви-

и това, че по
чти на всички заседания бе 
приета проектопрограмата 
на републиканските, регио
налните и общински самоу- 
правителни общности 
доха

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ХРА
НА, СУРОВИНИ И ЕНЕР- гия

по-

ствено-икономически 
шения,
с'габилно производство,

Най-големи и да-
подкрепа на средства

та предвидени
капиталовло

жения се предвиждат в об
ластта иа селското стопан
ство, над 6 и половина ми
лиарди. Затова ООСТ „На
предък” занимаваща се с 
тази дейност, трябва докрай

из-
за тази цел,

които отделят трудещите 
в трудовите организации и 
селскостопанските произво
дители.

се
до-

В Б.
М. Янев
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Щ 1 Щ ПРОПГГАМШ ОТ ВСИЧКИ СТГЛНИ. СЪЕДИНЯВАЙТЕ СИКомунист
ГГАИ НА СЪЮЗА НА ЮЮСЛЛВСКИТЕ КОМУНЦСТвРй НА СЪЮЗА НА КОМТИИСГИТЕ НА СЪРБИЯ

* **

Брой 1240 
° Година XXXVIII 
19 декември 1980 

Белград

Потвърждение
Че дори и във влошените ме ' 

и поли ' ящата година и на реалните усло 
вия на стопанисването, съвкупният 

; досегашен резултат без съмнение 
е благоприятен. Не толкова, може 
би като някакъв желан радиус, ко 
лкото като потвърждение на наши 
те възможности за по-добро и ус

ждународни икономически 
тически условия (енергийната кри ■ 
за, блоковото съперничество) 
шето общество могат по-бързо да ! 
се стабилизират

па

това се показа
тъкмо в настоящата година, в ко 
ято
хме без най-големня вдъхновител 
на нашата революция и самоупра- ч 
вителното социалистическо преоб 
разование. В такива обстоятелства 
впрочем, ние през изтеклите едпна 
десет тазгодишни месеци успяхме ' . 
известни главни показатели на1'1- _ .
важните сфери па обществено-ико *.'•? ’ 
номическата активност да обърнем 
в по-добра насока, което е — как 
то неотдавна заяви председателят 
на Съюзния изпълнителен съвет — ""■
„предявяване на по-трайнн положи 
телни процеси". Под влиянието на 
тези показатели във всеки случаи 
е и оценката, че това е „първата 
година на действителна п конкрет
на борба за осъществяване 
комическата стабилизация, първа 
та година, когато ме се 
само на декларациите. . ."

Умежду другото остана пешно стопанисване.
Но възможността е едно, а де 

йствителността, все пък, е нещо — 
друго. Ако трябва тези показатели 
и нататък да растат в същите насо 
ки и да доведат до „трайни поло 
жителни процеси" необходимо е 
всички, в производството и потре 
блението, да се държим в унисон 
с политическите заключения, пла 
новете и договорите, — да кажем 
— производството за износ да ни 
бъде трайна ориентация, а не да 
изнасяме онова което ни е изли- 

I шно или под натиска на увелича

йУ
•

ващия се дефицит.
Цялостно гледано, причини за 

охрабрение има, обаче за самоза 
няма. Постигнатотона пко доволство

досега трябва да ни послужи като 
поука и насърчение да работим 
още по-добре и с плодовете на тру 
да разполагаме по-рационално. По 
такъв начин, единствено, ще успе 
ем да постигнем „траен положите 
лен процес", да подобряваме стан 
дарта и укрепваме позицията на 
трудовия човек в сдружения труд

остана

Наистина, охрабряващо е све 
дението, че дефицитът в платеж 
ния баланс успяхме да намалим с 
един и половина милиарди долара 
и това в условията на подчертана 
обща тенденция към намаление на 
международния стокооомеп и всс 
възможните протекционизмп и ко 

количество нефт

п на нашата страна в света.
Поуките от тази година са то

лкова по-ценни, защото идват в
момента на заключителната подгогато, за същото 

трябваше да дадем един милиард 
долара повече. Нашият износ реа 
лно се увеличи с 9 на сто, толкова 

" Вмо

товка за утвърждаване на новия
(1981—1985),средносрочен план

който —както бе повече пъти каза
но —трябва да бъде „план на ста 
бнлизацнята". Той ще бъде деяст 

това, доколкото всички 
максимално се заложим за негово

сме и запланували.
по-бавен, но не и на

колкото 
сът е нещо 
мален в размер, който подразоира 

стабилизация. По
вмтелно

икономическата 
трблението 
а акумулацията
уд __ расте. Символично нараегна
и участието на стопанството в ра 
зпределението на дохода (от 63 иа 
64 на сто). И всичко това при за 

запланувания размер 
па обществения про

. то възможно по-реално утвържда- 
I пане, а сетне в изпълняването му. 
През следващите години, показате 

| лите за стабилизацията могат да 
| бъдат и ще бъдат, вярваме, още 
| по-положнтелни. Принос към това 
| убеждение представлява и съгласи 

ето в Междурепублпканския 
мптет по обществено планиране и 
развитие за основите за изготвяне 
па новия средносрочен план. Сега 
е по-ясно, че планът ще бъде при 
ет главно срочно и че по-упорито 
и по-органпзирано ще се работи 
върху осъществяването му.

започна да намалява, 
на сдружения тр

надържане
дуктВекойтоИвсъщност е основата 
за задоволяване на нарастващите 
потреби и стабилизиране па стопа

ко
ЛО-ГОЛЯМО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗНОС Е СЪЩЕСТВЕН 
ФАКТОР НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА: ТОВАРЕНЕ НА КОРАБИ 
В БАРСКОТО ПРИСТАНИЩЕ

нството.
С оглед на това, откъде тръг 

приемайки резолюциите за 
политика в наетонахме

икономическата
Г . :

Съюзът на комунистите па село:
МНОГО ПРОБЛЕМИ, МАЛКО ИНИЦИАТИВИ

президент Тито”:Из кпигпТа „Скъпи

ТРЯБВА НИ ЧОВЕК ОТ ВАШИЯ РОД
СК:Изборите в 

ОСНОВНА ОБНОВА
Стр. 3

брои:
Стр. 2



2 Комунист
СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ НА СЕЛО

съвкупната активност на се 
леките организации на Оьк) 
на на комунистите. Обаче, из 
искванията, които 
гласно се чуват за «о-голямо 
производство на крана лала 
гаг че .въпросите за нзди 
ггнето на селското стонанс 

агрокомплеиса да оъД 
работата 

на Съюза

да гарантират 
селскостоианс

1 и ис влиззт
■риск, ча което 

Тона

П СъСТОяНИС
пласмента на 
ката лродукция все по-
п съпм^стеи 
се зас'1''Г|Н)иат селяните.препродавани"

по печег е изгодно ма 
те, които «ма динар ^

селото кай'гъ.Рсс 
пи п-е от намара произведения 
Подобно е и отношението 
,,а т-рргоаските организации.

кооперации,

9 отнасят от тво и
ат тз центтура 

организациите 
комунистите на село. И 
само на тяк. Органите 

ка Съюза на комунистите в 
обцгината, които по 
по-често се занимават с така 

„по-развити сре

на
■■ па

>» ма.'Зомедел ските 
конто 
то п

раз и н п ат сдружаване 
кооперативните отпоше 

селскотопашскитс

Пг

на/вик
пия със 
производители не са <п ст>сто 
яние Да осуетят такива явле 

печалба дел

Л
наречените 
ди" би трябвал® по съши 

да се обърнат 
селото и Да окажат не

3 п вместо
ят С',,ВМсетни загуби.
|: 11 и иски начин 

К7>М
посредствена помощ на комИма повече сериозни причини, поради ноито сол 

организации на Съюза на комунисти 
производството и

това неблагоприя 
манифестира върху

Всичко 
тно сеПървични

те рядко разискват за издигане на 
селото. Част - от отговора във всеки случай со иамн

V пистите.ските

/ ИЗБОРИТЕ II СК
ра в недостатъчната организационна и акциошц* осно ^ 
собеност на организациите на СК на село Основна обноварито и членовете па секрета 

инатите о.т редовете па соля 
пшо, а няма ш достатчпо л 
в органите па Съюза на ко 
мупиемпо 01 1
комитети До Дсш-рашиш ко 
митег па сК па Съроия.

•шчокпте автономни област, 
има повече 01 хиляди чле 
пове, които живеят п раоо 
тят на село и конто са орга 
нклфаип в пад чешрп хил 
яди първични оргашпащш в 
лтестни.ге оощноетп, земедел 
ските кооперации, основните 
оргатшзащш на сдружения 
труд па коопераитпте, у шиш 
щаит, здравните п другите Ьри оценката на актпвпос 
заведения. ит това общо чц тта на С',>к)3а па комунисти 
сло на членовете па Съюза те па село твърде често се 
ка комунистите насели, едва изхожда 
една трета част (26,2 ка сто) представи за. селската оощ 
са частни селскостопански кост. Селото, обаче, не е 
производители, което преде- вече такова какво то до не 
тавляДа &,2 на сто от общо отдавна беше. АвъРДе се раз 
то число на членовете на лнчават равнинното село и 
Съюза на комунистите в С1' селото в хт, лмисто-плагшнек 
Сърбия- Премането на селя ата област. Понякога по-го 
нпте в Съюза на комунисти лелш са 
те, очевидно е изневерило, две села, отколкото между 
Макар че общият брой на отделни села и градски сре 
селяните в Съюза на кому ди. Освен това, забравя се,

Обрад Ковнч
62700В дневните редове на съб 

ранията на първичните орга 
ипзацпл на Съюзо па кому 
ннетцте в селските .местни 
оощноетп твърде рядко се 
намерят въпросите за увели
чение на селскостопанско 
то производство и разви ге 
ка икономическите и само 
управителните отношения в 
организациите на сдружения 
труд в селското стопанство 
п комунистите, които живе 
ят на село а работят вънот 
селото, не се занимават до 
статъчно с въпросите по 
подобряване ка жизнените 
условия в своите среди. Те 
зи. на пръв поглед, парадон 
сални сведения, не са само 
последица на затваряне на 
организации в своите рамки, 
ш!то на недостатъчното акцн 
онно свързване между сел 
ските първични организац!И1 
на Съюза на комунистите. 
Очевидно, касае се за много 
по-сериозни причини.

Поради какво селските ор 
ганизации на Съюза на ко
мунистите недостатъчно раз 
искват за жизнени* въпрос 
на селското стопанство и 
селото .— възможностите на 
по-голямо и по-динамично 
производство на храна — 
тъкмо по времето, когато се 
от тях това най-много оча 
ква? Как може селските пъР 
вички организации на СК, 
а изследванията в рамките 
на подготовката на заседаии 
ето на ЦК на СК на Сърбия 
за селското стопанство това 
показват,. — дори в 80 на 
сто случаи най-много да се 
занимават с комунални въп 
роси, пък едвам тогава, поч 
ти в същите проценти, с 
-въпросите по издигане на 
селското стопанство и „раз 
работната" на материали от 
висшите форуми? От друга 
страна, същото изследване 
посочва, че комунистите от 
151 анкетирани организации 
на Съюза на комунистите тъ 
реят селското стопанство да 
бъде централен въпрос в 
дневните редове на партии 
ните събрания.

Над два милиона комунисти са организирани в
Повече от половина 

на секретариатите
на СК.П7,рвични организации 

та новоизбрани секретари и членове 
избрани за пръв път.

ООЩПНСКИТС

лия ек, донато участието 
им между секретарите (28,6 
ка сто) е нещо по-малко от 
участието на раоотниците в 
целия СЮК (29р на сто).

селскостопалнс ки 
новите

Изтеклата изборна актив- 
органи-4И>1 ДУМА Е РЕШАВАЩА ност в ггьрвичните 

зации на Съюза па комуни 
стите бе най-неносредствено 

идейно-иолинасочена към
тическо и кадрово укреива 
не, организационно заздрав производители 
яваие и акциошю оспособя ръководства гша проценту-

ално повече отклкото в оо 
л|ия брой на членовете; за 
секретари са избрани 6,6, а 
за членове на секретариати
те 6,5 на сто. Обаче, когато

Частни
от традиционните в

ване на комунистите, техни 
те първични организации и 
органи. Това. между друго 
то, потвърждава анализът 
г;а централните и областните 
комитети за изборната ак
тивност в първичните ор
ганизации на СК, проведена 
във ценчки републики и ав
тономни области в периода 
юни 1979 — .март 1980.

