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сгшо „Братство" е удо- 
«то«во с Орден братст 
во н единство сЪс ср*- 
бърев венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за ирннос* * развити
ето на братството и 
единство 
ип*ге народи и наро-

мщ

^ВЕС_1Г_мин^ И А бьг,Г>РСк>ТГн«яО|аносГв*Са1‘ ЮгослГвияГТ
между на-

ГОДИНА XXI * БРОЙ 988 * 9 ЯНУАРИ 1981 * ЦЕНА 3 ДИН.

ЖТ°даЩНО ПОСЛАНИЕ НА 
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРА

В тозиЩЕ ИМАМЕ ТОЛКОВА, К0ЛК0Т0 РАБОТИМ, ПРОИ
ЗВЕЖДАМЕ И РАЗВИВАМЕ САМОУПРАВЛЕНИЕТО
на нашата !?„» година загубихме великия вожд 
на обГан пя^ юиня- ВеА«° това беше година 
дови хора =ГЧе°Ката КЛаса « «а всички тру- 
страна. че шаюкодйгшо1 “ наводности в нашата 
товия път. Най-сетне това^еше"“^1*“1 "° Т“‘
ЖДешГе П°ТВ-ВЛИ нашата <=™а и убе-
по-кататък с.воетоГ^°^М П° тази Пт,'т' Укрепвайки 
ческа сачгшппя ° И нег°вото дело — социалисти- ческа. самоуправителиа и необвързана Югославия 

„„ света, изправен постоянно с безредик и 
стълкновения, на изтеклата година не донесе спо-
пт^мГ- НаПР°тив' Доме се до подчертано влш 
шаване на международната обстановка 
личение на опасността 
ява

обществено-икономически отио-моуправителните
тения.

Само управителното споразумяване и обще
ственото договаряне, като път и начин на съгла
суване и осъществяване интересите в машата са- 
имоуправмтелна многонационална общност, все 
повече става гаранция «на по-нататъшното успешно 
развитие. Това се потвърди и в договорите на 
републиките и автономните области, които в края

година, в ко-

90 години от рождението на 
Моша Пияде
НЕПОКОЛЕБИМ РЕВОЛ
ЮЦИОНЕР

на тази година са постигнати по най-значителните
въпроси на политиката на по-нататъшното раз
витие. — Стр. 10

Силното насърчение в по-нататъшното раз 
витие ,на еамоуправителните обществено-икономи- Чуждестранните средства 

за масова информация за 
Тито
ИЗВЪНРЕДЕН ЖИЗНЕН 
ПЪТ ВЪВ ВОЙНАТА И 
МИРА

и до уве-
обаче обстоятелството.°чГ°у|фепва1Ии съпро

тивата срещт главните причини на танава обета- 
олоково съперничество 

сила, различни видове натиск 
решките работи на други, 
на суверенитета, свободата 
народите и страните.

чески отношения и по-успешното решаване на сто 
папските проблеми ще даде и предстоящия Трети 
конгрес на самоуправителите. Неговото значение 
ще бъде дотолкова по-голямо, че се провежда поновка и политиката на 

и намеса във въг- 
всички видове угроза 

и независимостта на

— Стр. 2времето, когато самоуправлението «все повече се 
афирмира като революционна и демократична при 
добивка на нашата епоха.

Пред прага сме на година, в която ще се 
четиридесетгодишнината на нашата 
В дългия период от първата въста-

40 ГОДИНИ ОТ РЕВОЛ- 
ЮЦИЯТА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ

СЪЮЗ — ШИРОК ФРОНТ 
НА ДЕЙСТВУВАНЕ — Стр. 4

— Стр. 3
ознаменува

Политиката на мира, равноправното сътруд
ничество и универсалният дегант. за които социа
листическа федеративна република Югославия ре
шително се
в политиката на необвързване ое вижда днес, по
вече отколкото вчера, изход от съществуващата 
криза, единствен лът на изграждане на по-справед 
диви международни политически и икономичес
ки. отношения-

Нашата страна, последователна на такава по 
литика, и в тази година продължи с интензивно 
действуваме на външнополитически план и даде 
свой принос към усилията да се спре по-нататъш- 
ното влошаване на международната обстановка. 
Като необвързана страна, действува с най-голяма 
отговорност, съгласно решенията и а Шестия са- 
мит; като европейска, правеше и лрави всичко 
за успешния ход и завършек на мадридската сре
ша на КЕБС. Съш е временно върху основите на 
взаимно
се застъпва и за 
отношенията и сътрудничеството със съседите. 
В света и занапред укрепва положел него и ав
торитета на Югославия-

революция.
кическа пушка до това как нашата страна днес 
изглежда и какво значи в света, са решавани и 
най-трудните проблеми, премахване на трудности- 

изглеждат нерешими. Без
застъпва, няма алтернатива. Затова

те. които много от тях 
трудности и проблеми не сме и днес, а няма да 
бъдем и утре. Към тяхното решаваме работничес
ката класа и всички трудови хора

перспектива на по-нататъшно развитие^ с 
собствените сили. с убеж 

дението че Съюзът на комунистите и останалите 
организираше сили на социалистическото съзна
ние и пред предизвикателствата на днешното вре
ме, ще бъдат на равнището на своята историчесна

Обществена хроника 
ЗАСЕГНАТА ОБЩЕСТВЕ
НАТА ЦЕЛ 
Сигнали 
ПАК БЕЗ СЪОБЩЕНИЯ

— Огр. 5

— Стр. 5подхождат с
ясна
крепкото убеждение в

ПРЕД ТРЕТИЯ КОНГРЕС 
НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ 

— Стр. 6
задача. феПредседателството на Социалистическа

република Югославия изпраща на на- 
воички трудови хора, 

се към въоръ

ПРОДЪЛЖАВАТ ГЕОЛОЖ
КИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯдеративиа

родите «и народностите, на
на всички

праяадааш а пашата страна най-съР«ечни пр.гае 
™ ™ повод Новата 1981 година с убеждението че 
тя всяко отношение ще биде успешна и пдо

— Стр. 6
НОВИ УЧЕБНИЦИ НА 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК —Стр. 8 
МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧАНИЕ

— Стр. 12
разбирателство и взаимна отговорност 

по-нататъшно подобряване на

дотвориа.

АКТУАЛНОвт.треишо развитие, нанто ирез из- 
революпиашшя 

стабилност, задъдбо-

Нашето Iтеклата година е поя знака на 
континуитет и политическата 
чаване на братството и единството, но-нататъш-

сияи и оторали-
В периода от Единадесетия конгрес до днес в 

Нишки регион се чувствува голяма промяна и по отношение 
изменението на класово-социалната структура на СК. До 

пра» 1977 година броят на членовете на Съюза на ко
мунистите е бил 51271 - в края на 1980 година в релюна 
вече имаме над 54.000 души. От това число над 22 000 ДУШИ 
са работници и селскостопански производители.

В последно време в редовете на Съюза на комуниситте 
постъпват все повече младежи, девойки и жени. .които съ
чиняват около 68 процента от общия брой членове :на Съюза 
на ком,укистите.

На приемането в Съюза на комунистите се посвещава 
все но-голямо внимание. Към този важен пдейно-лолитичес 

въпрос се пристъпва все ло-органнзирано и по-отговорно. 
С по-голямо внимание т последователност се следи дейност
та ма младите хора — производители н селскостопански про
изводители и в резултат на тяхната засвндетелствувана прп 
вързаност к-ьм политиката на социалистическото самоуправ
ление — такива хора се предлагат и приемат в редовете на 
СК. Естествено, при това рещаващо влияние имат трудовите 
резултати и всестранното издигане на желаещите да влез 
нат в редовете на Съюза па комунистите.

Първичните организации на Съюза па комунистите в 
организациите на сдружения труд. местните общности, в мес 
тшите общности и другарче, планово п организирано работят 

членове в СК. Такова отношение 
към В'1,проса дава най-широки възможности за пълен раз
мах 1на Тиловата инициатива за колективна работа и отговор
ност. воя го афирмнра, развива и утвърждава в праното влия-нис 

производител в решаването и уцравля
М. А.

I
ното укрепване на материалните 
тел пата сила на страната, 
етическото самоуправление 
ва и "занапред своята сяла и преимущества

система и ст.з-

Системата па социалп- 
потвърди и потвържда 

Усъ-

па
като

на делегатскатаРършенствуването колективни* ра-
канието за необходимостта пл « 
бота и отговорности станаха нейна важ/га с|,с 

задълбочава нейното демократично и Укрепватавна, която 
хуманно съдържание.

на изправяне пред 
пое-стожн^3 с“ас=саки проблеми, са 

сложни и сер едаги началии резултати . ой.,псс-
политината т икономическа стаби- 

убеждението базата К11
тип! ати
твяваието паПри това най-значително е лизания, «'ри класа и на всички трудови хо-

и единственият път за преодоляване 
трудности. Нито предстоящата 

повече, че пелият

на работническата 
ра. че това е
на съществуващите

да бъле ле/, а. ат е
нарастващото бреме ща 
Предстои ни оше ло-решителна 

премахването на

голина няма 
свят я лос пета с
ска нестабилност.

стопан-

аити-вност в
осиовяите причини т ^™и.есна ИЗг
ност и борба за заоавяте ,'?'^н "‘Уалаис. С -го- 
маляваие па **№“"**,свия'за постепенно подобря 
ва ше се ^аидаОТ, обоснован юърху иро-
ване на жизнения " „о-ефинасно стопа-
изтюдителжгстта яа труда и с0 има „ред
мисваяе като «яло. Едно ^киадем таКа, «анто
Гко^Р^т^Троизвеждаме и развиваме са-

и тю - орта визира к а нестабил-
върху а приемането на нови

:
н а 11 е 1 ю орсу ютения 
вимето.

----- ш



ЧУЖДЕСТРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТИТООБСТАНОВКАТА В ПОЛША

Динамична
активност Извънреден жизнен път 

във войната намираПолитическата активност в 
Полша не секна по време на 
коледните и новогодишните 
празници. П'],рвидт 
на ПОРП Станислав Каня пре 
бивавал на Балтика, к^дето 
положил венец на паметника 
на декемврийските жертви и 
водил разговори с корабостро 
ителите, Дблонски прекарал 
последния ден на миналата 
година' сред работниците на

секретарЗа вчера в Женева

Започнаха разговорите Тито голяма част от живота си посвети на борбата 
против блоковата доминация и разделение, зашо^о 
знаеше, че то представлява най-голяма заплаха за 
свстовнии мир и сигурността — изт7>ива турския 
вестник „Джумхурист"

' Б предаване, посветено па 
събитията през миналата го
дина, които са от на-й-голя- 
мо значение за света, швей
царската телевизия пбд за-гла 
вие ,.Смъ'Рт :иа гиганта" нос 

. цетй голямо внимание на по
чиналия президент Тито. В 
предаването са подчертани 
главните стани от Титовия 
извънреден жизнен <път — 

“ й'ь'в войната и мира. ,,В Юго 
славия с нейната обнова, бл 
агодарепие па самоуправле
нието, мобилизира до тогава 
немислимата сила на народ
ните маси. Той водеше иепре 
киснат диалог със света, 
което беше иедостижим. По
ради гази акция никой не 
'.можеше да го критикува, ни 
кой не подлагаше на съмне

нието му, а югославските на 
роди оплакаха своя прези
дент — завърши предаването 
по швейцарската телевизия 
за! Тито.

ското правителство Дени 
Хщ. срещата в Женева пре 
•дставлява преговори, юънре 
км че Претория досега от 
хвърляше дори и идеята за 
преговори и воички решеи 
Пя па ООН, с които се тъР 
си да започне процесът за 
даване пълна -независимост 
на Намибия.

В качество па маблюдате 
ли, на ггреговриге в Женева 
ще прпсъствуват .представи
тели на страните от „първа 
та линия": Ангола. Мозамб 
ик, Замбия. Зимбабве, Боцу 
ана ц Танзания. Министри
те на (външните работи на 
Състоялата се среща в Луа 
ида оказаха пълно подкре 
•пя на СУАПО. като единст
вен автентичен организатор 
и водач на борбата на нами 
бийския народ от южноаф
риканската окупация.

В среда в Женева, в орга 
низацияа на ООН. започна 
ли преговори за Намибия, 
на които трябва да се пос
тигне съгласие за даване ке 
зависимост на тази. намира 
ига се под покровителство 
на Обединените нации тери 
тория. Преговорите 
генералният секретар на све 
товната организация 
Валдхаям чисто присъствие 
се счита за добър знак и по 
твъРждение, че подготовката 
на разговорите е била заао 
волнтелка.

Делегацията на Оргаа-шза- 
• цията на народа на Югоза

падна Африка (СУАПО) 
оглавява от шефа на ней
ното освободително 
ние Сам Нуйома.

Понеже в разговорите уча 
ствуща и генералният адми 
нистратор ца южноафрикан

варшавските заводи на строи 
телни машини, ^[галски водил 
преговори в Москва за допъл 
нителна помощ от Съветс
кия съюз, 
външните работи Чирек, след 

си от Москва,

министърът на
Изтеклата 1980 година ще 

помни световния великан на 
двадесетия век — югославс
кия президент Йосип Броз 
Тито.