Анализът на изтеклите из 
бори впрочем показва, че 
и тези избори бяха удобен 
момент за формиране на
ГОЛЯ-М брой НОВИ ПЪРВИЧНИ 
организации, укрепване на 
класово — социални* състав 
и за значително опресняване 
на Ст^юза на комунистите 
с млади хора. Защото. през 
пзтекднте две години са 
формцрани повече от 13 хил 
ядп нови първични органи 
зации, главно в основните 
организации на сдружения 
труд н на село. В съшия пе 
риод в Съюза на номунне-

броят на секретарите — сел 
скостолански производители 
сравним с броя на първични 
те организации на СК на се
ло. тогава само в 33,1 на сто 
случаи за секретар е избран 
частен селскостопански прои 
зводител.

Когато се касае до избора 
на младежта в ръководства . 
та на п-ьрвичните организа
ции .може да се каже, че 
им е дадено повече доверие 
като на членове на секрета 
риатите, отколкото нато 
секретари (23, относно 
на сто).

И жените са повече зает 
ъпени, в секретариатите отко

разликите между

че поради закономерната мипистите се увеличава, през 
последните десет години тя 
хното число е намалено 
три на сто.

грация от селото • към града 
с селското наседние в СР Сър 

бия от 1971 до 1978 е нама 
ляло със 7,8 на сто, така че 

Обичайно е, че засилената в селското стопанство в СР 
миграция на селските сто- Сръбпя понастоящем живее 
нани в града се взима като 36,2 па сто от населението, 
основна причина, която вли Значително е числото на оне 
яе върху стесняване на соци зи, конто работят извън сел 
алната база за приемане па ското стопанство, а живеят 
селските стопани в Съюза на село. Числото на „чисти 
на комунистите. И покрай те" селскостопански домаки 
това, потвърждава сентанск нства през последните пет
ия подход при приемането, шест години намаля с около 
Не е РяДък случай и триде сто хиляди, а почти в съшия 
сетгодишен селянин да се размер се е увеличил бро 
счита „престар" за Съюза 'ят на селските омесени дома 
ка комунистите. Понякога 
пък бариера за приемането 
му е и имущественото му 
състояние". Резерв при при 
емаието се про*вава и по 
отношение на жените, инак 
традиционните носители на 
селскостопанското производ 
ство на село, дори и към 
сдружените селскостопански

на

лкото на поста секретари на 
първичните организации. Т* 
хното участие в секретариа
тите е почти 25, а за секре 
тари 14,7 на сто.

Важно е обстоятелството, 
че националният състав ка 
избраните секретари и чле 
нове на секретариатите реал 
но отразява състава на чле 
ковете на първичните орга 
нпзацди на СК в средите, 
където действуват.

Заслужава

кинства, на които селското 
стопанство е едвам второсте 
пенна дейност.

Жителите на селото, коиго 
своето бъдеще не видят в 
развитието на селското сто

тите са приети почти поло
вин милион нови членове, 
така че днес повече от два 
милиона комунисти са ор 
ганизпраип в 62700 първич
ни организации.

Ако се знае, че повече от 
половината новоизбрани се 
кретари и членове на 
таштатпте са избирани за 
гшъв път, тогава може да 
се каже, че тези избори са 
минали в злак иа обнова в 
ръководствата на първични 
те организации. Впрочем, 
секретариатите заедно 
секретарите са 
297 234

иаиство, имат изглежда ре 
шаваща дума в селските ор 
ганизации на Съюза на кому 
пистите. Те търсят да се ра 
зисква за изграждане 
П7>тища, водопроводи, култу

секре
гшоизодители, носители и а 
лообществяване на селскос 
топанското 
Поради „приемането с „рез 
ерв" на територияа на СР 
Сърби* без автономните об 
ласти, дори 1720 селски пър 
вични организации на Съю 
за на комунистите (36,4 на 
сто) миналата година не са 
приемали нови членове на 
Съюза на комунистите, до 
като повече от 600 първич 
ни организации не са прие 
мали две, а повече от ,200 
селски организации не са 
приемали нови членове до 
ои три години.

Първичйте организации 
Съюза на комунистите 
село, очевидно, нямат доста 
тъчко самоинициатива и ко 
икретна работа. Мнозинство 
то членове „остават по стра 
ни",

внимание и сва 
денпето, че между избрани
те в Ръководствата на пъР 
вичнлте партийни организа
ции голямо число 
които са

иа

производство. рни домове, спортни терени 
и останали комунални обе 
кти. Въпросите за селското 
стопанство най-често остават 
ка заден план.

Селските комунисти, инак, 
не могат обективно решава 
ЩО Да ВЛИЯЯТ В7,рху промя 
пата на състоянието в селс 
кото стопанство. И

са онези, 
завършили някояв

със 
избрани

членове, от това чие 
ло 193 150 или 65 на сто са 
избрани за

от политическите школи на 
или пя Друг облик 

на^ идейно-политическо 
соояване и маркоистко обра 
зование. Така например, по 
литическата школа на СЮК 
„Иосищ Броз Тито" са зав 
ършили 41 секретар, Полита 
ческа школа при ЦК и обла 
стните комитети 6217 
10,7 ка

осно
пръв път. На 

длъжността секретар са из
брани 58 231 членове на СК, 
от които 38 137 или 65,5 
сто за избрани за пръв 
От общото 2з8 993 
на секретариатите, 
ретарите пръв път 
длъжност са избрани 155 013 
или 64,9 ца 

Както се

ПРИЕМАНЕ „СЪС ЗАДЪР 
ЖКА" когато

разискват за това, с чувство 
на безсилие комунистите — 
селскостопански

на
Има повече сериозни при 

чини, че по въпросите за 
издигдне на селското стопа н 
ство по-рядко да разискват 
селските първични организа 
ции на Съюза -на комугшети 
те. Една част от 
лежи в недостатъчната орга

Л7,Т.
членове 
без сек 
на тази

труженици 
го правят така, че повече по 
сочват. на състоянието, кое 
то не се променя с години.

Общественият сектор 
селското стопанство, и сам 
неорганизиран, не е по прав 
начин заинтересован за евт, 
рзаване с частните селско
стопански

или
сто, а партийни шко 

ли иря общинските 
ти 7800 комите 

сто отна или 13,4 на 
секретарите на 
организации, докато

в сто.на първичнитевъпроса вижда, обновата 
Ръководствата на ЛървНч 

ните организации - 
основно извършена. 

Участието

на вечер"
партийна! Школи, младе

жките школи и школите на
самоуправителите е завЪР 
шилпотчн всеки член на СК 
коцто е избран 
вото на 
ция.

ни-низационна и акционна ос 
пособеност на първичните 
организации на Съюза 
комунистите -на село. Инак, 
днес в Съюза ка комунисти 
те на Сърбия, без социално

е твърде
производители.

а целокупната активно Основните организации 
ст носят секретарите и секре 
тариат-ите. От друга

на работниците 
в секретариатите на пър- 
вичшгте .организации На 

на ото)е по голя
мо от участието им в це-

на на
кооперация, които производ 
ствено сътрудничат ст>с сел 
ските стопани все още не са

в ръкододст 
първична оргадшза-сраиа,

намалява броят на секрета
М. Голиякин



Комунист 3
ИЗ КНИГАТА „СКЪПИ ПРЕЗИДЕНТ ТИТО" (IV)

Нужен ни е
чове от

Другарят Тито с членовете на нашата делегация на Конференцията на необ
вързаните в Хавана, ./979 год.вашия род Под заглавие „Скъпи президент Тито”, наскоро в издание на „На

родна книга” от Белград ще излезне книга от избрани писма, които в тече
ние па дълги години президентът Тито е получавал от чуждестранни граж
дани и от наши преселници. Уверени, че се касае не само от изключително 
интересни свидетелства за значението на времето и хората, но и за твърде 
интересно и вдъхновено четиво, авторите със сагласие на президента Тито, 
са прегледали архпвата и са направили съответен подбор на писмата за пуб
ликуване. Милорад Вучкович, Соня Вадел и Миливой Писар, своя избор от 
писма са разпределени в седем глави, представяйки чрез тези трогващи, 
спонтанни и над всичко искрени текстове, в каква степен почти във всяко 
кътче на нашата планена Титовата мисъл и дело са разбрани и приети от оби- 
кновенпте хора, които непреодолимо се стремят към по-хубав и по хуманен 
свят. „Комунист” в четири продължения предаде някои от най интересните 
части от тази книга.

От много краища на све
та пишеха хората до Тито, 
като му изказваха благодар 
ност, че осъжда чуждестран 
ни намеси, последователно 
защищава свободата, незави 
симостта и правото на соб
ствен път на всеки народ.

Монлелие, 21 октомври 
1986 год.

Арбон, 15 юли 1957 год.
год.

Много уважаеми господин 
председателю.

Разрешете ми с моето пис
мо да Ви отнема малко от 
Вашето ценно време.

Чувствувам обаче необхо 
днмост на Вас, твърде ува- 
жаеми господин председате
лю, на всички начини да ви 
благодаря на Вашето упори
то застъпване за коегзистец- 
цисг на Изтока и Запада. На 
дявам се, че ще ви остане 
още много време за Ваше 
успешно действуваме и че 
ще пожънете плодовете от 
Вашето дело.

Господин Тито,

Тъкмо по френската теле
визия гледахме предаване 
на една част от речта, коя
то сте произнесли във ва
шата страна по повод русг 
ката акция в Чехословакия 
и Вашият отговор ако също 
то нещо би станало в Юго 
славия. Вашите думи ме тро 
гнаха дълбоко и бих искала 
да ви изкажа своето удив
ление и удивлението на мо
ето семейство, което чув
ствуваме към Вас, Вашата 
енергия, Вашия ентусиазъм. 
Вашата храброст, че не сте 
се бояли да изнесете Ваше 
то мнение и дори да осъди
те държанието на Вашите 
мощни и опасни съседи ...

Го подми е, гордо я се с Вас 
и Ви пожелавал! здраве п 
щастие в развитието на Ва
шата страна. Бих бил мно
го благодарен ако бихте ми 
изпратили Ваша фотогра
фия за моята колекция.

Вашият народ в своята ис
тория сега има един герой 
повече. Думата герой не е 
ирекалеиа. когато се касае 
за Вас, господин Маршал.

Трябва да знаети и това, 
че аз не съ-М комунист, за- 
щото мп е невъзможно да 
се числя към настоящия 
френски комунизъм, който 
по мое мнение е твърде мно 
го съветизпраи, както и що 
не мога да се числя нито 
към една друга партия, коя- 
то с твърде американизира
на. Поради това Ви и лиша: 
поради вашата решеност да 
останете неутрални въпреки 
предлаганията, конто Ви пра 
вят н русите л американци
те. Това е величествено от 
Ваша страна.

Бих желал във Франция 
да съшеетвува човек от Ва 
щия род. Бъдете уверени, че 
се търси такъв човек. Има 
у нас толкова неща, които 
трябва да се доведат в ред. 
Да пожелаем в най-скоро 
време да се намери такъв 
човек, който да може да на 
прави пашите граници, кон
то вече нямат основание за 
съществуване, широл! да бъ
дат отворени. Що се касае 
до мене, аз наскоро след 
войната сс ожених за гер- 
мапка. Следователно, вижда
те, че не ненавиждам пито 
един народ по света.

Благодаря Ви господин 
Маршале, че мп разрешихте 
•па този лепт хартия да Ви 
израз» чувства, конто има
ме към Вас и Вашия народ. 
Благодарение на Вашата 
твърдост и храброст, опази 
хте своята неутралност, па 
което Вашият народ тРябва

Приемете господин Мар
шале, моите най-хубави чув 
ства и .моите най-искрени 
най-искрени желани» 
продължи Вашето дело.

Пенто Раймонд 
Болцано, 2 ноември 1968 
год.

да

Благодар» Ви,
Ваш Табин СаламПожелавам Ви много здра 

ве, а на Ваши» народ труд 
и мир на свобода.

Много уважаеми Прези
дент,
Вие се отнасяте к*ьм че

тата на силните, непобеди
ми хора и затова Ви изпра

Амстердам, 2 февруари 
1980 година

Скъпи господин Тито,
От името на мнозина хора 

от Холадни» Ви пожелаваме 
всичко най-хубаво. Благода
рим Ви много за всичко, ко
ето направихте за света и 
за Вашия югославски на
род. Нека Бог да ви благо
слови.

С изрази на дълбоко ува
жение, щаме изрази на нашето уди 

вленне и възхвали от все 
сърце. На Вас и на Вашия 
героичен народ на Югосла
вия изпращаме нащдобри по 
желания и всичко най-хуба
во. Нека Бог спаси и защи
ти най-ценната и хубава 
Югославия!

Да живее Тито!

Ханс Хофер

ГОРДИ ЗАРАД ТИТОВОТО 
ДЪРЖАНИЕ

Конференцията на необ
вързаните в Хавана през 
1979 година имаше огромно 
значение за защита на норен 
ните принципи на политика 
та и движението на необ- 
вързването. Титовата реч на 
това събрание имаше огро
мен отклик, нс само в дви
жението ,което па кра» на 
Шестата среща на необвър
заните му връчи Специално 
признание, но и извън него.

Президент Тито 
Конференция на необ
вързаните страни 
Хавана

Адингем, септември 1979 
год.

; Ще завърша своето сигу
рно несрочно, но искрено 
писмо. Остава ми да

Домакини от Холандия 
Хелсне де Йонг

Милано, 1 юни 1955 год.

се на
дявам, че ще ви видя при 
едно мое пътуване през Бел 
град.

Преподаватели 
от Трентин

Бордо, 31 октомври 1975
Моля Ви, господин предсе 

дателю, да примете изрази 
на моето възхищение.

Евлин Регимлис

Мериден, Конектикат 
30 май 1955 год.

Мой скъпи Маршал Тито,

год.
Скъпи другарю,

Да живе Югославия ият
и Франция!свободата даВзимам си 

Ви отправя братски и пълс*п 
с уважение поздрав, както 
и моето удивление за геро
ичната борба, която водите 
против натиска и отдясно и

Господин Тито,
Пиша Ви тези редове 

след като гледах предаване 
по френската телевизия от 
30 окто-мври. От онова, кое
то по този случай ни пока
заха, узнах какво сте 
правили за своята хубава 
родина. Съумяли сте да из
градите обствена политика. 
Жслая Ви дълголетие, на 
Вас и на делото, което сте 
осъществили.

Приемете господин Мар
шале изрази на най-искрени 
чувства на един френски 
пенсиониран работник.

отляво.
на-

Да живее 
пролетариат, да живеят де
мократичните свободи, да 
живее ' господството ма тру
да над капитала.

югославскиятАз съм само студент, тук 
в Америка. Чувствувам, 
докато Ви пиша настояще- 
то писмо, имам право да го- 

името на милиони 
американци.

че

Най-топли привети на Ко
нференцията на необвързани

които са основната си 
в света. Ваша-

воря от 
свои . колеги 
Ние внимателно следим как 

Това
те Писпм Пардо Роксс, член 

Социалистическата де
мократична партия па 
Италия

ла за мира 
та политика осигури ис са
мо трайно развитие на дви 
женисто, но е и жизнена за

водите вашата страна. 
с нещо много тежко, 
стоящото световно

трудно е да се намери

В на-
лоложе-

ние
човек, който да може да се 
противопостави на все по-го 

натиск и от Изтока и 
чувствувам,

неговото бъдеще. ОТ ЧЕТАТА НА СИЛНИТЕ, 
НЕПОБЕДИМИ ХОРАлемия

от Запада. Аз 
че единствената надежда за 

ръцете
па хората, като Вас, хора, 
които искат да се борят за 
политика, която да служи за 
доброто на народите и па 
света. ГТриветствуваме Ви, 
президент Тито.

Раселовата фондация за 
мир

Карачи, 15 октомври 
1979 год.

Париж, 22 април 1958 г.

До господин Маршал Ти
то, шеф на югославската 
държава,

Недейте да се очудватс, 
когато получите писмо от 
един обикновен френски ра
ботник,. Знайте, че мнозина 
мои сънародници в настоя
щия момент Ви се удивля- 
ват.

световния мир с в

ЙосипДо президента 
Броз Тито,

Господин, гордея се с Вас, 
време ма Коифе- 

на необвързаните
Желая 'Ви най-добро здра 

в бъДе 
Оставам ис-

защото по
ве занапред и успех ренцията 

страни па Куба, Вашето ДъР 
беше храбро и гвър-

щите планове, 
крено Ваш, жанис 

де забележително.Пол Визе



4 Комунист

Може ли да издигнем производството на 

храна така че да увеличим износа с над три пъти
К1 лч чапалят^отоята икони При тона сс привеждат т»ъР доста трудности винаги ко- 

д , оя, тичска поза- до убедителни данни. Впро- “ правсхме
" В нашата страна сол- свста или щ,к съЩО такаии

стопани държат пад е ,ю;„,аТО/ че след това вои- 
ш,и чко беше значително по-ле. 

милиона хекта- ко (л. очакванията. Да си 
припомним например, че из 
носът на „безби-бифа" в 

бе мощна опора

РЕШАВАЩ МОМЕНТ

та що има май-голя^н) вли
яние по само на световния 
пазар, по и върху политика
та ма всички строим без ог- 

'лед дали са те мадшь, годе 
ми, богати или бедни. Ня
кога пай-големите пмосчнцм, 
страните на Западна Европа, 
сега стават все по-го ломи мз 
мосчмцм, пай-толемите про
изводители утвърждават сно 
мге мозмммм ма 
май-бодммте страни ускоре
но правят всичко което мо
гат да намалят зависимост 
та от вноса на храна и та-

БРАНКО КРЪСТНИ нова крачка, в
мпчсска 
именмост. чом, 

скитеТрудно е да се узнае как- 
кво все става около „све
товната трареза” и какви са 
желанията и акциите «а та
зи н онзи? Само ясно става, 
чс всички 
света правят 
разместват силите, облекча
ват своите слабости. Всички 
имат желание възможно по- 
подготвени да посрещнат дъ
лго предявяването, обаче се
га вече близко, настъпване 
на периода, в който храма-

лредим-Нашсто голямо
състои в това, че 
сме между пай-ус

нивитедве трети от 
около шест 
ра удребнелииа над40 мили 
ока нариела. къДОто вече ло 
вече години це успяваме да 
организираме и но-съшесгве- 
но да издигнем производ
ството па храна. Съшсврс- 

общсствеиите органи- 
вес повече сс опреде- 
екстензивно произвол

етво се
вече сега
1 ю шиите 11 ро извод | пели 
пшеница, царевица, захарно 
цвекло и слънчоглед и 
,130110, а това но право сто 
кпте, конто най^нюго се 

световния пазар.

па
стопанства па свое време 

за развитието на говедовъд 
този вид

равносметка,
защотоството

стока нашият пазар це по
знаваше. С увеличението па 
националния доход,

пазара, а търсят на 
]у1алко по-слаби резултати, 
по все още по-добри откол* 

много страни, пости 
в Производството

Всичко това

мемпо 
за цип който

възлиза папонастоящем 
2400 долара- и ние станахме 
потребители на този вид ме 
со. Все до неотдавна никой 

че може да

лят за
ство, зансмарявайки живот- 

От там и за-
кото в нага.ме и

ПОВ'ЬДСТВОТО. 
планувания размер на У»е- 
личепис през изтеклите пет 
години от четири на сто е 

е 1,6 на

месо и мляно.
нашата агроимду* 

успешно да може да 
най-добри 
на храна

прани, чеСАМОДЕЙНОСТ
не вярваше 
изнасяме ло-големи количе 
ства овошия, а сега изнася 

150 милиона до 
годишно. Макар че лре

стрия
се надпреварва е 
те производители 
в света, по-ефикасно откол- 
кото в другите отрасли

Някои анали-Ценен юбилей осъществен само 
сто, а на 
само с 0,5 на сто, което с 
най-малко в Европа. Кога- 

добави ком това, че 
нотребле-

частлото имение ме за около 
лара
ди десетина години започвах 
ме от нулата с внедряване
то на собтвсни сортове и хи 
бриди пък и фиданки, това 
производство ни донася око 
ло 80 милиона долара. Не е 
неинтересно и участието в 
„жетвата на валутата” в ту 
ристическото стопансво. Ако 
това участие би било само 
25 на сто, тогава храната по

на
стопанството, 
зи показват, че в следващи 

сегашната то сс
години

стойност на износа от 
милиона долара годишно мо 
жс да сс увеличи попе за 
три пъти и с това значител
но дп сс допринесе за подо
брението на нашия 
жен баланс в отношенията с 
чужбина и общество!ю-ико- 
иимическата 
По този въпрос ее много го
вори на съвещанието папро 
нзводитслите на храна на 11 
и 12 .март тази година в „Са 
ва-център” в Нови Белград, 
когато плановото, все по-гол 
Я-МО и постоянно производ
ство па храна за износ бе 
означено като една от ос
новните цели на развитието

увеличението на 
листо па храна е достигна
ло два па сто, тогава става 
по-ясно откъде идва диехар- 
мопията между предлагане
то и търсенето на нашия па 
зар. Участието на храната 
в жизнените разходи дости- 

40 на сто или поч-

те петВ., Хол. А. Мюдер, Дж. 
Голсфорди...

Самодейните от Велика 
Плана през 1974 година, след 
предварителна селекция, лре 
дставляват самодейните на 
Сърбия па Съюзни я фести
вал в Трсбнньс: четири пъ
ти, също така като предста 
витсли на републиката сн, 
са участвували във Вечери
те на братството в Прпз- 
рен: 12 пъти в Републикан
ския преглед в Кула: едни 
път в БРАМС в Белград, а 
безброй пъти през изтеклите 
30 години са излизали на 
сцената в селата и другите 
градове навред из Сърбия.

Множество грамоти (злат 
ни, сребърни, бронзови), сне 
циални награди, похвали и 
дипломи украсяват витрини
те на театъра н самодейни
те.

В този театър се ражда и 
идеята за провеждане на 
Републикански преглед на 
деклараторите „Поете на на 
рода мой”, който във Вели
ка Плана се провежда 13 
години и който преди три 
години за отглеждане на 
говорната култура получава 
Букова награда. Театърът 
през цялото това време шко 
луваше подрастващо поколе 
ние, така че днес всяко се
ло в общината има твърде 
развита драматична самодей 
ност.

През театъра са минали по 
чти 300 самодейни. Някои 
от тях заминали в професи
онални артисти, а мнозина 
и нататък събират публика
та, всички многоброния по
читатели и любители на те
атъра.

МОМПР ДЖУРИЧ 700

Самодейният театър във 
Велика Плана действува це 
ли тридесет години. Тези 
дни по свойствен на себе си 
начин ознаменува този юби
лей. Понастоящем, провеж
дат се театралните дни на 
Масука и ще траят до края 
на декември, с участието на 
вранянци, пирочанци. палан. 
чани, белграджани.

нл а те

гна дори 
ти двойно повече отколко- 
то в по-развитите страни. 
При това агроиидустрията 
не е вече „интересна” за 
банките дори и в произво
дителните райони, от нея са

стабилизация така наречен невидим на
чин донася на нашата общ
ност годишно около 500 ми 
лиона долара. Сега наши ор 
ганизации в 20 развиващи 
се страни имат работи, ка
то се почне от проектиране 
пък до построяване, на стой 
ност от 1,5 милиарда дола
ра, което се счита само на
чало и по-малка част от

Тазгодишните самодейци, 
онези по-старите, с» спом
нят за първото театрално 
представление ,Джидо”, ко
ето на сцената поставил Ми 
ша Лукич, просветен работ
ник. В това представление 
изпълнявал роля и тогаваш 
ният студент Вита Стефано- 
вич, който до днес останал 
верен на театъра, като е 
режирал около 80 представ 
ления (играл е в около пет
десетина) за които е изгот
вял и сценографията.

извлечени парите пък тя са 
ма не е в състояние да 
възпроизвежда за своето ра 
звитие, защото акумулатив- 
иата й способност е малка а 
задължеността голяма. От 
там, вероятно, и.ма най-мно 
го причини, че примарното се 
лскостопанско производство 
е единствената област в на- 
шето стопанство, където ко 
личеството на инвестициите 
«е е превишило плана, но е 
значително по-малко.

В обстановката, когато все

в предстоящия средносрочен 
период. Заради това и Вто
рият конгрес за храната, ко
йто се състоя от 10 до 12 
декември в Нови Сад 
посветен

реалните възможности.
Но ако се вече определя

ме за увеличен износ на хра 
на, тогава това никак не 
значи, че той започва във

бе
на по-обстойното

външнотърговските органи 
зашш. Износът трябва да за 
почва на нивата, от увели
чената производителност и 
икономическата заинтересо
ваност на производителите 
за постигане на договорени
те цели. Всеки производи
тел,^ на когото разчитаме, 
трябва благовременно да 
знае всички условия на сто
панисването. трябва да бъде 
снабден със съответни семе 
нз, с достатъчни количества 
минерални торове, 
зация и да бъде включен в 
плановото производство. То
ва търси и съответни 
приятия в 
се почне от компензацията, 
изгодните кредити, след 
ва промяна на

утвърждаване на възможно 
стите за включване на наше 
то производство на храна в 
международното деление на 
труда.

Ц
В този театър покрай тях 

оправдали своите постанов- 
чески способности и Лео- 
полд Сучич, Младен Велко- 
вич, Аца Митрович, Радивое 
Радивоевич и неколцина мла 
ди самодейци от 
Плана, които вече имат по- 
дълъ-г стаж върху театрална 
та сцена.