С тези думи авторитетният 
турски вестник започва ста
тия, посветена на живота и 
огромното дело на президен
та Тито, като изтъква, че не
говата смърт беше най-важ
ното и ведно най-тъжното 
събитие през 1980 година.

завъртцането 
където разговарял с Брежнов 
и Громико, два часа прекарал 
в разговор с Лех Валенса.

Посоче’ните данни най-доб

открил

Курт
ре говорят за разгърнатата ак 
тивност в Полша и за интезив
ните усилия на комунистите и 
трудещите се за преодляване 
на кризата, подобрение обета 
новката на пазара, оздравява 
не на стопанството и съгласу 
ване на становищата за всич 
ко в света, сврьзано със 
Събитнията в Полша.

Внимание привлича и актив 
ността на партийните членове 
в полската армия. На събра 
нията най-често се изтъква, 
че полската народна 1 армия 
е готова да защищава най- 
високите национални придо 
бйвки

в

се
Тито посвети живота си за 

доброто на югославските на
роди и народности.

движе
ние мъдростта на този опи
тен човек”, е казано в пред 
валето като е подчертано, че 
Тито беще основоположник 
на движението на необръзв- 
аието.

Изтъквайки Тито като све 
товен герой ,,Джумхуриет" 
пише, че Югославия и след 
неговата смърт се развива 
успешно, ставайки все по-хо. 
могенна и икономически по- 
силна, което съшо е Титово 
дело.

БИТИЕ НА СЕАМИ1ДАТА независимостта, не 
нарушимостта на границите и 
социалистическото обществе
но устройство.

Констатирайки, че всички 
Държавници и известни лич
ности дойдоха на погребе-Иранска контраофанзива

Накратко * Накратко * НакраткоНачалото на новата година, 
в която се очаква да над
делее разумът над силата и 
да дадат резултати усилията 
на необвързаните страни и 
останалите миролюбиви и про 
гресивни сили за‘ преодоля
ване на кризата в межедуна 
родните отношения, не донесе 
нищо ново на международна 
та сцена. Кризисните огни 
ща продължават. да из
лъчват заплаха за светов 
ния мир и сътрудничество. 
Затова епитетът „събитие на 
седмицата", за ' съжаление, по 
насд иранско-иракският въ°ръ 
жен конфликт, който и след 
три месеца не стихва.

Най-новите съобщения от 
иранско-иракския фронт го
ворят за ожесточени боеве по

ния конфликт са убити 8413, 
а пленени 960 ирански войни 
ка. Посочва се, че Иран за
губил 558 военни 
147 кораби, 1089 танка и бро 
нирани коли, 1270 бронирани 
транспортири и други коли, 
115 ракетни лансери и 44 ра- 
дарски станции. Направена е 
голяма вреда

самолети, БЕЛГРАД: Стокообменът 
Югославия и развиващите' 
реализиран през единадесетте месеца 
на изтеклата година възлиза на стой
ност 3,7 милиарда долара, или с 40 на 
сто повече по отношение на същия ле 
,риод на 1979 година. Югославският 
нос

се страни, П^Га -
АНКАРА: Навред из Турция се със

тояли тържества и манифестации по 
повод 100 годишнината от рождение 

реформатор и осново
положник - на модерната Турена репуб- 

1 Мустафа Кемал Ататурк, ,,Годи
ната на Ататурк” започнала 
паметта .на Ататурк 
леи и подходят п а реч 
Турция Кенан Еврен

то на великияна магазините
ИЗ-

нма стойност 1,3 милиарда долара, 
което е увеличение с 41 на сто. Внбсът, 
преди всичко поради 
ните

за горива и нефтопроводната 
мрежа. Вестникът не е из
несъл данни за иракските за
губи, а подчертал, че иракски 
те войски са окупирали 
и обсадили 6

лика
с почитане 

в неговия мавзо- 
на новия шеф на 
в парламента.

увеличението це 
на нефта и други суровини, 

увеличение с 39 ,на сто и възлиза на 2,4 
милиарда долара.

7
ирански градо

ве.
И вътрешно-политическите 

в Иран приковават
ПЕКИН: В главния град на Народ

на република Китай приключи съдеб
ният процес срещу вдовицата на Мао 
цзе дун 1ианг Чйнг. и останалите чле
нове на ..бандата на четирмата”, 
и срещу други лица. обвинени 
тпареволюциоина дейност

Стопанското сътрудничество меж 
ду нашата и развиващите- се страни, 
въпреки немалкия югославски търгов
ски дефицит, се. оценяват

събития
вниманието на световната об
ществеНост и изострят поло
жението в Иранс-региона. 
кият премиер Раджаи, а също 
така и други влиятелни верски 
главатари напоследък са от
правили остри критикИ по ад • 
рее на иранския президент 
Бани Садр, обвинявайки 
че не иска да издаде нареж 
дане за контраофанзива. Всъ
щност касае 
между Бани Садр и група вид 
ни граждански

като успеш-Цялата дължина на фронта. 
Както събщила иранската ос 
ведомителна агенция ПАРС, 

президент Бани 
че Иран 

дълго очакваната 
контраофанзива и че пър
вата, фаза на нападнието 
приключила с „незапомнен 
успех". Бани Садр е из
пратил послание до вож-

ко. както 
за кон-

АТИНА: Тук се състояла тъРжес-
твеиа прокламация по повод влизането Ч д,«ржавата- Очаква се
иа 1 ърдия в Европейската иконолшчес Да бъДат произнесени
ка общност. С това шшц,т южен Съ_ Р.1м ..
КИП иЩШШЯО стапа десе™ член на „ ИМ: Италианското правителство
пи- и допято президентът Карамап- отхвърлило иска на терористтгге 

ЛИС идразява голямо задоволство по- ■ аргаш13аиията „Червени брнгади” кои- 
““и*1'' се ■•осъществила жизнената ' м-_ ««Анапирали високи» Функционер на 
•мечта , -министър-председателят Рали,. ‘.*[нисте,рството ка правдата Съди»™ 
се страхува за съдбата на Гърци, ато ^жовани д"Урс. с който се търс ил 
деветимата не » приемат без резерв, ““ватите Се в затворите терористи ™ 
Представителите на Вссгърцкото соци блмчко да изнесат своите пптитт,, ' 
алиегичеоко адижеиие и двете Г^°ш<п възгледи. С това иродължав-? СК"
™и™аеС№ ЛаРТИ« “ с* ™ «совите"изували ца тържеството понеже телство и полицията ...„У прави-
тат че влизането „а Гърция"Ге И0° не ст.„го така Гней7веедната 2
е в интерес на гръцкия народ. кмлиапираниа съдия. 3

и дела сре-
иранският 
Садр е съобщил,, 
започнал Присъ-

го,

ОГсе за раздор

политически
Дейци, които предимство 
развитието на страната дават 
на икономическите

да на иранската революция, 
аятолах Хомейни, в която го 
уведомява, че 
нието е'започнало край 
Ахваз, постигнат бил

в

противнападе 
град

закономер- 
от една страна, и верс 

ките водачи, които се
ности,

успех и 
фази се

застъпче в следващите 
очаква успех. Според твърде 
нията в Техеран,
„масови военни действия" в 
региона на Ахваз 
200, ранени 45 
500

ват за укрепване ролята 
исляма, от друга страна. Зато 

все по-често

-5на

в редица ва се случват
стълкновения между 
жениците на

привър 
иранския презиса загинали

ПРАГА: Скупщина™ на ЧССР 
ела Плака за обществено 
развитие на 
в който се

САН САЛВАДОР: Нови„т президент 
иеМСаК=ИЯГ

птогзкЛ Гчлер-мо Мануел 
подгогвй зп ^8адоРск»к народ да 

управляват пата хути^™™“ Разта»ата 1 •

пак 'йсармал твърда ■Р“» «* Ба<Г 
постигната стабч™ в стРаната е 
ки и икономически ” Ка политичес
от .гръбнакът на
^-'ИСтан ,1Р°Дължават 
Съоощемия за заоилена 
активност и вълнения 3

пленени над 
иракски войника. Иракси- 

те войски се оттегляли, иранс 
ките военни части пленили 

унищожили 45 танка, 15 
ракети, 3 вертолета, 
брой превозни 
голямо

дент и онези, които следят 
линията на верските глави.

Обремененото с проблеми 
положение

при- 
и стопанско 

страната през 1981 година 
|ПРеД'Виждат скромни напи

та ловл оженил. увеличетше
налния доход от 2,8 
лекото

. на
Фронт.
УII го

пР°ДЪлжава да
усложнява неразрешния
рос във 
ките

или
на нацио- 

'На. сто, на промиш- 
1 от 2,7

въп-
връзха с американс 

заложници. САЩ
отхвърлили иска на 
заплати над 23 

лиарда долара за освобажда 
не на

голям
средства й производство и на сел- 

производство от 2,6 на
реши-количество скостопалското

сто.
военни телно са 

Иран дасъоръжения.
Иракският правителствен 

„Ал гумхурия",
ми-вес 

позова
на иракското воен- 

писал, че в 
на въОръже

тник 
вайки се МЕКСИКО: По 

американски
■\

инициатива на бъ-заложниците и предло- 
условия. Решение

плал, и че
реакцията”, от 

да пристигат 
въстаничес к а 

в самия Кабул.

Дещия е „пре-.ЖИЛИ нови 
то на проблема 
се съблЮдава.

но комюнике, 
първите 100 дни

на
все °ще не

СТРАНИЦА 2

братство * 9 ЯНУАРИ 1981



ЗВАНЕ ИМЕТОР и° ДЕЛОТО°нГ^°^^%ИтТ0ЕТ ЗА ОПАЗВАНЕ И ОТБЕЛЯ

ВГ.в придобивките роши от
Съществува широко нас 

троенне всред тр^, 
се и гражданите делото „ 
името на другар, Тнто тра 
ино да се отбележи. д.а бъ
де ненресъхва,,, нзточвдк
«,е ~тЦИОННО Движ^ 
ние и Вдъхновение 
песни идеи и 
Това

РЕВ0ДЮЦИ1ПАни становища и 
шит. определе на градове, местни общнос

ти, улици, площада, както и 
за построяване на паметни
ци, ще се утвърдят единни 
критерии.

Съществува нужда да се 
приеме и отделен Закон за 
трайно
нуване на делото и името 
на Йосип Броз Тито и е съ 
здадепа работна група, коя 
то заедно със Съюзния из
пълнителен съвет ще подго 
тви закона.

Ознамен уването на Ти- 
говото име и дело не 
да се свежда >на кратносроч 
ни манифестации 
цни с комерческо 
по* напред и повече 
оележи поотделиш аспекти.

Рецензиите на публика 
нни и .материали за Тито 
трабва дя имат

може
ТАЗИ ГОДИНА у нас ше 

се чествува велик, щои 
лей — 41) години от 

въстанието в Югославия.
11о този повод каи-виошите 
форуми на обтествено-по 
литическите организации — 
съюзни и републикански — 
взеха решение за чествува- * НА 11 ОКТОМВРИ 1941 
не на този велик юбилей. година въЗстана народът 
Съюзната конференция на на Македония.
ССТН Формира и Комитет 
по чествуване.

Народоосвободителното 
движение на Югославия има

* НА 13 ЮЛИ 1941и на ак- 
значение, 

те от-

въста
на народът на Черва гора.

* НА 22 ЮЛИ 1941 
на народът в а Словения.

* НА 27 ЮЛИ 1941 
на народът на Босна и Хер
цеговина и Хърватско.

на твор 
инспирации. 

настроение трябва 
правилно. Дългосрочно и от 
-товорно да се насочва, доб 
Ре да се организира 
ласува. за да 
можност

възстаопазване и ознаме.

възста

високо по
литическо и научно равни
те и всички

и съ.г 
_ ее даде въз 

найтълно да се 
митмензии на 

творчество, мисли 
величието и >него-

произведения 
ца ^ се печатат в тираж, за 
който съществува 
обществен интерес.

* За всички издания да 
се попска верпфщдирано об 
ществсно

изразят всички 
Титовото Идването на Тито начело 

ма Партията, Денят на бое
ца, Денят на 
Второто

реален
и дело.
ВИя принос 
развитието и 
на социалистическа 
лавия.

Редом с борбата за осво
бождение на страната, 
ше се и борба за

въстанието, 
заседание 

АВНОЮ (Денят «а Републи
ката) и Денят на ЮНА са 
годишнини, за които е сВъР 
зано Титовото име. 
налите по-значителни дати 
и годишнини трябва да се 
чествуват в годините на юби 
леите.

в създаването, 
постиженията 

Югос-
водема

становище и съ 
гласи е на съответните коми 
тетп в републиките и пок
райнините.

* Трябва енергично да се 
премахва появата на комер- 
чески издания.