Най-много са играни коме 
диите на Нушич, почти вси 
чки. От домашните писате-

още е открит въпросът да
ли селското (угопанство през 
предстоящите пет годиш! 
трябва да се развива в ра
змер от 2,5 или три, чети
ри пък н повече от това, 
ясно е че се намираме в 
преломен момент. Без 
на всички оправдани 
менти за по-бавно 
на селското 
главните амбиции да 
доволЯт домашните потреби, 

може да 
разви

КАКВИ СА НАШИТЕ 
АМБИЦИИ

Обаче още при подготов
ката на този конгрес, отде
лно след летошните времен
ни недостизи ма отделни ви 
дове храма, се чуваха мне
ния, че са прекадени наши 
те амбиции за

Велика
оглед 
аргу- 

развитпе
стопанство с механи-развитието 

на агроиидустрията, специ
ално на износа и че всич
ко, което се изнася като ар
гумент представлява повече 
сума на желания и възмож
ности на хартия околото за 
това предлага

се за
ли са представени произве
денията на Джордже Кова- 
чевич, Мирослав Фелдман, 
Иван Студен, Любиша Йо- 
ванович и 
чуждестранни

на единствено 
отговаря по-агреенвио 
тне, което

меро- 
системата като

ще ни извлече 
от стагнацията в производ
ството на храна. Ние 
мо че можем, но и обезател 
по трябва да задоволим 
ите потреби и все

то-други, а от 
Стриндберг, възможност 

обективната действителност.
не са- монетната, 

митническата и валутната си 
стеми в унисон с поставени
те цели. Разбира се, всичко 
това подразбира оттте 
роки самоуправителни 
и отговорност на

сво

Комунист повече
храна дп изнасяме. Само 
конкуренцията с най-добри
те в света ,както е и с -тоу 
гите отрасли в топанството 
Ще бъдем в състояние да 
продължим с увеличението 
производителността
да и така да 
изводство

в по-ши
права

организа
циите на сДРУжения труд и 
намаляване на админстрати- 
вното решаване.

Съдецки по всичко, тако- 
ва определение има голяма
обществено-политическа
дкрепа. За

Председател на Издателския съвет 
**« НИРО „Комунист”: Доброслав Чула
фич.

Секретар на редакцията: Споменка 
Топалович.

Адрес на на тру. 
Получим про- 

на храна, което 
ще бъде на све-

редакцията: БЕЛГРАД, 
Площад Маркс и Енгелс 11, телефони:

Телефон 627-795.
Издам: Издателска 

зация „Комгукцст”.
Печата са на сърбохърватски, от

носно хърватскосръбскя (кирилица и 
л«™кица), иа словенски, македонски и 
албански и в съкратени издания на 
български, ушареаси, словашки, румън- 
ски и русински език.

Излиза в петък.
С указ на

На Издателския съвет (редакцнон 
отбор) на всички издания на вест

ник „Комунист": д-р Антон Врагуша.
Д*редтор и главен и отговорен ре

дактор на всички Издасти. 
паст“: Велко Миладннович.

Редакция «а изделието не „Кому 
за Сърбия: Саво Кържавац ( 

и отговорен редактор), д-р Живо 
ред Джорджевнч (замастокд главеа и 
отпшорек редактор), Бояна Актувювич, 
■едедедр Фялипович, Раопсо Яоветич 
Сиабодед Клдкяч, МихшЬп Ковач, Об- 
Р*Я Кеднч, Яово Маркович, Зорица 

и Мнаеаггка Вуксаноаич. 
Ч»адс*Д»тед на Издателския съвет
Ихжамядта на „Комуяаа-, ” „ сг 

Сърбам Марка Тодорови».

ПОПо всичко 
товно ___ значението

33 стабилизацията и 
подоореняето на нашия вън шнотърГ0воки баланс стпна
дьиа и на вгагчкн събрания 

роведени тази и предишни 
ги Вспчки републи-
шгопм^ТОИОМНК области пре дпривмат ширакн меропри*
™*Да ™Сърчат производ- 
Да а _!1а храна в поятасре
мн°го споразумения'03 върх" 

и.
-закона за сдружения труд

иаводство^тоТ^Г ПР°

наравнище.
^АК ДА СЕ МИНЕ ОТ ДЕ
ФАНЗИВА в офанзива

В настоящия решаващ 
меит не е лесно 
Не от дефанзива 
ва. Възможни 
бено

на .ДСому- трудова органи-

мо
да се ми- 
в офанзи. 

са отпори, осо 
от онези които ся ия 

™ «а работят малко а 
Да живеят по-лесно и хуба- 

. търсейки всички реше
теЯНяГеЛИЧенИето на Цсш-шт ла еДа НИ бъ«е "Ръвй 
а1ЪТ се срещнем и „ п.,лтт
™азпане на трудности Р 
кар че още не сме направи- 
и и първата крачка От « 

от по-рало з„аеГчеа щ°“!

гла-

ката от 22 дакемврд 1964 годш^^Ко- 
«ЧРедсг е отливан с Орден нередно ос- 
вобождеиис, а с тна» от 22 
1974 с Оредя братство 
златен вемед.

ПИ

доходни

* *ДИН<7Г»0 С*с ма-



Нетните връзки в босилеградска 
ЗАТРУДНЯВАТ СЪОБЩЕНИЯТА

ОБЩИНА СЛЕД КОНГРЕСА ЗА ХРАНАТА

За задълженията и отговорността 

- ло-определено
Движението

под
въпрос

но ползуване ма съществу
ващите обработваеми 
щи, уедряване на дребните 
площи, а с цел по-успешно 
да се прилага механизация
та, технологията и съвреме
нните агротехнически меро
приятия. С цел по-организи 
рамо да се осъществява про 
изводството на индивидуал
ните площи, необходимо е 
да се раздвижи инициативата 
за развитие на съществува
щите и създаване на нови 
селскостопански кооперации

пло-

Във всички разговори и 
обсъждания за селското сто 
панство 
зи година бяха изключител

тен договор да се изготви 
програма ма югославско рав 

в течение на та- ищце за производство на 
пшеница, царевица, захарно 

но числени, от лятошиото цвекло, олио, картофи, фа-
югославско съвещание за се сул, отглеждане на говеда,
лекото стопанство, неотдав- свине, овце и птици. Всеки
нашната Съюзна конфереи- участник в този договор —
ция на ССТН за обществе- бе изтъкнато — трябва да
ио-икоиомическите отноше намери задачите и задълже
мия па село и селокото сто- нията си.

Регионалната самоуправителна общност На интере 
сите за пътища досегашната си програма е реализира
ла само частично. — Недостатъчното поддържане на 
пътищата и безотговорността предупреждават

Пътната мрежа в Босилег- 
радена община! е 
лошо състояние и същата в 
последно -време все повече 
и повече прави затруднения, 
в съобщенията. От 125 
регионални пътиттта в общи 
ната само 30 км са асфалти 
рани (Босилеград — Рибар- 
пи и Босилеград — Горна 
Лисина). Останалите 
млени или частично застла- 
ни с чакъл, и същите от 
година на година все пове
че и повече пропадат. Ре
гионалната Самоптравител 
на общност на интересите

ската скупщина, на което 
заседание присъстваха и 
представители на обществе
но-политическите организа
ции в общината, представи 
тели на Регионалната СОИ 
за пътища. Трудовата орга 
низацня за пътища от Вра 
кя. както и директори на 
основни организации на 
сдружения труд в община

панство и тъкмо приключи- ™ щ 
лнят Конгрес за храна — с |М?|

В Л1НОГО

тI маизтъквано изключителното 
значение па този отрасъл 
стопанисването в борбата за 
стабилизация на целокупно
то стопанство, за независи
мостта п салюстоятелността 
на страната.
Производството 1на храна на 

страната, изтъквано е в те
зи и други удобни моменти, 
не е само моментална потре 
ба и интерес па селскостопа 
меките производители и орга 
низациите на сдружения 
труд. по трайна задача и об 
ласт, в която могат да се из 
воюват много борби в ста
билизацията, да сс падделят 
много трудности, конто се 
явяват в снабдяването на 
домашния пазар, търговския 
и платежен баланс.

В приетите заключения 
Конгреса за храна в Но 
Сад е оценено, че сегашни
ят износ на храна в стой
ност от 700 милиона долара 
може в 1985 година да се 
увеличи на два до два ми
лиарда и 300 милиона дола
ра. Покрай оценките, че в 
страната съществуват извън 
редни природни и други ус 
ловия да се произведе доста 
тъчно количество хранител
ни продукти за домашни по 
треби и за износ, в заклю
ченията е определено, чс до 
1985 година трябва да се 
произвежда годишно 22 до 
24 милиона тона жито (от 
това три до четири милиона 
тона за износ), 1,7 милиона 
тона месо (200 хиляди тона 
за--износ) н 1.2 милиона то
на захар (от това около 300 
хиляди тона за износ). Кон 
треслите заключения предпе 
стяват и увеличен износ па 
съоръжения, технология и 
знание — особено в разви
ващите се страни. .

Приемайки критиката за 
съществуващите салбостп, 
която бе изнесена на Коигре 
са, делегатите наблегнаха »ъ 
рху потребата чрез съвмсс-

Я—ж!км ШтАшм
са зе- тт

. а
та. тМакар че Трудовата ор
ганизация за поддържане 
на пътища от Враня има 
задължение Да поддържа

шШШ
35® ■ <С2
Шщшй V,

Бгсаа коОш ишроходикг :
ъ-т.

След тазгодишшгге снеговалежи прекъснати са 
всички връзки между Босилеград и Враня през 
Бесна кобила и по всичко личи, че пътят до про 

члетта едва ли ще стане проходим.

В тази посока автобусите отиват само до Гор
на Любата и обратно и то всеки ден от Босиле
град в 7,14 и 19 часа, а от Г. Любата към Боси
леград в 3 часа и 45 минути, 8,15 и в 15,45 минути.

..
П. Стамболич говори на нонгресаМ.1

ВИ

С цел да се подтиква из
носът на селскостопанските- 
продукти, Конгресът посочи 
нуждата, подобно практиката 
в много страни, чрез аграр
ната политика да се защити 
селскостопанското производ 
ство, чрез подбор на подтик 
ващата политика на износа 
да се изнамери възможност 
за по-услешен пласмент на 
стоките на чуждестрнния па 
зар. Отделно се наблягна 
върху установяването на но
ви отношения в обезпечава 
нето на доход н съвместен 
доход, както и върху потре 
бата за установяване на де 
лови отношения в производ 
ството на стоки, предназна
чени за износ.

И в този документ е изтъ 
клата необходимостта от по- 
ускорено укрепване па обще 
ственпя сектор, по-рационал

и основни организации на 
кооперапти.

Планиране на производст
вото за износ на доходни ос 
нови трябва да бъде, изтък 
ва се в заключенията, със- 

част в целокупнитетавиа
производствени определения 
на организациите на сдруже 
ния труд, банките, самоуп- 
равителните общности на ин 
тересите и останалите участ 

в селскостопанското

за пътища не превзима дос 
татъчуи инициативи за пре 
одоляване на този проблем, 
а Трудовата организация за 
пътища от Враня недоста
тъчно поддържайки пътища 
та пряко допринася съобще 
нията в общината Да се на 
мерят
безотговорност, особено през 
зимния период, довежда под 
въпрос сигурността в движе 
нието и достатъчно преду
преждава компетентните от 
тези две организации зана 
пред да не отминават мъл- 
чешком проблема. .

Този проблем повече пъ
ти е бил на обсъждане на 
различни общински равни
ща. Същият 
на разискване и пред деле- 
гатите на 
тическиа съвет

всички регионални пъти
ща в общината, тя безотго 
ворно се отнася къ-м този 
важец. въпрос- Въпросът 
е обаче много по-болезнен 
ако се има пред вид, че и 
всичките .мостове на пъти
щата не гарантират безопа 
сно движение. За това пъти 
игата не се поддържат евн- 
детелствува и липсата на 
работна Ръка на тях. Ра
ботници за поддържане на 
пътищата има съвсем мал
ко. а и те не ряДко работ 
ят на нови обекти — Съв
сем естествено увеличават 
дохода в организацията. За 
това пък тази безотговор
ност заплащат пътниците 
Автотранспортната органи
зация и останалите организа 
ции в общината, които се 
занимават с транспорт.

ници
производство. Изтъкнати са 
също така становищата на 
делегатите по въпроса за це 
иите' организиране на паза
ра, ролята на стоковите ре- 

кредитно-.монетната
под въпрос. Тази

зерви,
политика и по други въпро 
си, от които зависи успехът 
в борбата за по-голямо и по- 
организнрано производство 
на храна в страната.

(В. К.)