За даване Титовото име

истината
много светли дати. които го на нашата борба в чужби- 
ворят да приноса ;на югоедав на. Много хора и движения 

победата искаха да изкривят истина 
та за борбата на нашите 
народи, да скрият пред об- 

значе* шественото

ските народа за 
над фашизма. В тази чети 
ригодишна борба. 1941 годи 
на има най-голямо 
ние. През тази година започ

ОстаКъл1 тази 
заседанието 
на 26 декември 1980 
изнесени и редица

констатация на 
«а Колштета 

год. са 
конкрет

мнение, че 
борбата води Комунистичес 

'на въстанието, създадоха ната партия на Югославия, 
се първите народоосвобода а не Дража Михайлович. 
тел ни отбори, формираха се 
първите партизански отря 
ди. а към края на година 
та и първата регулярна во
енна

ТАР1КОНФЕРЕНЦИТАЦИОННА програма ЗА работа НА МЕЖДУОБЩИНСКА
НА СКС В ЛЕСКОВАЦ . .Може би нинога нито

един народ не е успял така 
скъпо Да убеди световната 

част на Югославската общественост, че кръвта ко 
народна армия. Затова 1941 ято е пролята в Югославия 

е негова кръв, а не на онези 
срамни предатели, чиито 

Формира главатари имат гостоприем- 
народоосвободите ство в съюзническите стра

Теми от конкретната акция на СК година се счита като годи
на когато започна въстани
ето и когато се 
нейният
лен характер. В Югославия ни. 
започна борба не само за
освобождение на страна- Трябваше да се пролее мно 
та, но и за промяна харак- го народна кръв, трябваше 
теоа «а властта. Целта бе десетни хиляди най"Добри 
да се изгони окупаторът, синове на нашите народи 
да се създаде нова народна да дадат своите животи в 
власт и определи социалис течение на двугодишната 
тическия характер на стра- борба с неприятеля за да 
ната. може, нанрая, истината за

Светлите дати от тази го- съ/пественото положение в 
дина трябва да ни напомнят Югославия да намери път 
за героичната борба на пред световната обшестве- 
югославските народи и на- ност.
,родности които първи в 
Европа се повдигнаха на 
борба срещу Хитлер 

* 27 МАРТ 1941 ГОДИНА 
народите па Югославия, 
сплотени и предвождани от 
ЮКП скъсаха договора с 
Хитлер, който подписаха 
Цвет.кович и Мачек. На то
зи ден свободолюбивият Бел 
град столицата на Югосла
вия. а след Белград и оста 
палите градове и хората от 
Пялата страна на Хитлер 
казаха историческото .,НЕ!’\

След това последва оку
пацията на страната и съД" 
бавното решение на ЮКП, 
борбата да продължи до 
окончателното освобожде
ние па страната.

В периода до редовшпе 
избори в Съюза на югосяав 
ските комунисти, които ще 
се проведат към края на 
годината, Междуобщлнска 
та конференция на СКС в 
Лесковац ще проведе най- 
малко 5 заседания. На вся
ко от тях пте се разисква 
върху една актуална обще 
ствено-политлчесна тема, с 
обстоен анализ на активно
стта на членовете и органи
зациите на СК в областта, 
от която е взета темата, и 
ще бъдат приети задачите 
на комунистите в по-нататъ 
шното им действуваке.

Според приетата ориента 
ционна програма, първото 
заседание на МОК на СКС 
пте се състои през февруа 
ри. а тема за обсъждане 
пте бъде действуването и 
акционното свързване на 
Първичните партийни ор 
ганизащги в региона. Към 
крал на март или в начало 
то на април в 
в Лесковац те се разгледат 
резултатите в осъществява 
нето концепцията на все
народната отбрана и обще 
ствената самозащита. и ще 
бтдат приети по-кататъшни 
те задачи на СК в тази об 
ласт.

Междуобтиицоката конфе
ренция-

веоена ца делови групи, на 
които те ст,действуват из
пълнителните секретари в к. г.

Стремеж към укрепване 

на самоуправлението
През последните две години (април 1978 до 

септември 198р). Комисията за представки и жал
би към МОК на СКС в Ниш е решвала върху 318 
представки и оценила, че от тях 176 са основател
ни, 93 без съществен повод и 49 тенденциозни.

Представките и жалбите, 
както се изтъква в отчета на 
Комисията, най-много се от
насят до онези дейности, в 
които обективните труднос
ти усложняват осъществява
нето на правата и задоволя
ването на потребите на тру
дещите се и гражданите. В 
тях се посочват и слабостите 
на органи, организации и от 
делни лица, които с поведе.

29 ноември 1943 
Яйче

вити само управител ни те от
ношения, а активността на 
СК и останалите обществе- 
I ю-лолитически организации 
е недостатъчна или несъгла- 
сувана.

Когато се касае за оплаква 
пия срещу несамоуправител- 
ни поведения на отделни ли 
ца и самоуправителни орга
ни, най-много се посочват уз 
урпации на самоуправнтел-

,ТИТО"

В първата година на На- 
родоосвободителна борба 
народите на Югославия 
създадоха и своя армия.

* НА 22 ДЕКЕМВРИ 1941 
година в малкото босненско 
градче Рудо Йосип Броз Ти 
то. като върховен командант 
формира Първатй проле
тарска бригада у нас. Тази 
дата след това бе взета ка 
то празник на

МОК на СКС
Понеже не е реализирано заключението във 

вързка с представката на Вера Миланова от Димит 
ровград, Комисията за представки и жалби 
МОК на СКС в Ниш отново е оценила, че пред
ставката на Миланова е основателна, и че трябва 
да бъде премахната грешката в разпореждането й 
на работно място относно тя Да бъде разпоредена 
на работно място, съответно на нейната професи
онална подготовка.

листо си пречат на трудо
вите хора да осъществят пр 
авата си и задоволят потре
бите си в рамките на мате
риалните и законните възмо 
жности.

при

ЮНА.

ЧЕСТВУВАЙКИ тези свет
рели дати от народната 

волюшгя в течение 
година, народите 
лавия още един път ше по

на 1981 
на Югос-

* 4 ЮЛИ 1941 Политбюро 
на Централния комитет 
ЮКП на чело с Й. Б. Тито 
.взе решение за всенародно

Задачите на членовете на 
Съюза на комунистите 
осъществяването

в навпие в Ниш, „Савакомерц” в 
Ниш), недостатъчно са раз
ните права и неспазване 
за конопреди11гсанидта.

общество
Социалисти' откажат пред света, че 

1941 година до днес те въР- 
линия

ната ролг на 
чесння съюз. при оценка на 

ангажиране
на •въстание в цялата страна. 

Това беше историческо ре- 
Когато много чара-

При-
чина за тези прояви главно 
са недостатъчно развитите 
самоуиравителни отношения 
и липсата на обществен кон-

вят по възходяща 
на своето социалистическо 
строителство, в борба за 
мир. Последователни в из 
ограждането на салюшравн- 

телното социалистическо 
строителство във вът!ре 
шната политика на страната 
и укрепване на необвърза
ната политика във външна

досегашното
към-ши шенце.

шггелства в Европа падаха 
под ударите на Хнтлерови-

на комунистите в 
рокля Фронт на организира 
ниъе социалистически сили, 

бъдат приети на засе
В представките от пър

вия, горепосочен вид, се из
тъква необходимостта от кр
итически анализ и утвърж
даване на причини за изоста 
ваие в развитото на опреде
лени и области и орели въз 
основа на това Да сс пред
приемат мероприятия за пре 
одоляванс на изоставането.

те дивизии, когато Ръковод
ствата на буржоазните пао 
тни в бивша Югославия на
пуснаха страната. ЮКП и 
Тито (Призоваха населението 
на Югославия на бо.рба.

* НА 7 ЮЛИ 1941 въста
на народът на Сърбия.
Бела Църква народният ге 
рой Житница Йовваноюич изс 
трели първия куршум оре- 
тц,у домашните предатели.
За кратко време борбата об 
хвана пялата страна. Бяха 
освободени (Много те,ри горим 
н в поробена Европа се съз _
даде свободна партизанска ‘ а 1 _ 1-.,.,.,.
територия в сърцето на Бал борба за победа ад 
канския полуостров. Това ма. 
беше маша Ужишна |ренуб- 
лнка.

■тт те
дание, насрочено през юни. 
а анализ на състоянието и 

свободната 
труда в образо

трол.
резултатите в 
размяна на 
званието и възпитанието пте 
се направи през октомври.

Комисията за представки 
и жалби ири МОК на СКС 
в Ниш шимаииетелно о и 
зучавала всяка представка и 
причините, които с» я поро
дили н дала виден конкре
тен принос за разрешаване 
на проблемите. Важно е и 
това, че Комисията е проя
вила упоритост в настолния- 
та да се провеждат нейните 
заключения и препоръки.

та политика.
ВК^м края на годилата, на 

гред с подготовката за про
веждане ла изборите, в Ме 
ж дуобг 11 ш юката 
иия на
се разисква върху 
ствягването ла икономическа 
та стабилизация.

Този велик юбилей 
чествуваме без Тнто, но в 
името на идеите, които той 

1941 година вдъх

ттте

конфорен- 
СКС в Лесковац ще

Съдържанието па много о- 
правдателни представки по
казва, че в средите, от ко
ито сс отправят не функцио
нира добре самоуправител- 
ната система (Завод за здрав 
на защита 
и „Тимок" в Свърлиг, Самоу 
правителмата общност па ин
тересите по здравно осигуря

още през 
на ма хилядите бойни {наосъше

движениепартизанското
на нова Югославия и вдъх 

цяла Европа наМатериали във връзка с 
първите две .заседания тис 
подготвят съответните коми 
оии към МОК ла СКС, а 
подготовката на следващите 
три заседания ще бъде ДО

в Ниш, „Победа"
Б. Николов

К. Г.

СТРАНИЦА 3
БРАТСТВО * 9 ЯНУАРИ 1981



КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТИ В БОСИЛЕГРАДОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА

тито /да се модернизира селското 
стопанство, чрез 
не на селскостопанските прои 
зводители със селскотоианс 
ката организация „Напре
дък” от Босилеград.

Социалистическият съюз 
идната

сдружава
Възпроизиодсгвеиата способност на стопански 

т© организации е все писна и представлява един 
от основните проблеми за по”нататъшното разви
тие на общината. Това нещо неблагоприятно дей
ствува вт,рху интензивността на стопанската дейно 
ст и осъществяването на икономическата стабили-КАЗА

и Босилеград, през 
година съвместно с остана- 

обп тсствено-яолитнчес
запи».

лите
ни организации пге раздай 
жи интензивна дейност за 
чествуване ка 40-годишнина 
то от гювдигането на наша 
та революция срещу фашис 
тките злодеи, която ще про 
■дължи през цялата година.

Общинската нонференция 
на ССТН ще разгръща и 
въпроси от дейността на ин 
фраструктурата и развитие 
то на общината с цел лодоб

Силата на нашата 

демокрация
ино. политическо и органи
зационно изграждане ма Со 
■цианиетическия Съюз в мес
тните общнобти и осъгпеств 
явате на обществената 
роля.

ХРАНА И СУРОВИНИ
В периода па обществено- 

инономическото развитие на 
страната, когато всички ор 
ганизмраши сили се стремят 
за увеличаване на храна, су 
ровила и енергия, то и Со 
пиалистичссният съюз :в Бо
силеград 1В предстоящия не 
р.иод ще оказва голягмо вли 
яние върху изнамиране и 
обезпечаване ма тези главни 
отрасли в общината със соб 
стве! ги възмож пости.

За осъществяването па та 
зм цел ОК па ССТН ще сле 
дн провеждането ма плана 
„Морава II". и ще настоява

На последното заседание 
Обцпшеката кофареици я 

на ССГИ в Босилеград. ко 
ято се проведе към края па 
миналата година, делегатите 
на ОК па ССТН приеха лла 
на и програмата за период 
ноември 1980 до 
1981 година а дадоха поли 
тическа оценка па обшинс- 
ната развойна програма за 
1981 година.

па

му

ноемврисъдържание, 
е н форма,Социализмът като общес 

строй предполага ка 
демократическо

материално 
Демокрацията 
която постоянно се усъвъР- 
шенствува и средство 
лесно да се осъществи соди 
адизма. а той с това съДъР 
жа в себе си пай -демокра 
тичаш обществени

таен
то основа 
оазвитие и изисква демокра 

методи и Форми на

■Ряване на жизнените услов 
ия и намаляването на мигрл 
дията ка населението.

Да .д&бавим и това. че де 
легатите на Общинската но 
ференщтя дадоха положите
лна оценка на Общинската 
програма за развитие на Бо 
силеградска община 
1981 година, която делегати 
те на Общинската скупщи 
па Босилеград на заседапш

по-4
тическп 
управляване на държавата. 
Опитът от неотдавнашното 
минало ни учи. че социали 
зъм ие може да се осътпес 
тви с насилствени методи и 
затова ние избрахме свой 
собствен път нъД1 социали-

Социалистичекси Ят съюз 
като фронт на организира
ните социалистически сили, 
Обц [ниската конференция. 
нейните органи и комисии, 
в предстоящия период от .го 
дината насам, своята рабо
та ще насочи, към по-бързо 
ю развитие па самоуправл- 
телката социалистическа сис 
тема, последователно и по- 
ефнкаоно влияние на' труде 
шите се. гражданите и вси
чки други организирани 
сили. за пълно осъществя
ване на обществено-иконо-

отноше-
гш№*лто, речи и статии. На- 

дриед. Загреб. 1959 год.) праз
НЕ САМО ПРАВО, НО И 

ОТГОВОРНОСТ
Измина повече от 

десетилетие и половина, от 
както въведохме работниче 

самоуправление и с

зъм. нато се отказахме от 
сталинските методи. По на 
силствен п-* т може да бъ
де ликвидирана старата си 
стема. онова, което е отжив 
яло. но по насилствен път 
не. може да се развива и 
да се осъществи Онова, най- 
демсхкратическа система — 
социализъм. Тук са необхо 
дими. прогресивни 
то- се. .може по-демонратични 
методи. Аз не съм против 
употребата «а принуда в те 
чение на развитието и усъ- 
вършекствуването на нова
та обществена система — 
социализма, но само тога
ва, когато това е необходи 
мо. тоест когато известни 
реакционни или лъжеревол- 
щционни сили пречат на 
нормалното- развитие и 
забавят или дори заплашват 
осъществяването на социа 
лизма.