БЕЛЕЖКА

Ори условия-без хлябнеотдавна бе
Може ли боенлеградчанн да имат по-организп- 

рано снабдяване с хляб и могат ли хлебшгге из
делия Да бъдат по качествени? Безспорно — мо
же. Главно, понеже ООСТ „Услуга” разполага със 
съвременна н обзаведена хлебопекарница, чтпо 
мощности засега се ползват само частично. Но 

кн всичко, нередностите продължават.
-1есто се случава, поради недостатъчно количе

ство хляб. вратите на единствената хлебопродавни
ца в града се затворят още в 9 часа. Разбира 
се, от този час на все до сутринта на следващия 
ден населението остава без този основен продукт. 
При това от тези нередности най-много са засег
нати учениците-средношколци, за конто все още 
не е организиран обществен стол. Нямайкн друг 
избор биват принудеш! да купуват хляб 
лицата, в случай Да има, но по много по-внсока 
цена.

обществено-поли 
към Общин

въпреДИМИТРОВГРАД

Снегът добие дойде
гостил-земе- ма вниманието па селскосто

панските производители, ко
нто сеитбата извършиха мъ
чно, че р.ега с време да се 

са снабдят г азотна тор, която 
в удобен момент през зима
та ще хвърлят пО нишите. 
Същата ще повлияс върху 
прихраиявапе па семето, ко
ето пък е съвсем пеобходи- 

турата в пашите краища не \,0 за успешно зимуване, 
е паднала толкова низко за 

Все пак 
пред-

те производители 
делци добре дойдоха. Имен
но, снегът който падна въР 
ху изораните ниви 
както някаква покривка, та 
ка чс никващите семена 
защитени от студа. Оьшс 
ствува обаче една опасност 
Ниските температури и пр| 

обстановка, нсблаго 
приятно влияят върху семе 
то. Но колко зная темпера

сесии а се-Тазгодишната 
итба в Димитровградска оо 
щина приключи преди по
вече от един месец и може 

каже, ,чс планът и в 
частния

Случава се и обратно. Именно, почти всяка съ
бота се произведе повече от необходимото количе
ство хляб и същият сс продава в понеделник, до
ри н във вторник. Хлебопекарницата и магазшгьт 
в Босилеград в неделд но работят. Този ден ра
ботят магазините в Радичевцн и Райчнловцн, 
хляб в тях — няма.

И още нещо. Често нътн качеството на хляба 
и на останалите нздслня е непостоянно. И лошото 
качество заплащат потребителите. Те заплащат и 
прахосваното на времето от Босилеград до Рай- 
чнловци н Радичевцн и обратно.

Докога е такова безредие и с безотговорност?
М. Янев

служи

да се
обществения и в

е напълно осъщест- 
Но колко сиягът и ло- 

„идат на Р7,ка
сектор 
вей, 
шото време

но
такавап рома селскостопанските 

изводители? Ето какво
Ангел Басов, аг- 

ООСТ „Сгочар" в

ка
зва за това 
роноч в 
Димитровград: да г.е страхуваме, 

истинските студове 
' стоят. Искам обаче да обър-

Т. Пснеговале- 
за нас селокостопански-
Последните

жи
1
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РЕПЛИКА

ИЛИ ЗАЩО ДИМИТРОВГРАДСКАТА ПУБЛИКА 
НЕВИНАГИ ЛРОЯВАВА ЕДНАКЪВ ИНТЕРЕС ЗА 
ПРЕДСТАВЯ ЕНИ ЯТА

представление ще бъде посетено, илиДали едно
няма, зависи от много фактори. Естествено, съдържа 
наето, относно характерът на представлението е основ
ното, което привлича нлн отблъсква зрителите. Извест 
но е, че хумористично сатиричните спектакли са „по-ин
тересни” за публиката, отколкото една клпсична драма
например.

Втор твърдо важен фактор е: как едно предста
вление се оповестява, относно „рекламира". Ако люби 
телите на театъра например повече от месец но един 
нлн друг начин постоянно се осведомяват не само за 
датата, но и за характера на дадено представление, 
безспорно е, че то ще предизвика но-голнм интерес. Съв 
сем по-инак шс бъде ако на два—три дни пред самото 
представление се изтъкне табло, което мнозина няма и 
да видят.

ДИМИТРОВГРАДПовод за репликата е статията на нашия корес- 
подент, че димитровградската публика проявява промен
лив интерес за представленията, конто се играят на ди
митровградската сцена. При това се посочва, че спек
такълът „Збогом сиромашийо” напълнил залата, а пред
ставлението на реномирания драматичен ансамбъл „Ате
лие 212” почти останало непосетено.

Първо заседание на 

новоизбрания съветВ НОВОГОДИ
ШНИЯ брой на 

„Братство“ 

подарък за 

читателите 

календар с 

лика на
Й. Б. Тито

Без да оценяваме качеството на едното, или дру
гото представление, тук бихме се спрели върху въпро
са на рекламирането. За представлението „Збогом енро- 
мащнйо” в града бяха изложени няколко табла със сни
мки и доста сполучливо написани „рекламни” тексто
ве. Обратно: за представлението на „Ателие 212” не бе 
направено същото. Следователно, и тук грябва да се 
търси причина: защо залата е останала почти празна.

Проблемът публика безспорно е сложен. Местният 
хумор и сатира наистина са по-привлекателни от една 
съвременна драма. Но вкусът на публиката, както е 
известно, се „възпитава”, относно усъвършенствува. На 
хората от Културния център сигурно не е все едно дали 
представленията, конто предлагат, ще бъдат посетсш! 
или не. Оттук необходимостта проблемът всестранно да 
се разгледа, да се открият причините и предложат 
ропрнятия, та всичкн представления да бъдат 
посетени.

щ На 10 декември в Димит
ровград се проведе първото 
заседание па новоизбрания 
съвет на Центъра за преду
чилищно и основно образо
вание „Братство и един
ство", па което, покрай обсъ 
ждане па организационните 
въпроси, бе приет и плана 
за работа на Съвета за уче 
блата 1980/81 година.

Според плана, основно впи 
мание в работа ще се объР 
не върху рационалното пол
зване на училищната мре
жа в общината, обзавежда
нето на училищата с нужни 
те средства и помагала, а ще 
се анализира и успехът пое

тигнзт в течение на година
та и осигуряването на нуж 
ните учебници, наръчници и 
друга необходима литерату
ра. Особенно ударение в пла 
на се слага върху свободна 
та дейност на учениците в 
основните училища и детска 
та градила, както и на ук
репването на 
основа.

материалнатаВ
Съветът на центъра, в пре 

дстоящата си работа, ще об 
съди и редица други въпро 
си, които не се намират ь 
плана, но с актуелността си 
ще пе наложат в течение на 
учебната година.

ме-
масово

%Ст. Н

Т. Петров

1 ДЕЙСТВИТЕЛНИ РАЗКАЗИ ОТ НАРОДООСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА няколко оомби. Облекли се, и то колкото г 4 
може най-хубаво. И така в строи тръгнали по 
кралевашките елнци свирейки маршове 
това правили и при други обстоятелства. О . 
правили се към Ибър. Бил топъл септемврий- ▼ 
ски ден. На улиците нямало много хора а и т 
товп, което се случвало, и тези, които били ос
вен ма децата, музиката не им привлекла вни- 
мапието. А кой Да мисли за нея в дни. когато 
от всичкн страни отеквали изстрели. Нека все- 
кп върви по пътя си! Па

Германците приветствуват партизанена иузива :както

п„К^“е един от по-толемите градове, ко- и жандари, изпращали и пожарникарите в но- 
ито през есента на 1941 година, в септември, се щно патрулиране. Но от това нямало полза очте 
“™авад °°.кръЖен от партизански части. В повече, че много от онези, които лепили афиши 
града, в които имало силна германска войска, по града били тъкмо тези младежи — г 
понякога нощем отеквали престрелки. От окол- никарите. И никой никога не бпл^ацат 
ните оърда допирали изстрели от пушки, отко- След това дошли „ други по големи акинп 
си на картечници, експлозии на бомби. Неда- Запален е голям склад сено' което гермшшите 

I Ийгг,°Те1РаДа’ ведНага на 0таъдната страна на подготвили за зимата. В това’участвували и ц„ 
! • ирала ■■дР',гата власт ■ кои членове на противпожарното дружество
Т ,,„„К„РаЛеЕСКаТа партиина и скоевска организа- Но след това е трябвало да се явят У,п геп-
♦ ип Пгдодготовките действували твърде успеш- манците, сега като пожарникари да тичат й 
7 но. Освен комунистите и скоевците имало и до- гасяг пожара! Същото сс случило
♦ ста симпатизиращи народоосвободитслното дви- запале.,., дървеиия мост на Ибт п И пп»пт° °"Л
♦ же™е- М'«го акции, които били предприемани, сеиетонапожарактоио се. , га‘
I ^вади“ понеже за всяка от иея сс' ко успявало. Гегите. 1Хр"Ги изобшо
♦ -?°СТа доброволци, хора, които при- окупаторската власт, и не помисляли ио ° °
4 валя да ги изпълняват, без оглед колкото жаршжарите я ' 1С
▼ я да са били неизвестни -

!I
I пожар- ♦и музиката!

А .музиката свирила маршове и се пшппг ^ 
жавала къ.м Ибър. Какво намерение имала му
зиката, мал малцина знаели. Между тях били и

баня. Жича Матдрушк °и"Де ВъРнячка 
ки се към моста тД а баня- Приближавай- 
ката започнала да ов?™,К даф1ггента- -'>УЗИ- 
шлагер „Лили Марлен^ и тоад3 « П°Щ™ршш
начин германските*0 Преследвал0 Ш° ~ 
наистина те

и по-
участвуват в палежите. Считали

полсарно дружество. Те инак били работници иятие.
^ФГв™а^3^~бил|аЙИр1бот3аа муз,«аа1обГдГов1>НиКаРИ н

: нГотТх ЖК ^^ГбрадГ ио = —Гпрез
повечето са били членове на СКОтп н0кпи ^ ова не х.е необикновено. Понеже

; били и членове“ нГшрти“а.С0°аде“?го по ^ “ КраЛево ““ "р0™д™жар„а
1 жаР**икари, то за окупатора били особено важ- 

► ни. Особено, когато около 
, таванските акции. Германците

и опасни. своята длъж- 
забога те но- 

и това им е за-
:

според
_ се някой

стражари да се заблудят И
свирила техи„“бш?1Га“ “ято
Ди, че приветствуват^ онДтт =' Н преДУгажда- 
-е в Ръка ще ^^бГс^Гтя^ °^ 

Бдва, когато узнали, че — 
отишли при

1ПО

му-
А все пак, еди,и ден

ясно
“■0”

никарите и музикантите 
още докато се 
борци

тези млади музиканти

дали свои разрешителни за СД? Ж
Г^ЧсТп^ГнЙ0ИкоГТ яадв^^При % р!

пол^аГ“заИТдрртГадцш,. Г*

па шс""
правят на дело. Така покрай своите патрули ка се подготвили

зиканти 
те станалограда започнали пар- в

изписвали ло
за сво- 

много от пожар- 
ВСЪЩНОСТ били

срещу окупатора1'1 » Крал-°. 
памюр°алц

все
активни

па пожарникарската .музи- 
^ тази задача. Намерили и те се
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М СЩаИШДА
Информирането-важен 

фактор в работата 

и активността на чле
новете на ССМ

НАШ РАЗКАЗ — С. КОСТОВ

Опрян с ръка о кревата, поле 
ка се дигаше, а по лицето му про 
бягаваше

малкият ми брат. Само кой ли бе 
ше тоз с русите коси, в черни дре 
хи, дето стои до Любен? Боже, 
как така ие мога да се сетя за 
това момче? „Винаги, когато взи 
маше фотографията Захари все 
така. на глас си преповтаряше име 
ната на тези, които се намираха 
на нея. Но никак, от първия ден,-. 
отпреди 10 години, когато на това 
момче с русите коси. Ликът му е 
известен, ама никак не може да 
си спомни кой беше това?

Изминаха над петдесет годи 
ни, откак Захари напусна родното 
си място. Животът не му позволи 
повторно да види родните скали 
на далечния Балкан. Тогава, кога 
то тръгна на печалба и не знаеше, 
че завинаги напуска своите най- 
близки и скъпи баири, където пре 
кара детството си. В далечна Авс 
тралия, в непознат св“т уепя да св 
ърти дом, да направи къща, да спе 
чели имот и да създаде семейство. 
Всичко стори, всичко имаше, само 
го измъчваше жаждата, една рана 
го печеше, че не можа да се върне 
и повторно да види родното си 
място.

гримаса на измъчен ста
рец. Бръчките му ставаха все 
изразителни, колкото повече се мъ 
чеше да се възпротиви на болка 
та, която сякаш късаше

ио-

гьрдите
му. Кашлицата го прекъсваше на 
всяка минута, а от гърдите му ид
ваше нещо невидимо, което го ду 
шеше и лицето му. правеше бледо, 
изпито, дори черно. Дишаше 
жко

Броз Тито". При издаване
то на бюлетина се срещаме 
с редица трудности, които 
досега главно преодолявах
ме. За всеки брой -на бюле
тина финансово ни помага 
училището, което е решават 
що за неговото излизане. 
Той се продава твърде ев
тино и не успяваме да оси
гурим достатъчно средства 
за покритие на разходите по 
издаването му.