Следователно, демокраци
ята не е наша главна цел 
като цел за себе си, защо 
то в такъв случай тя би би
ла формално демокрация 
която не държи сметка за 
материалните условия, до 
стъпни .на най-широките ма 
си, на всички ония които 
работят или ония. за които 
по различни причини обттгно 
стта се грижи.

Нашата цел е социализ
мът, в който демокрацията 
може само да има пълно

едно
ето и приеха.

М. Янев.
ско
това определихме основната 

по -и ататъшното 
нашето общес 

Това откри нови пъ-ти

насока «а 
развитие на 
тво. ОТЛИЧЕНИ ДВАМА РАБОТ

НИЦИ НА „БРАТСТВО‘
мическите и политически от 
пошения в общината.

Изхождайки от тези зада 
конферен

ща за развитие на социали 
зма и демократичните об- 

отношения, обо 
върху освобожде-

колко

ществени 
сновани 
кието на труда. Опитите на 
работническото самоуправ
ление предизвикват все ло- 
голя-м интерес и в други 
страни и то става все по- 
забележцгелна .идейна сила 
на епохата, в която живе-

чи Общинската 
пия на ССТН своята акти
вност и активността на мес 
тните организации в общи 
пата ще подтиква нъм по 
бързато . разрешаване на ак
туалните въпроси във в*Ръз 
ка с развитето на материал 
ното и обществено-икономи 
чеежото развитие ка общи
ната. Всестранната активност 
на ССТН нейните о.рганиза- 
ци и органи на трудещите се 
и гражданите в общината да 
кат възможност непосредст 
веко квалифицирано н отгово 
рно да разрешават 
жизнени въпроси из живота 
и дейността във всяка общи 
мост

-.V-ем.
Създавайки условия за 

превръщане на държавната 
в обтпествена собственост 
и за превъзмогването на 
статистическите отношения, 
работническото самоупоа-в 
ление внесе революционни 
промени в производствените 
и съвкупните обществено- 
икономически 
Разви се сетне

-. л-т
всички ; .

Милан Величков Стоян Станков
двама работници на издателство „Братство" 

получиха хубави признания.
Председателството на Социалистическа федеративна 

репуолнка Югославня за дългогодшина плодовита обще
ствено-политическа дейност удостои Милан Величков с 
Орден народни заслуга със сребърен венец.
Станков с Орден Република с бронзов венец.

отношения, 
обществено 

то самоуправление във <вси 
чки области на живота, 
афирмирайки се като осно 
ва на съвкупното наше по
литическо и обществено ус 
тройство.

(Тито Речи и статии, стр.
228—230, Култура, Белград)

поотделно и общината тези дникато пяло.
В предстоящия период Об 

ттщнеката коференция 
ССТН. особено голямо вни-

на

ма ние ще посвети на: въп 
роса във връзка с провеж
дането на

Стояна
иконом ичес н ата

Милан Величковстабилизация,
'Б практика Закона за сдру
жения труд.

провеждане е дългото
дишен общественополитиче- 
ски деец. Дълги години е 
бил директор на основно у- 
чилище „Иво Лола Рибар” в 
с. Клисура, Сурдулишка об
щина, зам. директор на Тех
ническия център „Моша Пия 
де в Сурдулпца. секретар 
ОК на СКС на Власина-Окру 
глица, председател на ОК на 
СКС на Власина-Округлица 
и секретар на Общинската 
конференция на Социали, 
ческия съюз в Сурдулица. 

всестранно Член е на ОК на ССТН в 
Ниш.

получил редица 
— Орден братство 
во със сребърен венец и др.

Чле.й на Съюза на комуни
стите е от 1947 година.

Стоян Станков също е дъл 
гогодишен обществено-поли
тически деец в Босилеградс
ка община. Бил

признания 
и единст-ДИМИТРОВГРАД

осъществява
ме принципа за свободната 
размяна на труда, обтествеИзложба за жизненля 

път на Любица Ивошевич 

Димитрова
по- и кош о м и чес кото раз в птие 
на общината в 1981 
■приемане

година 
ма Обществения на е директор 

на гимназията, а по-късно и 
на икономическото училище, 
съюзен народен представи
тел.

план за рредиорочкото раз
питие на общината за пери
од от 1981 до 1985 година,
укрепване нд братството и 
единството и 
аФирмиране 
РОДИ и народности -в Юпосла 
вия., по-нататъшно укрепва

сти- От 1972ПО ПОВОД стогодишнина 
та от рождението на Люби 
ца Ивошевич — Димитрова, 
революционерка. поетеса, 
активен участник в юго
славското и българското ра 
ботническо движение. съ 
пруга на най-великия бъл- 
гароки син — Георги Дими 
тров. в Димитровград 
25 декември бе открита из 
ложба за нейния жизнен 
път.

Изложбата бе открита 5 
дена и може да кажем, че 
тя предизвика огромен ин 
терес у хората не само от 
Димитровград,
«остта. Да споменем, че ор 
ганизатори на .тази смесена 
изложба бяха Исторически 
ят архив от Ниш и Центъ 
път за култура „25 май” ог 
Димитровград.

година е на рабо
та в издателство „Братство", 
първо като журналист, 31 
сетне като главен и отгоВо- 

Редактор на в. „Братст
во . Активно работи в мест- 
«Ишб1ЦИ0СТ -Моша Пияде" в

Понастоящем работи в под 
™™:?Та,на притурката на
НИК Кп” МУ’™ТС7” ВЪВ ВеРТпик „Братство". Член на съ
юза н& комунистите е от

на нашите .на

От 1972но и от окол година работи в 
издалтелство „Братство" като 
главен и отговорен редактор 

. самозащита на в ..Другарче", Активно 
аФирмиране и обшествпване Работи в местната обтмог-т 
.принципа на необвързаната ..Моша Пияде", в която е 

•ма .нашата страна председател на Скупщината 
на местната общност 

За успешна обществено-по
литическа дейност «досега е 1952

не на всенародната отбрана 
и обществената

па
политика 
върху идеите на другаря 
1 ито, и по-нататъшно анциоТ. Петров

година.
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БОСИЛЕГРАД: ПРИЕТА РАЗВОЙНА ПРОГРАМА

Обществена хронинаГлавна основа природните Засегната обществената — целресурси СИГУРНО е. че когато се касае за общес
твена акция, наклано е електрификацията на се
лата в Босилеград ска община, няма място за ли
чна слабост и безотговорност. Когато пък такава 
слабост се легализира, обикновеният въпрос по
лучава качествата на остър проблем. Затова и из-

През настоящата година Босилеградска община 
зваикн собствените 

напред в 
Предвиждат се

виждат средства от 66 мили
она динара.

пол
природни ресурси ше направи кра 

развитие.
капиталовложения от 289 милиона дина

чка стопанско- икономическото
ПО-УСКОРЕНО РАЗРЕША 
ВАНЕ НА КОМУНАЛНО БИ 
РОВИТЕ ПРОБЛЕМИ

теклата година е почти изпусната от плана по 
електрификацията на заплануваните няколко села 
— Електроразпределителното предприятие в Лес- 
ковац, като изпълнител на работата безотговорно 
се отнася към задачите си и обществената цел. 
Но не само тази година е изпусната. Ано се въР- 
нем и малко по-назад фактите говорягг, че още 
от началото на току-пто изтеклата петилетка, ко
гато интензивно се започна с електрифициране 
на неелектрифицираната и стопански изостанала 
община, все още съществуват недовършени обе 
нти 1или обекти, които не са в състояние да’се 
ползват. Съвсем естествено ое налага проблемът, 
че ако Електроразпределителното продължи с 
безотговорността към задълженията си, а за про 
пуските му изисквателно не се търси обществено- 
политическа отговорност въпрос е, манар че 
това не е ничие желание, дали бооилеградоките 
села ще бъдат електрифицирани до края на нас
тоящия оредносрочен период.

Проблемът не е само проблем за себе си. 
Изхождайки от това, че Босилеградска община е 
една от недостатъчно развитите в СР Сърбия и 
че електрифицирането й е едно от условията за 
по-ускорен темп на развитие, то и личната безот
говорност н.а Електроразпределителното е безотго
ворност на чужда сметка. И не само. че поради 
тези опущения оноло 20 от 37 села са още в мрак, 
но под въпрос е и 'икономическата перспектива на 
общината.

ра.

СЛЕД проведеното публич 
но обсъждане в организаци 
ите на сдружения труд, мест 
ните и самоуправителните 
общности, делегатите

на Общинската 
скупщина в Босилеград на 
проведената сесия на 26 де
кември миналата година при 
еха разводната програма по 
обществено-икономическо ра 
звитие на общината 
настоящата година. Изхож
дайки от досегашното 
витие, а имайки 
собствените 
делегатите се застъпиха за 
по-ускорено .развитие на об 
щината. Именно, през досе
гашния планов период не е 
осъществено цялостно вляз 
ло в плана икономическото 
развитие, което пък не е да 
ло възможност за прелита 
ване на общината в средно 
или пък по-развнтите общи 
ни.

Пред субектите на община 
та, отделно пред Съюза на 
комунистите, 
развойна програма налага по- 
голя-Ма отговорност и анга
жиране. От тези сили. а и- 
ма»“.кн предвид собствените 
природни ресурси, сигурно 
ще зависи по-нататъшното о- 
бществено-икономическо 
звитие. Но при това и през 
настоящата година недоста- 
ъчно развитата община не 
може да_ .тръгне по пътя на 
по-стабилно развитие ако не 
се разчита на помощта от 
по-широката общност, в слу
чая от материалната подкре 
па от страна на Фонда за 
подтик развитието на недо
статъчно развитите краитпа. 
Помощта и през настоящата 
година няма да изостане.

ска дейност „Напредък”, коя 
то досега малко направи за 
подобряване на селспостопан 
ското производство. В тези 
области се предвиждат кали 
таловложения от над 65 ми
лиона динара.

В областта на горското и 
водно стопанство се предви 
ждат капиталовложения от 
над 23 милиона динара, ко
ито ще се изразходват за за
лесяване на голини и ерозив 
нй терени, както и за изготв 
я«е на проект за регулира
не течението на река Драго
вищица, през Босилеград в 
дължина от 1500 метра.

Автотранспортната органи
зация ще отдели капитало
вложения от 10 милиона ди
нара и главно ще бъдат изра 
зходвани за реконструкция 
на ремонтната работилница и 
за ^обезпечаване на нови ав 
тобуси и камиони. В търго
вията и гостилничарството 
се предвиждат капиталовло
жения от 5 милиона, а в об
ластта на занаятчийството и 
дребното стопанство се пред

През настоящата година 
СОИ по жилищно строител
ство ще построи 10 апартмен 
та в обществения сектор на 
стойност от 7 милиона ди
нара. В здравното дело ще 
се изразходват 16 милиона, 
главно за оборудване на здр 
авни станиции и за изграж
дане на нова амбулантория 
в Дукат и Назърица.

През настоящата година се 
предвижда изграждане на 
нови селски пътища и под
държане на вече съществу
ващите, а за тази цел ще се 
изразходват над 6 милиона 
динара. На плана по елек
трификацията се предвижда 
завършване на вече започна
тите обекти както и изграж
дането на нови далекопрово
ди за Ресен, Млекоменци, 
Ьуцалево. Рибарци и Брест 
цица. За тази цел ще се 
изразходват пад 45 милиона 
динара.

на три
те съвета

през

раз 
предвид

възможности.

Макар че през изтеклия оредносрочен период 
са напълно електрифицирани няколко села и к<г 
колко частично, електрификацията е била възлов 
проблем. Затова и не бе малка наместа на ком
петентните в общината до Електроразпределител

тазгодишната
М. Янев

ДИМИТРОВГРАД ното, както |И на компетентните в региона до тази 
организация. Едновременно не са изоставали и 
обещанията от същата. А работата пак по ста
ро му — започне, прекъсне, проектите закъсняват.

Поради тази безотговорност, макар че вина
та никога 1не се е чувствувала от страна на об
щината и местните общности (средствата както 
и останалите задължения винаги са обезпечавани 
и изпълнявани), местните общности не са в съ
стояние да плануват изграждането «а низкотоко- 
вите мрежи. За една и съща работа, плащайки 
чужда сметка, те от година в година са принудени 
да отделят много цо-големи средства.

Колко далеч отива тази организация по еле- 
ктростопанство? Във втората половина на изтекла 
та година, без знание и съгласие «а общината.

Весела новвгодикна нощ
ра- Населендето в Димитров

градска община изпрати ста 
рата и посрещна Новата 
1981 година с оптимизъм, 
който се чувствуваше навея

ния от около шестотин и 
двадесет милиона динара 
обществената продукция се 
увеличи за повече от три 
пъти и възлиза на пад един 
милиард и сто милиона ди
нара...