Тези дни издодохме и на
шият двадесети брой с из
вестно закъснение. В този 
брой могат да се прочетат 
материали за изборите в ОК 
на ССМ в Димитровград, 
взаимното сътрудничество с 
младите от НР България, 
трудовата акция по залеся
ване, спорта и друго.

Осведомеността на всички 
ученици направихме опит да 
подобрим и чрез радио-уред 
бата, но тя работи твърде 
кратко. Прекъсна работата 
си най-много поради обек
тивни прични, но се надя
ваме, че и тя наскоро ще 
започне постоянна работа, 
когато се набавят някои ча

Един от факторите, кои
то оказват решаващо влия
ние върху работата и актив 
ността на ССМ е и инфор
мирането. Изхождайки от 
това Училищната конферен 
ция на ССМ при образова
телния център „Йосип Броз 
Тито" в Димитровград годи
ни наред отделя необходи
мото внимание за подобря
ване на информирането, осо 
боно между Училищната кон 
ференцид и първичните ор
ганизации на ССМ и обрат
но. По отношение релация- 
та училищна конференция 
— първични организации- 
свободно може да се каже, 
че са постигнати доста доб
ри резултати. В обратна по
сока пък трябва да се при
знае не е много направено.

Училищната конференция 
за своята работа, задачи и 
резултати осведомява първи 
чните организации на ССМ 
и младежите-ученици (484 
членове на ССМ в 16 ПО на 
ССМ) главно чрез бюлетина 
,,Наша младост".

Този бюлетин подготвя и 
издава редакция, която със
тавляват ученици на образо 
вателния център „Йосип

те
и усилено. Очите му бяха че 

рвени и насълзени. Едва успяваше 
да стане на краката си. Държеше 
се за кревата, когато искаше да 
мине в другата стая. Целта му 
беше „още веднаж" да види тази 
фотография. Тези думи повтаряше 
в себе си.

Ръцете му трепереха, та едва 
успя да намести ключа в ръждя 
салата брава на стария куфар, кой 
то си пазеше като нещо свято ек 
ъпо и близко, макар че беше стар 
и износен. Старата фотография, 
пожълтяла от времето, спокойно 
лежаше на дъното на куфара, къд 
ето винаги я оставяше след всяко 
разглеждане. Взе я и със страх се 
обърна към вратата. В този миг Отпреди няклолко години, 

как се разболя, загуби всяка 
зия за пътуване. Дотогава все 
надяваше, че един ден ще му 
удаде случай да пътува там. Зна 
еше, че сега всичко е свършено и 
затуй толкоз силно стискаше ста 
рата фотография и стария куфар. 
Жена му и тримата му 
бяха загрижени за здравето му. Па 
зеха го и не му позволяваха да сс 
вълнува и да се тревожи.

Сега Захари за пръв път изгова 
ряше думите „още веднъж да ги

от
илюпрозорците издрънчаха от тъкмо 

заминалия трамвай, а то» се сепна, 
изпусна фотографията и затвори 
куфара. Когато разбра, че няма 
нищо и никого, повторно взе фото 
графията. Наистина то“ намяше 
защо и от кого да се пази, но не 
му беше приятно, ако го завареше 
жена му или някое от децата. 
маха за какво да му се карат, но 
той не обичаше да го гледат как 
разглежда фотографията, срамува
ше се и се чувствуваше нелокво.
Старата фотография навярно беше видя", сякаш'' чувствуваше, че с
негова и те знаеха за нея, та нали него настъпва нещо необикновено.

Когато пък дойде до снимката, ка 
кто и винаги, наблюдавайки я, ми 
слеше си, дали има няко» жив от

живеят,

се
се

сти-съоръжения-
Ивица Михайлов

СИНОВО УБИТ ОМ ЛЕШ - ЕДИН

толкова пъти заедно са я гледали, 
кой знае защо, то» криа сега ето 

шо.м, сам я наблюдава.
Беше се, ще си помислят как 

е станал умопобъркан, а то това 
можеше да се получи още много 

Ето защо старият Захари си 
спокойствие. А старата фо

тях, къде ли са, как ли 
дали знаят за него, че е 
жив. . . Впрочем, до преди дваде 

години се дописваше с иай-ста 
и това

още

сет
рия си брат Стоян, а тогава 
прекъсна. Все пак, най-много 
измъчваше това, че не можа да сп

нещо.
нямаше 
тография му значеше 
живота.

гоповече от

спомни за името па онова момче. 
„Никола! Никола. . . точно та 

— Никола се казваше!" — из- 
изведиъж Захари, 

това с братовчед мп 
— още един път с висок глас изви 
ка то“ и като че ли някаква леви 

го тикна, започна 
тича към вратата. Лицето му при 
доби някакъв необикновен вид, а 

към фото

На фотографията бяха
и близки, а 

— далечни. Тихият

всс
познати хора, скъпи

касъщевременно Спомнихвикамелодията, ко*то идваше 
на сми

звук на
от радиото и съдържанието 
мката повторно го върнаха в едно 
далечно време, в един друг живот 
и друга страна. .. Из тялого му 
мина някаква чудесна топлина и 

необикновено чувст

Никола!си,

На снимката: битт,леите по време на възхода 
си п славата, а Джон Лснон с третият отляво.дадима сила

Джон Лоноп. най-живоппената от четирите 
личности, конто представляваха състава „Битьл- 
сп", всъщност техен основател и духовен баща, на 
8 декември т.г. пред жилищната сграда .Дакота" 
в Ню Йорк е бил убит от Марк Девнс, двадесет- 
петгодишен младеж от Хаваите. Убийството е из
вършено в афектпо състояние. Убийството е пре
дизвикало шок при всички, конто обичат музика
та па славния ансамбъл.

Убиецът не се с опитал да 
за атентата бързо е обиколила не само Америка, 

Европа. Лснон и бнгълсите през 60-те годи- 
3611ита на славата си предизвикаха .същин

ски земетръс в представите за обществото, кул
турата, музиката. Те първи отправят предизвика
телство към традиционното схващаше на музиката 
и спечелват неповторима слава и успех в целия 
свят. И днес техните песни се слушат с интерес, 
особено най-популярните: „Да бъде", „Жълта под-, 
водница" и други.__________ ________ ______ _

меланхолично
Забрави или пък ие усещаше 

болката, която допреди малко ие 
спокойствие. Дори и

очите му се втренчиха 
графията и жена му, която тъкмо 
СС. връщаше от пазара. Щом я видя 
Захари здравата я прегърна и " 

заплака па глас. „Отк 
. Това е Нико.. .“ и не 
завърши думите си. Каш 

Кашляше сил 
като с ръце стя

во.

му даваше
кашлицата не го пускаше, 
да точно така. Това е Сто»и, най 
-старият ми брат, до него е Наде 
жда, братовчедката ми, а след нея 
Йордан най-близкият ми приятел, 

1 и ходех на

„Да,
разцелува 
рих го... 
можа да
лицата то преряза, 
но, задушвайки се,

гърдите си. Кашлицата като 
прииждаше в непрекъснат 

порой, ие му даваше да си поеме 
въздух. Очите му сякаш напускаха 
местата си и си излизаха навън. 
Едит се изплаши и, веднага по теле 
фона извика бърза помощ._______

избяга, а вестта

с кого си другарувах 
училище" — започна, както вина 
ги да си приказва Захари, като 
гледаше фотографията. „Това е До 
бри, съседът ми, дето обичаше да 
лови птици, а това е Михаил, кои 
то много хубаво свиреше на кавал 
Това е Любен. . . да Любен, по-

МО II 
НИ Вгаше 

че ли
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Iзвонци
из ДЕЙНОСТТА НА СУБНОР В СУРДУЛИЦА

Задълбочаване ^традициите на 

Народоосвободителната война Ще се строи нова 

амбулаторияобщинската организация па СьЮ* За председател с едногодишен мандат н« 
е избран Граднмнр Николич

оргашькщдппа ли оо.ищии задачите ли\ Съюза на 
д оошиаиш, леагшго орга- цнтв в осъществяването 
на а тела, а оеоисио едмУ политиката 
жешнпа, своята дейност са ка сабилшацш 
акшагалл уеллля да .реашюн

за бойците, За-шостпо се застъпваме. 
Дълбочавшюто л развитието 

тради-
бой на вече успешно върви ак- 

В която всяко дома 
500 дина

ЗДРАВНАТА амбулатория 
в село Звонци, в к.оято се 

здравни услуги иа 
3500 житела от десети

на
иа революционните 
щш, по-штапвдцното 
тие иа самоупрашаяшсто и 
обществените и шсоиомичос 

отношения, ОС/ЛПвСТВЯ- 
вш1С политиката на икономи 
чесна стабилизация, поддър
жане и построяване иа иа" 
метници от НОВ-а са глав 
по въпросите^ които и зала 

бъдат в центъра 
иа шшманието иа Съюза иа 
бойците 1в Оурдулишна об-

цията,
кинегво внася п°

Отзивчивостта на иасе- 
в тази акция свиде

иа икономичес- 
тюднася разви

оказват 
над
на села в Дерекула вече не 
отговоря иа здравакнмедици 
нскитс изисквания и е „на
зряла" да бъде заместена с

ра.ш•у-]

*
I- Ш .

леиието 
телствува за значението ,1а 
амбулаторията в здравната 
защита на хората от

особено им е

Р4Т във венчал оолищн аи 
икоаолшчеСно- 

ЧоС
кироществоно

кого развитие, гкхиците 
то са пример как 
длецшшшшрало да се про- 

мородриятинта «ио 
развитие.

Р4:-' 'V* този
т^икши

край ,която 
необходима през зимата.

нова.
Според плана това трябва 

ше да станс през настоя
щия срсдпосрочен планов пс 
риод, но пора/щ обективни

веждат
икономическото 
Тяхното ангажирано е и 
налице при разрешаване 1-о 
на здравните и социални 
проблеми ш прочие.

Реализирайки инициатива- 
та «а другаря Тнто за коле 
ктивна оабота, решаване и 
отговорност, организацията 
на бойците, освен въвежда
не на председател с едното 
дишен мандат, полага особе 
ни грижи и труд тази зада 
ча докрай да проведат. Осъ
ществени са конкретни и 
положителни резултати — 

СУБНОР.

■. Предвижда се до края на 
годината да бъдат завърше-

'у нред ще

шиша.
В разискванията, конто ос 

вей с изчерпателност, се от
личават и с конструктивни 
иредложешгя, се изтъква, че 
тази обществеио-лолишчес- 
ка организация е в челните 
редове за ускорено общест 
деио-иколомичесно укрепва 
не на. общината.

Накрая досегашният пред 
седател иа СУБНОР баса Ма 
ринкович връчи благодар- 
ствели грамоти на Йаван 
Мапасиевич. Младен Пет- 
рович, Ратко Глигориевич 
п Любомир Трайкович, кои 
то (МОО) иа СУБНОР 
Южномрраавски регион връ 
чва за участие в залеситсл 
ните акции в Дърпа трава 
през 1978 година в бригада 
та на участниците на НОВ-а 
от Южноморавски регион.

СУБНОР в Сурдулишка 
община занапред ще разгьР 
ша още по-голяма дейност, 
като при това полага особе
но големи грижи за заддлбо

&
на ОбИа неотдавна ст»ст°я;1аТа сесиа 

щинската кугпцииа в Бабушница бе прието реше- 
Общинската скупщина въвние за участвува не иа 

финансирането на здравната амбулатория в село
ЗВ01ЩИ. ,

Средствата за участвуване във финансиране
то строежа на амбулаторията ще с« обезпечат от 
позиция 70 на отделната част на общинския бюд
жет за 1980 година.

Г. Николич
-----‘

прсседателят на Изпълнител 
ния съвет при Общинската 
скупщина. Между 
той подчертава, че членове
те на СУБНОР, като общес

другото
считат в

ни всички подготвителни ра 
боти, а в началото на 1981 
година да започне строежът 
на амбулаторията. Изграж
дането на този обект ще въР 
ви с ускорен темп, така че 
да бъде готов за старта в 
новия туристически сезон.