Именно здравата матери
алната основа развигпитр са 
моуправителни отношения, 
постигнатите резултати и 
прочие, дават още логоля 
ма надежда на труден тите 
се в общината за още по- 
успешно осъществяване за 
дачите в предстоящия пе- 
шгод. А те знаят че осъ- 
ществяването на заплану
ваното. както и досега, мо 
же да се осъществи само 
с пълно ангажиране па 
всички труден ли се.

Тъкмо сега, когато новата 
деловата година започна, ко 
гато трудещите се от Дими 
тровградска обпмина заста
наха зад кормилата, зад 
строителните машини, зад 
Ллуговото. зад бюрата... за 
почна нова борба, борба за 
ново начесгио борба за по- 
голяма сфс кити мост. борба 
за по-увеличено пранагюд 
ство, която ше осигури по- 
мг астл н во п .по-добро утре.

Т. Петров

къде независимо от това 
къде се тя дочакваше: в 
ресторантите, трудовите ор
ганизации или пък у дома. 
Навсякъде беше весело и 
тържествени о.

Нескритата радост и гор 
достта на всеки гранща- 
кин. която се чувствуваше 

РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТ навсякъде. в последните ча 
ВОТО В ПРЕДЕН ПЛАН сове «а старата и в начало-

то на Новата година се
В областта на минното до- дължеше, поели всичко, на 

ло. за изграждане на флота- .резултатите, които труде- 
ционен цех за кварц и изсле шИТС се хора и граждани 
дване на руди (графит, вол- от общината постигнаха 
фрам, фосфати и други ми- през изтеклата 1980 година, 
нерали), с които_ общината а те 1Шнак 1|е са мал- 
?2??олаГа в изооилие- пРез ки. Напротив. Димитровград 
1981 година се предвиждат ска обпгина. през измина 
капиталовложения от над 14 лата година отбеляза един 
милиона динара. 0т най-динамичните си пери

Значителни капиталовложе оди в общсствснно-иконо- 
ния 06 предвиждат за разви, мичесиото си развитие, 
тието и модернизирането на Стопанството с напълно по
селеното стопанство. През добреио. материалната ос- 
1981 година трябва да се .ре 
ализира проектът „Морава 
П”. Ще приключи изгражда
нето на фабриката за суше

на лечебни билки и 
отпочне изграждането 
фабриката за преработка на 
картофи. Носител па 
развоен подем 
организация за селскостопан

тя търси н получава значителни средства на соли
дарността от Републиката. Именно получава ги 
чрез уредени проекти за вече електрифицирани се 
ла или за обекти, за които обществото е вече от 
делило средства. Сега вече тя се отказва от на
мерението да ги употреби за електрифициране на 
неелектрифицираните села. С това прави две 

селата остават неелектрифицира-нарушения
ни, сроковете своеволно се продължават, а обще- 

неоправдателно се обременява с финансо-ството
ви средства.

Всички факти са налице. Поуките съттго така. 
И без една по-широка обществена анция. без 
премахване на своеволието, под въпрос е реализи
рането та акцията и през настоящата петилетка.

Васко БОЖИЛОВ

ЗВОНЦИ
По-весело от предишните 

годининова с увеличена с повече 
от два пъти, а с това са 
създадени и реални, усло
вия .за производителността 
на труда. С капиталовложе

то хората от Дерекула с ра 
доот изпратиха старата 
дочакаха Новата година. 
Как? За пръв път след 5—6 

— организирано. Ес

ЗВОНЧАНИ дочакаха Но 
вата година много по-весело 
отколкото, миналата 
п'ък по-миналата 
Разбира со. че за това те 
имаха и причина.

През изтеклата 1980 годи- та 
па в Зволци бс предадено 
на употреба едно от иаикмо- 
дерпите училища в регио
на. бе взето .решение за 
построяване *га нова амбула 
тория активиране >на мина 
„Ерма”, бе формиран футбо прекрасно подготвената про 
леи отбор-. А пъ.н през та- грама мнозинството звонча 
:ш ще бъде завършен хоте- ни се „преселиха в токл- 
ла в Звомска баня. ще бъ- тио открития мотел на * “
де асфалтирано шосето меделската кооперация .. р-
през селото- ще бъда пое- ма” от Звонци. 
тооеда амбулаторията. ще че не всички отидоха 
бъде готов водопровода, Някои заминаха в ^
ВСаКО КъИГП Ч|С ПОЛУЧИ ТС“ баня — В РвС’Г°^?” V „ п_к 
лефоп... ГИ Ш.Н В1.В ™

Наистина. шюгобройни трета V дод.а »раи п _ ' и малки» ентен. т. петров

ищсне илина
година.СКРОМНО И ХУБАВО годиш

тествено. че новопостроена- 
сграда) бе

този 
с основната лоград но со бяха организира 

ли за посрещане на Новата 
година, ловенето от тдх бяха 
в село Райчиловци, където 
младежите от това соло и 
други се представиха с под 
брана новогодишна културно- 
забавна програма и с лотария. 
Особено весело беше в рацо 
нните центрове на общината: 
Д. Любета, Бистър, Г. Любета 
и Лисина, където в училищни 
те сгради младежите и учени
ците с весела и подбрана но 
вогодишна програма се пред 
ставиха на зрителите, която 
продължи до утринните часо-

И тази година, като винаги 
досега, най-веселата нощ в 
годината в Босилеградска об 
■щината беше посрещната ве 
село. Повечето от трудещите

училищна
удобно място където 
лежите и девойките от Звон 
пи .показаха ка своите оъсе 
ляни онова, което потготвя- 
ха почти един месец. И; то 

успешно. А пък след

мла-

се и гражданите, в града и 
местните общности, изпратиха 

наха НоваИ многостарата, а посрещ 
та година по своите 
със семействата си, 
ли, край телевизионните екра 
ни, с новогодишната програма 
и богата трапеза.

В Босилеград, до ранните 
утринни часове от домовете 
и ресторана, където беше ор 
ганизирано посрещане на Но 
вата година се чуваше музика

домове
прияте-.

там. 
Звонсна 

ДРУ

ве.
1и песен.

Понеже младежите от Боси М. Яне» са причините, поради коиI
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из дейността на организациите на сдружения труд Продължават геоложките 

проучванияГаленика“ с устойчиви темповеЯЗ
оше 'в началото стартува с 
добри ежедневни трудови 
резултати. Обстоятелството, 
чс са обезпечени суровини,

Химическата промишле
ност „Галеника” от Сурдули 
шка община е относително 
млада трудова организация. 
През изтеклата (1980) годи 

15 ноември тази ООСТ 
производството на 

надпланова продукция. Про 
изведени са до «края на го
дината над 800 тона мине
рална вълна. Такива ре
зултати са «могли да се пое 
тигнат благодарение на 
пълна .натовареност на ма
шините.

Според думите на дирек 
тора на тази ООСТ Милорад 
Стайкович. .миналата .година 
успешно е приложен 
..експеримент”, който 
добре се отразил 
общия план на производ
ство. Именно, всеки зает 
месечно е трябвало да про 
изведе определено количе
ство продукция 
то материално производ
ство щт 300. а заетите в ад 
микметративния апарат по 
500 т. С това на дело е по 
казано че се „премахват” 
границите между произво 
дителния и непроизводител
ния труд.

Физичеокият план «а про
изводството е трябвало' да 
бъде оттге по-гол ям ако в 
края на «ноември и началото 
«а декември (около десет 
дни) производството не бе

— Югославско признание 
за постигнати резултати п 
работата

За реализиране на програмата по геоложки 
изследвания в настоящата година ще се изразход
ват 14 665 хиляди динара 
дансто на обект за дробене на кварц

Запланувано е изграж

да от 
започна фрам в областта на ДъР- 

ще бъ- 
3 милиона

В настоящата година в Бо 
смлсградска община, в която 

различни
рудни залежи, ще продъл
жат геоложките 
пия, които ще дадат възмо
жност за експлоатация 
тези природни богатства. Ста 
ва дума, перди всичко за 
редките рудни залежи — о- 
лово, цинк, волфрам, фос
фат, графит и кварц.

Носители па тазгодишната 
запланувана програма по ге
оложки проучавания са ТО 
„Благодат” (за олово и 
цинк), Мипполеярния басейн 
„Бор” (за.фосфати) й Горс
ката секция в Босилеград 
(за волфрам, графит и кв
арц).

За реализиране на програ
мата е нужно да се обезпечи 
сума от 14 665 хиляди дина
ра. Същите ще обезпечат: 
Регионалната СОИ по гео
ложки проучвания (5 на 
сто). Републиканската СОИ 
(35 на сто), Фондът за насър 
чаванс развитието на недо
статъчно развитите краища 
(37 на сто) и заинтересова
ните организации на сдруже 
ния труд (23 на сто).

В течение на настоящата 
година ще продължат гео.

ноок и за същите 
дат изразходвани 
динара. За проучвания на от 
критите залежи на графит в 
Д. Любата, които са проуча- 
вани, по не достатъчно, ще 
сс отделят 482 хиляди дина
ра. За продължаване на гео- 

проучвания на фос
фатите в Лисина са запла
нувани 6075 хиляди динара. 
Да добавим, че досегашните 
проучавания на 
рал дават възможност 
20-годишна експлоатация на 
тези съвсем редки залежи в

са вече открити

изследява-

на

ложките
В сурдулншката Галеника”Милорад Сгайковнч: 

всички са производителиедни
съшо

върху
този мине.както и останалите възиро 

надедстаени материали и го 
ргива. гарантира устойчиви 
темпове на развитие.

спряло, поради липса на 
кокс.

През «изтеклдта година ,,Га 
Ленина" е изнесла и иа чу 
ждестранния пазар опреде 
лено количество продук
ция. На Германската фе-. 
дерална република са дос 
тавенм 2066 тона .минерална 
Вълна, па Италия 136 тона, 
а на Чехословакия 18 хнля- 
яди кв. метра. Тези (резул
тати биха били оите по-голе 
ми, ако V кае заинтересова 
ността на -пазара за минера 
лната вълпа ' не бе твърде го 
ля-мо. Домашните потреби
тели са «имали предимство.

Тази година химическата 
промишленост .Галеника”

за

страната.
Горската секция в Босиле

град през наетояшата годи
на е запланувала 18-хиляДо- 
тонова експлоатация на кв
арц. При това тя е заплану
вала и изграждане на обект 
за дробене на кварц, за ко- 

необходими 26

в пряко
Миналата година с (реше

ние иа Изпълнителния от 
бор па Общото сдружение 
от 19 ноември .на химичес
ката промишленост „Галени 
на" ,в Сурдулица е връчено 
признание на Общото сдру
жение на мините и промит 
леността на иеметали па 
Югославия за постигнати ре 
зултати в работата. Това 
югославско. признание е 
още едно потвъождение. че 
този млад -колектив има ху
бави перспективи и че те
първа ще се развива.

.мили-готе са 
она динара.

Същите вече се обезпеча
ват, а след изграждането на 
обекта тук ще се преработ
ват около 30 хиляди 
кварц.

За продължение на проуч
ванията на кварцовите ’за
лежи в настоящата година

тона

са запланувани средства на 
стойност от над 308 хиляди 
динара. В досегашните пък 
проучвания са открити зна
чителни количества на този 
минерал и на повече места 
в общината.В ложките проучавания За 

лово цинковите 
Караманлца. За тази цел ще 
се изразходват 4800 хиляди 
динара.

Запланувани 
ния и на залежите на

о-ПРЕД III КОНГРЕС НД 

СДМОУПРАВИТЕДИТЕ
залежи в

са изследва- 
вол-Сг. Н. В Б

- ЦЕЛИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНГРЕСА 
НАЙ-ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО 
НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ КОНС
ТИТУЦИЯТА И ЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
— СЕ КАЗВА В УВОДНИТЕ ТЕЗИСИ

ПРИМЕРНИ РАБОТНИЦИ

Работата определя уважението
■Трегият конгрес на самоуп 

равителите в Югославия се 
провежда в контим у итет на 
дългогодишната борба за ра
звитие на цялостната систе
ма на социалистическо са
моуправление и стабилиза
ция на стопанството върху 
основите на непосредствено 
решаване на работниците за 
условията и резултатите на 
труда, овладяване на дохода 
и всеобществения прогрес. 
Целите за провеждане 
Конгреса най-пряко са свър
зани с осъществяването на 
обществените 
от Конституцията и Закана 
за сдруженид труд.

Това, се изтъква в увода 
на тезисите за подготовката 
на Трети* конгрес на салто- 
управителите, чиято цел е 
да дадат допълнително насър 
чение на публичното разисЕс 
вгане по актуалните Въпро
си, които ще бъдат разгледа 
ни на Конгреса. Тезисите не 
дават отговори на 
въпроси, но сочат 
мите и възможните решения 
върху основата на вече ут
върдените обществени 
ции ще изхождат от стано
вищата на 10 и 11 конгрес 
на СЮК, 8 конгрес на ССЮ, 
целите и задачите на Обще
ствения план на Югославия 
и заключенията на 15 
дание на ЦК на СЮК. В 
зи смисъл подготовките 
самият конгрес представля

ват и значителен принос иа 
предстоящите конгреси на 
СК и Съюза на синдикатите.

Поставя се въпрос как да 
се ускори развитието иа до
ходните отношения и да сс 
постигне пълно спазване иа 
икономическите закономер
ности, чието положително 
действуваме се намалява с 
административни мерки. С 
тези мерки, с които отделни

ЦЕНКА ИВАНОВА е ед
на от онези работнички в 
конфекция „Бело поле”, но- 
ато се ползва с уважение 
сред работниците. Това 
жение, -както посочва тя. 
е спечелила преди 
с труд.

ке може: тук пределно ясно 
се знае кой какво трябва да 
работи. А така както рабо
ти, така му се «и заплаща. 

Целият колектив
Съшо се от

изпълним по-успешно, 
една делова атмосфера, 
едни другарски

В
в

отношения 
всеки може да се изяви 

успешно.ува е от«о-си сителио млад.
и за Ценка Иванова. 

Родена е през 1954 година в 
Горна Лисина. Завършила е 

селскостопанско учи''
ли ще. След две—три 
безработна.

«всичко нася В конфекция „Бело поле'’, 
както ми каза Цекка.
управителните 
живеят пълноценно 
домеността на работниците 
е доора. По всички г 
предварително се заемат
«навита, д

Откак конфекция
се обособява като ос 

носна организация на сдру
жения труд в

„Бело еамо-
отношения 

Оове-
пеле средно

годинисъставаорганизации се довеждат в 
облагоденртвува: ео 
и и е,, най-много в областта на 
цепите.

в конфекцията въпроси 
— ста 

сетне тези стано 
вит па се «претворяват

на •ползже-

креднтно-валутнпа
система и текуща.та иконо
мическа политика. Решава
ла роля'на държавата пча 
и в

определения в дела.

Организирано . е обшестве 
ко хранене, което до голя- 
ма степен положително 
отразена в-крху произволителността на твуда. и

саТц На Зае™е »е

регулирането на иконо
мическите отношения с чуж 
бина. които с недостатъчно 

прздетавява- 
чуждесъоаниня па

се
организираното
не на
зар също влияе доходът 
се създава при нееднакви ус 
ловия.

да

5з- Месечно

и те ми 
иаботя

изкарам и до 
динара. Зависи колко 

спори «работата. Аз 
върху подготовката 

ча материалите 
• Работата

Личните, доходи о. пе из 
се разпределят при последо
вателно приложение 
поредбите на Закона 
ужения труд. дори и тогава, 
1согато те са вградени 
вилниците. По 
размерът на личните 
се ограничава и 
«гато разпределението 
ши според резултатите на 
труда, а в много ООСТ

всички
пробле ма раз-

за сдр-
за кроене.ак- в пра- 

този начин
«нито е лесна, ни- 

то Пт,„ е особено ттдага. В 
началото беше по-трудно. 
Ръироки че учех оо 
стопански техника °елско 
гащната оаб^Гс^м °Т с-
Доволна. Свикнах __
кога не бих я

доходи Ц. Иванова на работното мястотогава, ко-
Нишката модна конфекция 
тя минава да работи 
чницата. А в

се вър
я приемат, като 
телно посещава «предвари-

то организира ттщовата^ор 
ганизация.

— Тук 
«пано 
ваме

в кроя 
този малък 

цех от шестима работници 
наистина -владеят ис терени. 
другарски отношения. Цен 
ка изтъква, че другояче и

засе- „„ яйч
ният доход не се довежда в 
зависимост от осъществения 
доход и производителността

твърдето- и шт
променила.

«и приеха с
сърце, «всички

възложената

отво- 
настоя 

задача да

ма труда.

Ст. Н.
СТРАНИЦА 6
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Брой 1243 
Годила ХХХТШ 

9 януари 19в1 
Белград

брои:

Беседа с металика

ЗА МОЕТО ПОНЯТИЕ... Стр. 2

Грижата за стандарта не може да се от 
деля от качеството на производството

РЕЧ НА ДОБРИВОЕ ВИДИЧ ПРИ 
СРЕЩАТА С РАБОТНИЦИТЕ ОТ 
„ЗМАЙ” Стр. 3—4

Все повече нови членове на СЮК

яване от узаконеното и договореното. 
Затова борбата за укрепване на орга' 
иизираността на сдружения труд, за 
законност, за самоуправление и разви' 
тие на политическата и делегатската 
система е ключ на икономическата 
стабилизация, така както и нейните ре 
зултати от своя страна дават размах 
па функционирането на целокупната 
система.

Годините, които идват
Този жизнен изпит, пръв път без 

Тито- бе издържан в нашата многона 
общност

пасяйки за укрепване на силата на па' 
единение и братството п един-

Всички ние, колкото мм има в тази
страна, с различни .мисли и же
лания. успешно, допригрижи и радости- отново 

тези дни — при изпращането на стара 
та и посрещането на новата година — 
зе връщахме към една съща мисъл. Ока 
зи, която неразривно ни свързва и док 
рай задължава- която пи с мярка и 
проверка на всички баланси и планове.

Спряхме се и пак, да се замислим 
над нашия личен и обществен, весна 
роден завет даден на другар» Тито нс' 
поколеби.мо да последваме негови» път

ционална

шето
ството. Разбира сс, не само за това, че Ясно е, че н»ма такъв списък, кой

то би съдържал всичко което трябва 
да се направи в годините които-идват. 
Все пък това по своеобразен начин е 
обхванато в известното Тптово искане 
ОТ ДУМИТЕ ДА СЕ ПРЕМИНАВА 
КЬМ ДЕЛА. Когато това би се прави' 
ло по-иоследователно- когато всички 
паши организирани социалистически ■ 
сили- начело със Съюза на комунисти
те, биха се по решително захванали с 
акутни» проблем на разреза между ду 
мпте и делата закона м практиката, 
декларативните изяснявания й действи
телните определения, тогава във вся
ко отношение би ни било подобре, а 
грижи и трудности помалко.

макарсамоунравптелното планиране, 
че същото за мас е без алтернатива, са 
,мо за себе си представлявало чудотво
рен ключ, по затова че по прав начин 

............... възможностите па сиояха ползвани
стемата за открито, търпеливо п ди
ректно съпоставяне па множеството са 
моуправмтелни интереси, в условията 
на пълно равноправие па всички, без 
арбитър п без ма"орнзацпя.

Но макар че плановете са онова 
без което се не може- тяхното приема' 
не пък н провеждане- не е пито може 
да бъде всичко. Колкото п да са в т»с 
па връзка със задачите па пкопомпчее 
ката стабилизация, тя както п самият 
живот мс може да сс подведе под гша 

да на. Носител на цялата паша актив 
пост е самоуправителио организирани' 
ят трудов човек и гражданин чието 

пораио. Постш" творчество може да бъде планово на
сочено, по от никакъв план не може 
да бъде заместено.

Така п икономическата ни стабн' 
лизания е неразделима от обществена 
та и въобще от понататъшното раз' 
питие на политическата система па со 
циалистическата демокрация. По'доб 

И сами»т нов на- ре казано, без малко всички икономи' 
съставяне и съгласуване на те чески проблеми и трудности заради 

- представляваше своеобра' които в нашето общество се предпри
емат мерки по стабилизацията, всъщ 
пост, имат корени от почвата па бю' 
рократизма и технобюрократскнте узур 
нации и различните видове иа отклшг

И дело.
Това бе не само с.мотивпо размис

ляме на прага па тази година, първата 
в ко»го влизаме без другаря Тито, по 
същевременно и твърде 
критически и грижовно преценяване и 
преизпитване, според титовскитс орпеп 
тирпи точки, на всичко което прави,ме 
и възнамеряваме да направим в следва 
щата и годините които идват.

Планът за следващата година, 
вземем първия такъв пример, се ражда 
с много по-малко трудности и иедора 
зумения
пати са и петте първи ключови догово
ри, които дават основата на средпосро' 
чиото икономическо и обществено раз 
витие ма страната.

Но примера за успешното договар
яне и планиране пе поставяме в пръв 
план единствено затова, че без него се 
в бъдещето пе може. 
чин па 
зи планове 
зеп изпит- 
хората и
самоунравителиото споразумяване и 
общественото договаряне.

рационално,

Защото, големи са още нензползва 
пнте възможности и простори на на' 
шата демократическа н социалнстичес 
ка система. Затова, ако всички наши 
права, н всички наши конституционни 
и законни задължени» бъдем разбрали 
еднакво отговорно, ако бъдем всичко 
направили та от по-добрата работа и 
залагане подобре да се живее
що бъде нов източник на нашето поли- 

обществено и трудово мобн" 
Използуването и но тези

отколкото

това

тнческо,
л изпрано.
латентни запаси е сигурно една от ва 
жинте задачи иа Съюза на комунистите

ма политическата зрялост па 
способността иа системата на

всички субективни сили н гаран- 
още ноголемн успехи в годи

и па 
ни» за 
пата в която навлизаме.



2 Комунист
комуни

обшестве
за «а югославските - 
сти и на другите
ио-иолитичеокй 01>га1?^, — мобилизираха рабш 

труде

ИЛ КРАЯ ИЛ 1980 — ГОДИНАТА НА СТАБИЛИЗАЦИЯТАПонастоящем се свеждат 
балансите, правят заключе
ния и поуки от стопанисване 
то през изтеклата 1980 годи 
на. Без претенции всичко 
да се обхване, ще се опита 
ме нещо да отделим, което 
би могло да, ни насочи и 
подсили в борбата за пре
дизвикателното бъдеше.

Първото сведение. .което 
не може да се изостави- е 
че доходът на нашето сто
панство е -увеличен с две 
пети в сравнение с минало 
годишния. И коном I тесните 
условия в конто е ностиг 
нат ке бяха ни най-малко 
благоприятни. Световните и 
домашните стопански зат
руднения. оцветени с енер 
гийната, суровинната и 
монетната криза, бяха „на 
следството" от миналата и 
предишните няколко години 
й с тях се ..воюваше" през ., 
изтеклата година.

В такива условия високо 
осъществени ат доход безс
порно е успех на всички 
Трудещи се. които в рам 
ките на своите трудови за
дължения бяха принудени 
да се изправят фешу шо 
комическите трудности.

ОСНОВА НА БЪДЕЩИЯ НАПРЕДЪК ции
ничвоката . нласа и 
лгите се ла Югославия въР 
ху стабилизиране па стопая 
ството и съвместното лрео 
иоляване на

ТРУДНОСТИ.резултати, ко
не изостана. През изтеклата 

межшУ другото, зна 
ус-ьв-мршенствува- 

опб

И покрай икономическите трудности осъществени са положителни 
ито вливат доверие в нашите икономически възможности. годила, 

чителцо
хм е самоуипзвителиото 
/разумдране и общественото 

. договаряне на всички рав 
лаш ада са*

но па 33,5 ла сто (по отно па храма у нас са големи, 
шепне па дишалогодащидото Въпреки обективните въз 

число Ът 35 процента). Широко можиости . не успяваме да 
да разгърната обществена ак- • произведем достатъчно хра 

азаха ция в 1980 годила -да свеж ла пито за собствените пот 
се даме потреблението само па реби, - особено не за изпр-

с са. който би могъл да бъ 
възможности по де главният облин за намал 

«ване па платежния дефи-

пределение на средствата 
за личните доходи, трудещи 
те се в най-голямо 
основни организации 
сдружения труд пок 
готовност па дело да 
борят за политиката 
бшшзашдята.

киша -в 
мо управител н а социалисти

Първата
стабилизацията.

започнахме -лл. а ' па
на- иб-

общност.ческаста онова, което е покрито 
реалните

На усилията с един? мили лучи голяма подкрепа Рт 
ард 01 половина долара да . работничестата класа н вси . цит. 
се намали мштлогодшНнм- чни трудещи се. Макар че 
ят дефицит -на платежния още недостатъчно намале особедно 
баланс във всеки случай им. пепонрдтте ап шести- 
иай-голям принос дадоха шш така срещнаха сериоз 
пак трудещите се от -стопаи на бариера, пън, в следва- 
ството. В 1980 годтн& реал . щата година с право можрм 
ният износ бе с десет ' па да очакваме тяхното по-ус 
сто по-годям от лпшалого- корено намаление. Затова 
дншция а същевременно споменалите резултати са 
за десет на сто е намален 
реалният внос. През 1979 го 
дина „покритието" 
г. износа .достигаше рд-вам 
48. докато днес възлиза на 
60 на сто. И тези резулта 
ти са постигнати в твърде

на
година на

•нанто
ричаме, е и година

афирмация на само 
отношения, 

по-реалио и <по-

..
година не' бе 

плодородна, но 
-все пък произведохме 5.1 
милиона тона пшеница, 9,2 
милиона тона царевица, 5,3 
Милиона захарно цвекло. 
452 хиляди топа слънчоглед, 
1,25 милиона топа месо. Об 
?Iто взето, -приблизително на 
нашите потреби. ■

Това
резултатите които показват.

Изтеклата гол « ма 
упра виталните
година па 
отмерено откриване на при 
чините за нестабилните про 

година на по-гол яма 
на работничеспеси.

решителност 
ката класа, че 
Съюза на комунистите да 
се залови с проблемите на 

обп геетвено-иконо-

начело със

салю намалим.
Енергийната криза в све 

на вноса та и и принуди ма по-инак во 
отношение нъм вносната н 
собствената енергия. На 
пример ,пр<?з 1980 година из
разходвахме 10,2

сложни икономически ус- тона вносен (нефт, 
довия, продиктувани от пое заплануваните 11,5. а 
нъпналата вносна енергия и 
опте голямата зависимост

. са само някои от нашето
мическо развитие.