причини изграждането на 
нова амбулатория е отсроче 
но за първата година на ид
ващия срсдпосрочен период. 
Както ни уведоми Божко Та 
ков, председател на местна
та общност в Звонци, обез 
печено е място и изготвен 
проект за строежа на амбу 
латорията, а също така и 
финансите не представляват 
проблем. Именно, републи
ка Сърбия ще участвува с 
милион и 300 хиляди дина
ра, а останалите средства 
ще обезпечат Здравният дом 
и Самоуправителната общ
ност по здравеопазване в Ба 
бушница и жителите от се 
лата в Дерекула. В район-

Становищата и заключени 
ята, приети за който и да 
било въпрос, са разглежда 
ни и приемаш! ка съответ 
ните тела на организацията 
на бойците. Как се реализи 
пат е била постоянна гри
жа: винаги са поднасяни от
чети и са правени критиче 
ски обзори върху тяхното 
изпълняване и претворява 
не в живота.

Накратко: това е основна 
та оценка по доклада за ра 
ботата на Общинския отбор 
на СУБНОР, неговите орга 
ни и тела от петото до шес 
тото заседание на Общин
ския отбор.

Уводно изложение на

оргаашзатвено-полипгческа 
ция, винаги дават значите
лен принос в осъществяване 
то на целите задачите и ме 
роприятията по икономичес
ката стабилизация.

на

За предстоящите 
на общинската

СУБНОР изложение

задачи
орган иза-

Новата здравна амбулато
рия в Звонци ще подпомог 
не развитието на туризма в 
Звонска баня, а съшо така 
ще има важно място в раз 
витието на минното дело, по 
неже тук ще се лекуват ми 
ньори от мина „Ракита", ко 
ято наскоро трябва да се от 
крие.

ция на
поднесе Градимир Николич, 
който на това заседание бе 
избран за председател 
общинската организация на 
СУБНОР с едногодишен ман 
дат. Между 
изтъкна, че борческата ор
ганизация се е афирмирала 
в реализацията на съвкупни 
те задачи, за :

на

другото той чаване и развитие на револ 
юдионните традиции, 
то в този край са твърде 
богати.

кои-

които като об Ст. Н Т. П.

НА ЗДРАВНИ ТЕМИБОСИЛЕГРАД

Маваяиднте по труда — абонанти 

на вестник „братство** Водата зв пиене като пзтшн по зиразо
Още от далечни времена 

водата е била предмет на 
наблюдение с оглед опазва
не здравето на хората. У дре 
вните народи тя е била о- 
бект на религиозни грижи, 
както някои от обредите са 
запазени и до днес.

Първите научни трактати 
за качествата на водата се 
припиевт на Хилокрит, кой 
т0 преди повече от 2400 го 
дини препоръчва пиенето на 
преварена вода за предпазва 
не от заболявалия- Големи
те населени места още в дре 
вността са били водоонабде 
ни чрез изграждане на водо 
проводни съоръжения. Така 
Атина по времето на Пизи- 
страт е имала не по-малко 
от 18 водопровода. Това ко 
мунално строителство доби
ва своя разцвет по време иа 
Римската империя.

В Европа през Средните 
векове и ерата на феодализ 
ма. когато религията издига 
в култ душата на човека и 
отхвърля всичко земно, на
ред с културата и науката 
западат строителството, архи 
тектурата и всички благоус 
тройотвени грижи за населе 
ните места. Това е епохата 
на на-й-големите епидемии 
от чума, холера, коремен и 
петнист тиф, вариола, сифи 
ЛИс и много други, които взе 
мали повече човешки жер
тви, отколкото водените по 
това време войни. В 1849 го 
дина Сноу пръв споменава, 
че холерата може да се пре

дава чрез водата, когато е 
замръсена с изпражнения от 
болен. Малко по-късно Буд 
потвърждава това мнение за

хлор и неговите окиси, пер- 
манганат, йод, озон, водоро 
ден прекис и много други. 
От тях най-изгоден от епи
демиологична, стопанска и 
хигиенна гледна точка е хло 
Рът.

на помощ на своите члено
ве. Няколко члена на сдру
жението са ползвали креди
ти за лекуване в различни 
бани.

През лятото проведоха ко
лективна екскурзия по ре
публиката като 
Цветния дом в Белград и 
се поклониха на тленните 
останки на другаря Т-ито.

Да добавим и - топа. че 
сдружението е колективен 
член на синдикатите, а от
преди известно време стана
ха абоненти на 15 броя на 
вестник „Братство", от кои
то по два в местните орга
низации, а пет в Босиле
град.

Общинската организация 
на инвалидите по труда в 
Босилеград, към която се 
приобщават и местните ор
ганизации в районните цен
трове: Д. Тлъмино, Д. Люба 
та, Г. Лисина, Д. Лисина, Г. 
Любата и Босилеград е мла 
до сдружение, но все пак 
дейно работи и се включва 
в обществено-политическия 
живот в общината.

разпространението на корем 
ния тиф. Няколко десетиле 
тия по-късно откритията на 
Луи Пастьор, Роберт Кох. 
Лист, Мечников и др. дадо 
ха на хигиената и профилак 
пиката мощно оръжие в ръ
цете на учените в борбата 
против заразните болести.

Установено е, че около 
на сто от епидемиите в пое 
ледно време са били от во
ден произход. Заразени 

да бъдат не само повръх 
ностите и кладенчовите 
ДИ. Изворните, особено 
то имат карстов произход, 
също могат да станат източ 
ник на зараза.

Различните микроби 
различна

Първоначалната (работна) 
доза на хлора, необходима 
за обеззаразяване, е различ 
на и е в зависимост от ре
дица качества на водата — 
температурата, съдържание 
то на амониеви, железни и 
Други соли, съдържание на 
огранична материя. От зна 
чение е степента на бакте
риалното замръсяване, 
то и различната издръжли
вост на отделните видове ми 
кроорганизми и вида на упо 
требеявания хлорен препа
рат. Дозирането на хлорни
те препарата (хлорна вар и 
хлор амин 
ребявани 
ка), или
разтвори зависи 
изчисление на 
бита

посетиха

Макар, че сдружението ра 
зполага г малки средства, 
които осъществяват от член 
окия внос и доходите от 
клуба, с който разполагат, 
в течение на годината сдру
жението е оказвало различ-

мо-гат
как-во-

кога

имат
продължителност 

на живот във водата. Тя е 
в зависимост от температу
рата ,основния характер на 
водата, нейния Цялостен 
мичен състав, от наличието 
на органична матери, и от 
оактериалния антагонизъм 
нея. Така възбудителЯт
во5ГШГят ™Ф ИЗД№Жа във вода до 3 и половина месе
ца. на паратиф 3 до 5 и по 
ловта месена, ,на дшенте 
■риЯта — до 3 месеца Ичтп.г. 
жливостта на холерни“ 1^6
?ъстНтвСеиВЛИяе ОТ ХММ»ЧНИЯ
= 3ИаГ^™Г

водата и досега
миото химични

Кратки новини — най-често упот 
в нашата практи- 

по-точно на техните
правилното 

данните за де 
на водоизточника, 

роцента на активиния хлор 
прилагането вещество, от 

оощото количество на раз- 
вора, от точното дозиране 
а разтвора за определено 
реме и не са последНо мя

к ° от Добросъвестната ра 
а на водехмайстора.

Сериозен

хи-Тъй като през дятото т.г. на пътя през с. 
Звонци бе сложена чакълна настилка, съвсем ес
тествено се очакваше да бъде и асфалтиран. Но 
уви. Сега със сигурност може да се каже, че ас
фалтирането се отсрочава за идващата година.

от

в
на*

2
Напоследък рейсовете на АТП Пирот започна

ха ,,най редовно" да тръгват по рано и по 15 ми
нути от началната спирка в с. Звонци. Затова и 
пътниците от най-отдалечените дерекулски села 
остават с „къси ръкави". Занапред- тръгвайте от 
къщи — по-рано.

проблем у нас 
представлява обеззаразяване 
т° на частните и общество 
ните

иа
Т. П. не на 

са известни
средства —

кладенци.
Д-р м. к
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ДИМИТРОВГРАД КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА КАФЕТО
ГОЛЯМОТО си разпростра 

пение чудотворното кафяво 
питие е добило не само по
ради големите си вкусови и 
ароматни качества, но и за 
ради своето незаменимо дей 
ствие върху човешкия орга 
низъм, като премахва умора 
та и придава нови сили на 
тялото, ободрява 'психиката, 
освежава паметта, остраня- 
ва главоболието, 
тонуса на нервната система 
и засилва трудоспособност
та. Това хората са забеля
зали още когато кафето се 
е намесило в техния живот 
и оттогава то е станало не
разделна част от бита на 
стотици хиляди 
по света. Неговите вечиозе-

Днес пиенето на кафе е е вреден за един, и би мо- 
един от най-узаконените гьл да допринесе и полза 
„пороци'' на съвременната за други. Остава всеки да 
цивилизация, това се смята прецени към коя категория 
за една от най-допустимите хора спада, а това пондко- 
вреди За човешкото здраве, га не е трудно.
На практика още не е раз
решен спора за ползата и - Кофеинът — основната Съ 
вредата от него. Човечество ставна част на кафето. е 
то трябва да знае какво пе- чиста протоплазмена 
чели и какво губи този, кой ва. Ако се инжектира само

него в ко-

ловджийска нощ
Неотдавна в 

„Балкан" беше 
кава степен, че случайно ми 
навашия пътник можеше да 
си. помисли, че тук е центъ 
ра на световния хумор. Не, 
не е прекадено казано, по
неже този ден празнуваха — 
ловджиите; а когато 
казват ловдижийски прика- 
зи смехът не престава цяла 
нощ... Когато пък става ду 
ма за хумор и забава в Ди 
митровград, то тогава тук 
винаги са и Момчило Андре 
евич, Слободан Алексич и 
Александър Маринков.

Ловците от ловното друже 
ство „Видлич" в Димитров
град от миналата година за 
почнаха да празнуват така 
наречената Ловджийска ве
чер, а с цел тя да прераст- 
не в традиционна. И ето тех 
ните желенио се сбъднаха. 
Всъщност ловджийската ве
чен не бе само едно обикно

•ресторант вено увеселейие, на което се 
кон сумираха н ай-разл ичн й 
специалитети, приготовени 
специално за този случай, 
но това бе още един удобен 
случай за популяризиране 
на ловджийството. Именно 
тази вечер се чсключиха 
много нови познанства, раз 
казаха се много нови ловд
жийски приказки, изпяха се 
много пеони ...

На втората по ред Ловд
жийска вечер присъствуваха 
хора от всички „структури" 
в Димитровградска община. 
На тази „незаборавима ловд 
жийска нощ", както и ми
налата година, бяха покане 
ни и 

Гни дан

весело до та
отро-

една капчица от 
жата на морско свинче, то 
ще умре след няколко ми
нути. Впръскването на 
нимални качества кофеин в 
човешкият мозък предизвик 
ва епилептиформени гърчо 
ве и конвулсии. Вкарването 
му в мускулите довежда до 
парализа на същите* Кофе
инът няма вкус и миризма 

„модирмизираио” и макар че голяма част от 
тонизиращото действие на 
кафето се дължи на него, 
той ндма никакво отноше
ние към вкусовите му каче-

повишава то става поклоник на една 
от най-,.безопасните" модер 
ни наркомании. Човек мо
же да се обърка, като че
те многобройните статии по 
този въпрос, в който често 
се застъпват полярно проти 
воречиви мнения. Един смя- 

семейства тат кафявия прах определе
но вреден, втори се огтит- 

ленн храсти и малки дървче ват да поднесат на читате-
та заемат големи площи в телите си 
тропическите области на схващане за голямата пол-
Америка, Африка и Азия за от него, а трети обърка-
Бразилия. и Колумбия шро- еМо сервират и двете стано-
извеждат 2/3 от световното винца, 
количество кафе всяка годи
на. Други техни конкуренти

ми-сс раз

ловци
(САП

от град 
Косово), ства.-

но поради лошото вре
ме те сега не дойдоха. Съ
що така на вечерята прнсу- 
стваха и ловци от съседни 
те общини.

Ето една от причините ко
ито проблемът за кафето в В суровите зърна на ка
цаше време си остава още фето освен кофеина се съ- 

Етиопия, Индонезия, нерешен. Ако се анализират държа: вода, целулоза, за- 
задълбочено тези станови- хар, минерални соли и ре- 
ща може да ое види, че вси . дица вещества, които едва 
чки те в основата си са по- при изпичането добиват он- 
гренгни. Това е така, защо- зи „букет” от аромати, с ко-. 
то обикновено разглежда- ито се слави растението. Под 
щите този проблем непра- действието на висока темпе 
вилно обобщават нещата и ратура около 200° се извъР-
гледат на човешкия органи- шват редица сложни проце-
зъм като неизменна даде- си. вследствие на които се 
ност с твърд“ еднакви каче- °бР**Ува летливото масло 

. кофеол, което придава вку-ства. А това е гол яма гре- ^ , __са и миризмата на кафявия
прах. Повече от шездесет го
дини учените се мъчат да 
открият химическите реак
ции при образуването на

главно по отношение на ка
чеството на кафето са Ин- 
ДИя.
Гватемала, Костарика, Йи-
аМИН.Т. Петров

СПОРЕД ДЪЛГОСРОЧНАТА ПРОГНОЗА НА БОРИС КОЛЧИЦКИ, МЕТЕОРОЛОГ 
ЛЮБИТЕЛ ЗА ПЕРИОД ЯНУАРИ АПРИЛ 1981 ГОДИНА

Нестабилна, влажна и 

ветровита зима шка.

Ако изходим от действите 
разнообразиелно огромно 

в конструкцията, издържли 
востта и здравословното съ-Въз основа на развитието 

на климатическите обстоя
телства в изтеклия пе
риод, както и през есента.

по-нататъшният ход ма зи
мния сезон и първата по
ловина на пролетта, ще из
глеждат приблизително та
ка: През януари ще бъде 

| променливо зимно време с 
| промяна на къси, студени и 

топли вълни, проследени с 
ветрове и редовно с вале
жи — сняг и дъжд. Среда
та на янУаРн ще бъде мал
ко по-студена и по-свежа 
от началото на зимния пе
риод, а към края на зимата 
ще настъпи • чувствително 
спадане на температурата, с 
изобилни снеговалежи и ве
трове и по-силни тудове. Та 
кова студено време има из
гледи да продължи и в п- 
вата декада на февруари, 
най-студения период па зи
мата, докато втората поло
вина иа месеца ще бъде про 
меилива и по-мека.

и пред зимата, и с оглед на 
теорията на изравняването 
на температурите в рамките 
на една временна година.

кафеола и тайните на съдъ
ржанието му. Засега те по

кажат обаче, че
стояние на човешките орга
ни, от различните им птрада 
ния и нужди за оздравява
нето, както и от нееднакви 
те типове нервни системи у 
хората, вече ще можем да 
решим тази привидно слож 
на задача. Тогава лесно ще 
видим, че чудноватият прах

тат да ни 
кофеолът има около 200 съ
ставки, които сД много сло
жни съединения, и че ско- 

започватРо след изпичането 
да се променят, кофеолът 
„изветрява” и се намаляват 
качествата на кафето.

В Централна Събрия

■* Нови изкупвателни цени 

на добитък
добитъкаОг 1 декември т.т. в СР 

Сърбия (без автоиомите об 
ласти) са валидни нови цени 

тегло на добитъ

живото тегло на 
— с цел за по-стабилни от 
ношения на домашния пазар 
и за по-добро

Началото па март ще бъ
де обусловен със застудява- 
ис и мъгли и след това ид
ва предпролетно, меко вре- 

с временни промени с 
ветрове /валежи и утринни 

слана п мъгла.

Зима в Димитровград снабдяванеза живото 
ка. Цената на белите угоени 
свине по мастна единица са 

1,5 на >.55 или

на населението.
(Г.Е.)

ме.Лечебни свойства на меда увеличени от 
по килограм живо тегло от 
46,5 на 48 динара. Цената на 
10МЦН за * доугояване до

от 64 на 68
ДИМИТРОВГРАДстудове СЪС

»0
сеОбщо гледано, очаква 

нестабилна, влажна п остро 
зима без по-гол сми сту 

дълбок сняг. а с чс- 
меки периоди от време 

и ЮЖЯП1 ветрове.

кг е увеличена 
динара, а цената па угоени 

тегло от 420 до 450
нообразии инфектирали ра
ни, кожни увреждания, сто- 
машио-чершш заболява пи я 
(язва иа стомаха и двападс 
сетопръстиото черво, гастрит, 

диария), при заболя 
черния дроб и жлъ

ФилмиЛечебните свойства на
били познати и изпол

ме-
юнцч с 
кг по павдманока едшпща е 

102,50 иа >02,
да са
зуваии в народната медици 
на още от древни времена. 
И редица съвременни изсле 

медицински наолю 
потвърждават Добри
ле чебни гвойства. 

Счита се, че лечебните сво 
йства се дължат "РеД|1чко ца противомикробното 
действие, както и ш способ 
ността медът да предизвик 
ва приток на лимфа (отвът 
ре навън), при което сс от
страняват проникнали навъг 
ре микроби обхващането им 
и смилането им от белите

вита 
•дове и 
сти

презувеличена от
80 динара. Цената па прасе 
та за угояване ст.с средно 

25 кг и занапред е 
“ 60 динара, а неизменени са

останали цените иа телците 
130 кг (женски 85,мъжки 

75 динара)

седмицатазапек идвания и 
дения 
те му

ваие на 
чиите пътища, сърдечна ела 

Особено добри
тегло до

Към крия на март и 20 ДЕКЕМВРИ, „НОЩ 
НА ОРЛИТЕ" — ан
глийски;

23 ДЕКЕМВРИ, „АВА
НТЮРИСТИ” — а- 
мерикашо - италиян- 
сна коопродукция;

25 ДЕКЕМВРИ, „ЗА 
ПРЪВ ПЪТ ЛЮ- 
БОБ” — френски.

бост и др. 
резултати се получават при 
продължително приемане (е- 
жедневно по 100—200 грама) 
от туберкулозно болни, при 
заболяване иа горните диха 
телиш пъти-ша и прочие.

Начинът на лриложеиие- 
лечебна цел е

па-пачалото па април ще 
стъпи по“силио пролетно то 
поне на снеговете, при слъ* 

което ще про-

до

пчеви дни, Решение за изменение на 
цените прие Координацион
ното т«ло на Деловата общ 
лост за производство, птрера 
боти а н оборот на добитъка 
и произведенията от него, а 
1л,з основа на вече /приетия 
договор, а според 
ниятана предлагането и съв 
ременио да меня цените на

изключение на 
през 
към

дължи, с
променливото време 
средата на месеца, а

наново ссто иа меда с
от вида на за края на април 

през
в зависимост 
боляваисто: приемане 
устата, местно приложение, 
приложение под формата на 
инхалация и оросяване и 

електрофероза.

пролетнотоплото 
южни ветрове, ка-

връчца 
•време с 
кто увод в истинска про

клетии, което е осоКРЪВНИ
бено важно за заздравяване 
то на раните.

Днес пчелният мед се пре 
за лекуване па раз-

отноше

лет.чрез
поръчва СТРАНИЦА 11
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Незаначайте птиците1
111»

* I ди. Всички бойни имаха в 
един .т/ддД За 

без думи
хубава чорба. Започ- 

хвахцат, Един гъ*
1*1 прави 

ноха да Ш 
лъб избяга от тавана и за
стана I» ръцете па Тито. 

Когато
Тито имате .какво и да ви-

БОЙЦИТЕ от охраната па 
Върховния щаб докато пре
бивавали в за1М7,|Ка Остро- 
щац забелязаха гълъби. Не 
сс мислили дълго време. От 
гълъбите може да сс на

редете по 
станаха 
вайки погледа от Маршала.

й
скри;;

*1 * ;; бойните слязоха гълъба и 
па бойците ка-

Тито помилва 
го пусна, а3*.
за:

— Това е последен път! 
Когато тръгнем оттук тряб
ва всичко до остане 
стата си.., 
птиците.Стари мостове по ме 

Незакачай'/еОгърбавеше
децата — Е, другарю Марко, зна

еш ли ти как сс премина
ва през река? — запита Ги-

Предвоопиият посланик 
Марко Вуячич, който се при 
съединил към освободител
ното движение 1941 година 
в Яйде бе избран за под- 
прсссдател ! 1а А В И ОЮ. Вил

Любовто.

— През мостове, това сс 
знае?

Гледам онядан у задругуту дошла неколко 
деца од град да си виде бащу и майЬу и сме огьр- 
бавела.

радостен зарад това, но „дра 
знпл" сс от нещо по време 
на заседанието и запитал 
другаря Тито:

— Защо избраха само ста 
ри хора в деловия президи
ум?

Някъде към края на вто
рата военна година фашист
ки офицер искаше да узнае 
колко много истраните оби
чат Дуче и неговата войска. 
Затова запитал един слове
нец:

— Какво ще направиш за 
английската войска?

— Нишо?!

— А за партизаните?

— Е, докато не направим 
пови, от желязо и бетон, 
ще ‘преминаваме през ста
рите.

Синат па Леку Пацту оди Гориу малу знам 
ка се роди, одскоро работи у йедну канцеларии» 
ко писар. Младо дете — а огьрбавело. Гледам га 
па се чудим. Баща му йоще се държи — прав ко 
прут!

Видим тука йе и детето на (Йесту казаиджи 
юту. Бре од кво ли йе оно настрадало. Свило сс 
детето и йедва оди. Чуднмо сс селячн к се звери 
мо. И темън да питам кнкво йе с децата стану- 
ло улезе синът на Манола бирннкатога. Баща му 
леп не е йел да га изучи. Чуйем дека работи у 
некойу вабрику кико директор.

Питам йеднога оди наше село. Кнкво йе на 
тня деца тека млада, а све станули гърбави.

— Оди работу — каже он. — Млого сс са 
работи и щом децата отнду на работу у град од- 
ма огьрбавею.

Ка това чу моят комшия Перча Цоварата — 1 
(тека га винамо защото свири на цовару по седе- 
нБе йоще кино дете) — поче да се сме^е на глас. |

— Кой бре данъска гърбавейе оди работу? ... 
Тая наша деца су огьрбавела оди конверенцийе.

И тегая Перча се приближи до нас и ни

В НЕДЕЛЯ НА 21 ДЕКЕМВРИ, В 9,15 ЧАСА

ТВ журнал: „Горда 

плебейка съм аз" — Нищо!

— А за солдатите на ДуПо повод 1С0 години от рождението на пъР' 
вата пролетарска поетеса и революционер Любица 
Ивошевнч — Димитров ТВ Журналът на българ- 
ски език ще излъчи в неделя на 21 декември т.г. 
но П7.рва програма на телевизия Белград в 9,15 
часа предаване „ГОРДА ПЛЕБЕЙКА СЪМ АЗ”.

Предаването е посветено на революционната 
деятелност на Любица Ивошевич — Димитрова в 
сръбското и българското синдикално движение н 
нейната революционна поезия.

В предаването са ползвани архивни мате
риали от Ниш, София, Берлин и Москва.

че?

— За тях ще работя Цял 
живот!

— Много хубаво, това и 
очаквах. А какво си по про
фесия?

— Гробоколач!

каза:
— Отиди у град и потражи некога оди тия 

синковци. Постояно си седу по конверенцийе. Пре
ди обед у предприятийего, а по обед иду у Месну 
зайедннцу. Цел дън седу сгрчени на столицете. 
И тека за йедну годину децата огьрбавею и цел 
живот остану гърбави. Да не су шили на работу 
у град, да су си остали на село че си остану пра 
ви кико мене и Йесту и Леку...

Прав йе Перча, децата огърбавеше оди кон
веренцийе и я ним давам цер за това кико да 
оздравею: по малко конверенцийе, а повече да ра- 
боте по вабриНете куде смо Би иеггратили.

МАНЧА

1 --оо-• Класа♦

Една нощ през 1941 годи
на в подножието на Рудник 
срещнаха се партизанска и 
четнишка рота.

— Стой! Кой е там?! — 
извика вождът на партизан 
ската част.

IМолим всички наши абонати, които не са 
издължили за настоящата година да внесат 
жимите суми. Наша текуща сметка е: 
62500-603-9529 — СДК — Ниш, НИРО „Братство", 
Ниш, Кей 29 декември № 8.

ДъЛ“

— Тук -Командирът 
ническата
Джорджевич от 56 
(мисли

иа чет 
капитан 

класа
на класа от военна

та акаде.мия). А кой е там?
Из партизанската 

се разнесе смях, а след то
ва последва отговор:

Тук партизанска 
командир Илич 
ническата класа.

ротаОчанваме прило 

женил за ново
годишния брой

ФттИо Заявки За продължаване на абонамента за 
1981 година вече приемаме. Абонирайте се нйппр- 
ме на в. „Братство". **

колона

ВЕСТНИК НА БЪЛ 
ГАГСКАТА ИАГОД-

ност в сфр юга 
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Излиза всеки пет^к 
Урежда редакционна 

колвгия 
Директор

■ главен и отговрен 
редактор

БОРИС КОСТАДИНОВ 
Технически редактор 
ВОГДАН НИКОЛОВ 

Телефони: директор — 
46454, Редакция 52-751 
Годишен абонамент 100 

а полугодишен 50 
динара

Текуща сметка 
6500403-9529 

СДК — НИШ 
Печатница; Вук Ка 
раджич”, Ст. Пауновия 

№ 72 - Ниш

♦
А рота. 

-— от работ*

ШаНоитч „На пързалката"
I ГЛЛ"А )г А^А невъзможно!^ п.лЛтЦнл едня 

^Ш=ЦЯ?/ У

//
[4

/Адрес на Издател
ството: Кей 29 декем

ври № * Ниш

/

лъ