Обаче, много 
ски проблеми, с иоито в 
1980 година ратуваха и на 
шето и световното 
ство оше не са преодолени. 
На борбата за преодоляване 
то на тези проблеми.

икономичеикономически 
главно ус-

лълрени 
те затруднения, 
петно се е стопанисвало. 
Но, ке. бива да забравим и 
слабостите. Една от тях е

че
г» * Като донззателство на 

отношението на самоупра- 
вителите, нъм осътестве- 

*ния . доход говорят и данни 
те. че доходът в стопанство 
то е домакински разпреде
лен. За увеличение на аку от вносната технология и. 
мулативната способност са оепроматериали. 
отделени почти двойно пове Непокритите (инвестиции 
че средства отколкото мина и нататък държат неслав 
лата година, докато средсг ното .място вълзху, ли
вата за запаси са увеличе- стада на причините на ико 
ни почти с 40 на сто. Лични комическата нестабилност, 
те доходи на заетите в сто Съттгит? са оше под запла- 
пакството са увеличени за нугваното, манар. че калита 

ловложенията за разширява 
година, не на материалната основа 

на труда са намалени с 1.5 
на сто в сравнение с мина 
логодишните. Същевремен
но и самото участие на ин 
вестипиите в съвкупния об 

раз- ттгеетвен продукт е намале

стопакмилиона 
вместо 

при относително ниската гюоиз 
водителиост па труда, 
сравнение -с миналата го 
дина. тя е намаляла с два 
процента, въпоеки че произ 
водегвените мо7.тгкости на
растваха с 8,8 на сто. Пора 
ди намаляването на произ
водителността. и обществе
ният продукт не можа да 
се увеличи повече от три 
процента (материалното про 
мишлено производство с 
4,3 на сто).

Неотдавна бе назано. че

В нато
част от света, като социали 
етическо 
общество най-добре и най- 
успешно *це допринесем ако 
в предстоя и гите годите бд_ 
де.м постигали по-големи де 
лови резултати. Успехите в 
1980 година 
чай представляват сигурна

това не почувствувахме тру 
в снабдяването 

нефтните деривати 
чили сме 
тво бензин като в 1976 годи 
на. без оглед на увеличе
ния брой на автомобилите). 
Забелязва се нещо по-голя 
ма ориентация към ползва 
не на енергия от домашни 
източници (на пример произ 
ведохме около 47 
тона
на тока повече отколкото 
през 1976 година).

Храната, както 
ти бе казано

шности с
(похар самоуправително

Същото .ноличес

въз всеки слу-

опора в нашите усилия по- 
добре да стопанисваме, ко 
и доказателство, че без ог 
лед на всевъзможните труд 
ности. можем да работим и 
постигнем повече и по-доб-

едда четвъота част в ооав 
нение с миналата 
а с една. четвърта част се 
увеличиха и средствата за 
образованието. 
защита, култл^ата и остана 
лите обществени дейности. 
Само с домакинското

милиона 
въ.глиша 11,5 .милио

кито елна от прегцгшните го 
дини ^ е би за толкова го 
Лдп;ч на стабилизация-^» ка 
то 1980. Тъкмо в тази го 
дина

здравната -повече пъ 
миналата го 

дина. е нашия „нефт”. Въз 
можностите за производство

ре.

всички акции на Съю Драгомир Мицич
БЕСЕДА С МЕТАЛИКА

ЗА МОЕТО ПОНЯТИЕ ■ -

МИХАЙЛО ДРАШКОВИЧ, ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН МЕТАЛИК ВЪВ ФАБРИКАТА ФЕ- 
БОТНиЛ"|: ^ МИ " ЯСН° ЗАЩ° НЯК°И Х°РА ЗАНЕМАРЯВАТ МНЕНИЕТО Йа"?А-

МЛИЕНТИЕ ВУКСАНОВИЧ

мат ст-ъщото отношение към
работата. . . ,,3а мен бюрокра 
цидта е нещо най-опасно, то $

Когато фабриката, в която 
Михайло е зает се озовала във 
всевъзможни трудности мета 
лиците, негови другари, заед 
но с него не се предавали. 
Може да се замисли положе 
нието, в което — при големи 
те загуби — не се виждал из 
ход. Машините не работели. 
Единствената преса, на коя
то трябвало да се изкарва до 
хода била в дефект, а пари 
да се купи нова нямало. За
що се стигнало до там е дру 
га приказка: Михайло счита, 
че в това време, преди де 
сетина години

ва е самовластие. Не се раз 
мисля- за мненията на работни

ако не се осъществява както 
е замислено. Привеждаме не
говите думи: „Днес 
нът е заинтересован за онова, 
.което работи и да бъде за 
платен

- - --
• а*

Драшкович
жал нажежено
вал стомана, денонощно бдял 
над изправността 
машина. Инженерите му пред 
лагали креват, в цеха, обаче 
той не пристанал на това.

е месеци дър 
желязо, сви работ- ците и за сътрудничеството с 

тях. В такива обстоятелства 
работниците 
Но ние

Л
;на старата губят доверие, 

не губиме
според своята работа 

и приноса си. Тук организаци 
ята на Съюза на 
има незаменима роля. Тя на 
време трябва да открива 
проблематиката, да бъде ини 
циатор за

надежда
понятие,

Nкомунистите в успех. За 
болшинството 
Съюза на комунистите 
дователно се

мое

членове наРазказът би могъл 
не и по-инак,

да започ
после 

противопостваят
защото този 

работник и комунист, скромен 
и бодър, а с на

премахване на от 
Явления. Тя 
сплотява хората 

я процес на производ 
ги подтиква да осъ

ществят договорените планове. 
Друго нещо е, че отделни 
специалисти своето знание за 
ДЪРжат за себе. Ако специ 
алистЪт прави така, той е по 
мое мнение вреден. А защо 
е това така? За мое понятие, 
това са онези хора, които по 
всякз цена биха искали 
на работното симясто".

рицателните 
онази, която 
в сами

сРещу действуването на бю 
рокрацията. Единственото, ко 
ето ми

ерушено здра 
е всякаде,ве, едвам „видим 

кЪДето е полезен на общест 
вото, другаря, приятеля, 
всякого. Така той

Металик-,,,- м Драшковичпречи е обстоятелст 
ВОТО, че има и безделни чле 
нове, които се

ствона не се знаело 
какво се иска. „Нас работни 
ците ни спираше

За стабилизацията Драшко
вич казва, че 
на добро и 
не харчиме 
ботеното.

разбира 
социализма, и . човека. Всичко 
друго з.а него е недействител 
но, лъжливо; за това той не 
обича да говори. Достатъчна 
е само неговата гримаса 
лицето или окото

страхуват със 
Да не се до 

положение. Аз 
не са добри 

не знаеш 
хлъзгат и 

съм за това

се е трЪгнало 
че свега 
от зара- 

разговаря 
за общите 

и него 
не ни 

хора зане 
мнение. Смеш 
хора искат и 

щество желят."

неразвито
Новата своето изказване 

ведат в тежко 
мисля, че това 
комунисти. Никога

то самоуправление, 
небюрократска гарнитура се 
договаряше с нас. Не 
нареждаха. Ние

мисли, 
повече 

„Когато
ме помежду си

обществото 
перспектива, никак 

е Ясно заЩо някои 
маряват нашето 
но е какво 
какво об

ни
на не гледахме 

на времето, нито да ли ше не 
се плати за това което рабо
тим, само машините да почнат 
да работят по наша

му да 
искри, пък да се види 
ненавижда лентяйството 
веенето на чужд гръб.

теми, заза-
колко 
и жи

ватазащо са, постоянно
власт калкулират. Аз 

бързо да севоля, да 
тръгне фабриката.' Старата ма 
шина започна да работи 
ред замисъла на металиците. 
Направихме я за общо. един 
месец и можеше 
десетина

г~ чгз
в производство- 

наши- 
не са вече неза 
| онова,

открият причните 
за тяхното поведение. И 
съм за това,

Работниците
то изтъква по-нататък 
ят събеседник, | 
интересовани за 
става около

тезие Да бъдеш мета 
казва той. „Младите сполик

тттото фактите за 
чиято да било грешка пд 
изнасят публично, без

все помалко се определят за та 
зи професия, понеже, това е 
тежка работа. Добър 
много

Драшкович е доволен 
живот от своя 

че го
което

ТЯХ< Те реагират 
на всяка и най-малка негатив 
ност и добре размислят кога 
то се приема някое решение. 
До лоши

да замести 
роботници, които 

преди това с ръце свиваха 
желязото", казва той.

вероятно затова 
трутаГ еВдност!,0-ТВеРЖеИ
-Рад жена и дете фИаНба и

не Г'5 
гледам

металик кой пост заема 
Да имаме г 
за събитията и

той. Трябва 
по-ясна представа

значи за една трудо 
ва организация- Право е да

квар
ката

отношенията вДрашкович е убеден 
нишо добро 
постигне ако 
развива

се каже,, металиците не 
достатъчно възнаградени, 
онова което сЪздадат".

А* я вземе. ^Когато

зимнини, илГ"3

отношения 
най-често 

случаите когато

са между 
се стига в 

работниците 
и когато ня-

че трудовата - 
.та общност 

ЦЗобичам 
""ма и

организция,хоратане може да се 
постоянно не се

самоуравдението и

местна 
и общината. Не

за
живеят

квар-
главата
заявява

зира, не „и вбез

ДРУГИ да разпиляват",

НеЩо в завита форне са компактни
лакировката".•Ч

. .. - ^



3 Комунист
РАЗГОВОРИ ЗА СТОПАНСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ

Грижата за стандарта не може да се разделя 

отечеството на производството
РЕЧ НА ДОБРИВОЕ ВИДИЧ В СРЕЩАТА С ТРУДЕЩИТЕ СЕ В „ЗМАЙ” Видич се съгласи, че дефи 

цитарността на работничес
ките занятия до голяма сте
нен произтича и от «недоимъ 
ка в сферата на разпределе
нието и възнаграждаването. 
Решаването на този проблем 
е по-дългосрочен процес, ко 
йто ще се ускори с. по-ната- 
шното успешно развитие на 
системата на насоченото об
разование. Даде сюгжестии 
в „Змай", на който недос- 
ти-гат повече специалисти, да 
се изучи възможността за 
преквалифициране на извес
тен брой, незаети в града.

Говорейки за социалните 
разлики, Видич напомни, че 
това е тема за която откри
то разговаряме. У нас съдце 
ствуват разлики произтича
щи въз основа на труда, за
лягането, резултатите и ква
лификациите. Такива разли
ки няма смисъл да критику 
ваме. Точно, че има и други 
разлики, които не се основа
ват върху труда но се явя
ват било като резултат на 
определени слабости в наши 
те предписания, било като 
последствие на правно, мо
рално и политически недри 
е.мливи явления и поведения.

Такива явления, за съжале 
ние. има. Тях със съвместни 
действия трябва енергично 
да премахваме и осуетяваме. 
Част от тези разлики тряб
ва да се премахват съссъот 
ветна данъчна политика.

рационалното разпределение 
и използване на разполагае
мите сили и кадри в сДРУже 
пия труд, в общината, в гра
да, републиката. Има място 
за още по-голя-мо ангажира
не навсякъде, във всяка ор
ганизация на сдружения ту- 
уд, във всяка среда, подроб
но да се разяснят всички ас
пекти на политиката на 
билизация и така да се 
печи пълна мобилизация вър 
ху същинските задачи. Пок
рай разясняването на актуал 
ните задачи, е необходима 
по-интензивна идейко-полити 
ческа дейност на самия Съ_ 
юз на комунистите.

Работна група на Предсе
дателството на ЦК на СК на 
Сърби* бе в белградската об 
шина Земун и в трудовата
организация ИСМ „Змай",
където се водиха разговори 
по актуални въпроси от сто
панската стабилизация. В ра
зговорите, както член на ра
ботната

то и високодоходно произ
водство на домашния пазар, 
наблюдавано 
предлага ограничени възмож 
ности за пласмент. Фактът, 
че развиващите се страни и 
някои други пазари проявят 
повишен интерес за разви
тието на модерното производ 
ство на храна, предлага го
леми възможности и за плас 
мент на произведенията на 
„Змай”, па такъв интерес 
трябва по-офанзивно да се 
се използва. Политическият 
авторите на нашата страна 
облекчала такава насока.

ще, намаляването на жилиац 
ното строителство Видич ка
за, че известно намаляване 
на жизненото равнище наша
та реалност, но трябва да 
бъдем съзнателни на грани
ците до които намаляването 
на жизненото равнище, от- 
ледно жизненото равнище на 
работници с по-малки дохо
ди, може да се допусне и 
търпи. В това не бива да се 
надминат известни точки, 
защото това не би мило до
бро нито за интересите на 
трудещите се, нито за произ 
водството. Затуй е необхо
димо постоянно и пълно вни 
мание иа обществено-полити 
ческите организации, само- 
управителните й другите ор
гани по всичко въпроси от 
които зависи жизненото и 
общественото равнище. Оба
че грижата за стандарта не 
бива да се свежда само на 
грижа за дотациите, субвен- 
циите, защото и те трябва да 
се произведат. Затуй грижа
та за защита на жизненото 
равнище трябва най-пряко 
да свързваме за подобрени
ето на качеството на произ 
водството. за икономичност
та, по-голямата производител 
пост. По-добро\, използване 
на работното време, по-голя- 
ма ефикасност на инвести
циите ,континуитета иа про
изводството. Едва след тако
ва отношение към възловите 
условия на жизненото равни 
пте дават възможно и навеи 
чките съпътствувапш. допъл 
нителни мерки, каквито са: 
дотациите, 
компенсациите и под., които 
засега са съпю така необхо 
дими. Такова схващане на 
грижата за защита на жизне 
мото равнище трябва най-шн 
роко да бъде присъщо и пр 
мето, това да съзнават всич
ки работници, при което е 
голя-мо зъДължснието иа об 
11 щствсио-иолитичссК1 ггс орга 
иизации и самоуправителпп- 
тс органи.

дългосрочно.

ста-
обезгрупа участвува и 

председателят наПредседате 
лството на СРС другаря Доб 
ривое Видич, от чията реч 
пренасяме по-широк извод.

Участвайки в разговорите, 
Добривое Видич изтъкна го
лямото значение на „Змай" 
за модернизиране на селско 
стопанското производството, 
а с това и за стопанското раз 
витие като Цяло.

Видич каза. че покрай за
бележителните успехи, които 
колективът осъществява, оче 
видно са присъщи проблеми, 
каквито са: износеност 
машините, диспаритет на це*' 
ните, обезпечаване «а въЗ- 
производствен материал, 
трудненията доходното регу
лиране на вътрешните отно
шения, тежките работни ус
ловия в цеховете. Ясно е, че 
всички тези проблеми изиск 
ват големи усилия от колек
тива, делови, и самоуправи 
телните сили.

ПРОТИВ РАЗЛИКИТЕ, НЕ 
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТРУДА

Говорейки за нашето дина 
мично развитие през послед 
ните години за относително

на
Съществува гол*м инте

рес. каза той, 
ството в „Змай” 
по-успешно, 
занапред развитието на на
шето общество, развитието 
на СР Сърбия в настоящия 
петгодишен период, .може 
да се констатира че върху 
селскостопанското производ
ство ще се посвети много 
по-голя-мо вни-мание. Наша
та ориентация е с по-актив 
но и по-организирано отно
шение, със съответни мерки 
на инвестиционната и иконо 
мическа политика обезпе
чим много по-рентабилно, по 
-голямо и по-стабилно селс
костопанско производство за 
домашния пазар и значител
но по-големи количества за 
износ. По-голямото производ 
ство на храна 
царевица, месо, мляко и др.
произведения
че да обезпечим чрез ло-на 
татъшно уедряване на пло
щите, чрез изнамирене на 
средства за изкупуване на 
землище от домакинства, ко 
ит0 нямат работна сила и 
желаят да го продадат и 
чрез обезпечаване на модср 
низация върху тези основи. 
Необходими са също така 
по-големи усилия по отноше 
ние по-ускоренохо развитие 
на кооперацията и добровол 
ното сдружаване на голско. 
столанските производители. 
Всичко това открива перспе
ктиви за добро същевреме
нно отговорно положение на 
„Змай”. Производствената лр 
ограма, която покрай ком
байни от 200 конски сили о- 
бхваща и малки машини, от- 
гавяра на нашата политика 
на уедряване на имотите, ка 
кто и на политиката на по- 
ускореното развитие в полу
планинските райони.

лроизвод- 
да бъде 

Наблюдавайки
за

Изрази убеждеш л;, че
„Змай” разполага с дретатъ 
чно сили с успех да разре
шава своите задачи и надде
лее затрудненията, които не 
са непреодолими. Подчерта, 
че при това е необходимо да 
се търси ангажирането 
делегатите, делегатските ску 
пщини и другите компонен- 

Във връзка с иьш- 
подчеота

на

субвеницлите. Д. Видичти.пшеница. не-ци а тавите, 
обходимостта от реално ^из- 
мераване какво е необходи
мо и какво е възможно.

може оба- бързото развитие на жизне
ното равнище Видич напом
ни, че такова развитие е би
ло придружено и от извест
ни затруднения, от които по- 
голяма част е предизвикана 
от бързия растеж на всички 
видове потребление. Всички 
почуетвувахме ударите на 
нашето и световно нкономи- 

По-рано

Видич подчерта, че въпро
са с
трудните, които са свързани 
с процеса на стабилизацията. 
Затуй на съюзно и релубли 
кански равнища се предпри 
емат обемни мероприятия, 
та с прилагането на новите 
закони за цените, и в гази

Видич по-конкретно и по- 
подробно говори за задачите 
произтичащи от становища
та и Заключенията на 13-то 
14-то заседание на ЦК на 
СЮК, както и от документи 
те на ЦК на СКС. Обърна 
внимание на необходимостта 
тези документи по-конкрет
но да се изучават, подробно 
да се обясняват в трудовите 
и другите среди, колкото.се 
може по-конкретно да се 
свързва прякото със съвмест 
ните, общи задачи.

Той изтъкна, че сегашният 
растеж при доста затрудне
ни условия представлява го
лямо охрабренне и основа и 
занапред решително да въР 
ви с провеждането на стабн 
лизациоините 
Определени добри резултати 
не бива да ни залъгват или 
да влияят върху нас да се 
разхлабваме. И занапред ед
на от основните задачи — е 
обезпечаването на редовно 
производство. Това предпос
тавя отделна грижа за нав
ременно обезпечаване на въ3 
производствен материал, су
ровини, енергия. Изтъкна

(На 4-а стр.)

цените е един от най"

ческо положение, 
много внасяхме на кредит, 
което по-нататък не може да

Видим се интересува за из
гледите за договор с „Джу. 
ро Джакович” във връзка с 
планирането на нови мощно 
сти за нови мощности 
производство па комбайни. 
Даде сюгжестии непосредст
вените разговори на от говор 
ните хора да продължат в 
конструктивна обстановка.

област да заживеят самоуп- 
отиошения

продължи при договора за 
лимитиране на дефицита на 
всичко 2 милиарда долара. 
Това не значи, че можем да 
сс лишим от всякакъв вид 
па внос. В глучан когато с 
очевидно, дефицитните сто
ки да се виясат обезателно 
като олиото н лекарствата, 
трябва ио-бързо да реагира
ме, като не чакаме наргнап- 
ред да се появи недоимък,

раравителните 
Макар че понякога може да 
изглежда, че държавните ор- 

твъРДе много се месят
за

гани
в определянето па цените, чс 
много сс администрира, оста
ва фактът чс това е твъоде 
сложна област, че инициати
вите и натискът за повише
ние иа цените, идва именно 
от трудовите организации и 
че е просто да се взимат ре
шения и да се дели отговор 
пост. Във всеки случай дис- 
паритегът ма цените измеж
ду произведенията на ,,3май" 
и компонентите на коопера
торите, според думите иа Ви 
дич е очебиещ. Решенията 
трябва да се търсят в две ос 
ловни посоки. — в Дългосро 
чно свързване с кооперато
рите и представяне па проб
лемите ка 'делегатските енуп 
шини през общините и гра 
да, и по-нататък.

Нашата политика па сто- 
стабнлмзаци и, иаблюпапска

давана като цяло, е правил
но схваната и приета, 
подкрепа от страна па тру
дещите сс и постелеш*) се 
превръща във псе по-широ- 

всекидневла акция- При 
тгцеава мобилизация незаме
ним е приносът на СъюзЬ 
па комунистите. Обаче отде
лни аспекти иа добрата И му 
жната политика, каквото е 
политиката на стабилизация, 
гуктамс все още не се раз
бира достатаъчно и схваща. 
И доброжелателните хора, 
готови да се ангажират, по
някога ме са достатъчно ос 
ведомени в това какви са 
нашите задачи, какви са на
шите перспективи, къде са 
причините на проблемите и 
къде трябва да се търсят 
решения. Причините за то
ва трябва да търсим и в ме

а едва тогава да се предпри 
емат съответни мерки, Това 
са неща, които хората с ос
нование критикуват.

има

ПОДКРЕПА НА ИЗНОСА ка Обръщайки се към кому
нистите на събранието 
първичната организация на 
Съюза иа комунистите Ви
дич каза, че трябва да сс 
борим за повече ред в само- 
управителния живот, да обез 
печаваме съзвучие в действу 
ваието иа всички тела и ор
гани при приемането на ре
шения и за свързване на са- 
моуправителните активности 
вътре в предприятието г ак
тивностите в общината, гра
да и по-широко.

мероприятя.наПоложителна е масовата 
на „Змай" към по-нататъшно 
развитие на собствената си 
технология, към по-гол ям и 
по-стабилсн износ, който об
хваща не само готови маши 
ни, но и технологията, относ 
но знанията.

Такава насока има и гю- 
значе- ПОСТОЯННА ГРИЖА ЖИЗ. 

НЕНОТО РАВНИЩЕ НА РА
БОТНИЦИТЕ

широко обществено 
ние. Затова е необходимо 
Да продължим упоритата бо 
рба за колкото се може по
здрави договори отношения 
е чуждестранни; делови пар
тньори, което за модерно-

Слирайки се върху трудно 
стите в областта иа жизне
ното и общественото равни-



4 Комунист
МАРКСИСТКО ОБРАЗОВ ЛИИЕГрижата за 

стандарта не 

може па се 

разделя от 

качеството 

на произвол-

ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРИ
МОМИР МЪРКИЧ хода и общите резултати на 

пролетарското движение и 
колко са оспособени да дей
ствуват в рамките на движе 
листо.

следването па ефектите на 
марксисткото образование в 
Съюза на комунистите. Забе
лязват се, обаче, разлики, в 
определяне дефиницията на 
предмета и целите на изслед
ването. Според едно мнение, 
трябва преди всичко да сс 
изследва така нареченият въз 
производствен компонент 
ма образованието (овладява
не на отделните понятия и 
категории, способността да 
бъдат разяснени, възнроизве 
дели и т.н.). Това с пасивно 
спечелване ма знания- Нап
ример, по мое мнение, необ
ходимо е да се изучи колко 
от курсантите на младеж
ките политически школи са 
узнали, кога е приета Конс
титуцията, какво е местната 
общност и т.н. Такъв под
ход към изследване на ефск 
тате ма марксисткото обра
зование е едностранчив, а с 
това и непълен. Той не из
хожда от ' същността, харак
тера и целите на .марксист 
кого образование и нато та 
нъв «е е приемлив.

Не е спорно, че .марксист 
кото образование обхваща и 
образователно - познавател-

мсстиата общност и под. Мс 
рило за качеството ит ефек
тите па марксисткото образо 
ваиие, следователно, не е са
мо сумата па спсчслиите зна 
пия, по и способността за 
тяхното ожипотворявапс в 
практиката.

В Съюза на югославските 
комунисти в периода след 
Десетия конгрес с направена 
значителна крачка в идеоло
гическо-образователната ра
бота. Марксисткото образова 
пие все повече се свързва с 
актуалните въпроси на ндей 
1ю-1юлнтпчската борба, коя
то Съюзът па комунистите 
води, заедно с другите орга
низирани субективни сили, 
за прерастваме на самоуирав 
лението в интегрална систе
ма на обществените отпоше- 

. пия. „Може да се каже”, го
вореше другарят Тито пред 
Единадесетия конгрес и а 
Съюза на югославските ко
мунисти, „че такава широ
чина и интензитет на рабо
та рядко сме постигали ня
кога в следвоенните години”.

В търсенето на отговори 
на тези съществени въпроси 
необходимо е във фокуса 
на изследванията да сс наме 
рят редица конкретни въпро 
си, които налага практиката 
на Съюза на комунистите и 
да сс провери за същите в 
какво са взаимно отношение 
с марксисткото образование.

Изследването па ефектите 
па марксисткото образова
ние подразбира, встдшост,ството изследване па съвкупната и 
дсйно-гюлитпческа активност 
па Съюза па комунистите 
върху жизнепотрептящите, и- 
ко пом и ческ и, политичсск и, 
научни и културни точки на 
развитието на нашето обще
ство, при което специално се

(От 3-та ст-р.)
Ролята на марксисткото бб 

разование не може да се над 
ценява. особено кагато

отделно положителните про
цеси в икономическата раз
мяна на републиката с чуж
бина, където расте степента 
на покритостта на вноса с 
износа. Това нещо говори, че 
и на това ртоле може още по 
вече да се постигне.

се

Чувствува се в отделни 
среди и организации самоза 
доволството от съществува
щите съдържания и облици 
на марксисткото образова
ние. При това, в пръв план 
се изтъква броят на слуша
телите, конто са обхванати 
с разнообразните облици на 
идеологическо-образователна
та работа. Занемарява се и 
тгесълбюдава достатъчно ре 
ално и критически обстоятел 
ство, че активността на ко
мунистите не е на равнище
то на условията и потребите 
на средата, в която действу
ват. Именно, не се забеляз
ва нито подробно се навли
за в причините за дихармо- 
нията, която съществува ме
жду активността върху марк 
систкото образование и съв
купното идейно-политическо 
действувне на отделните пър 
вични организации на СК. 
Това налага потребата от 
всестранно изследване и съ
блюдаване колко марксист
кото образование е съставна 
част на акцията на Съюза 
на комунистите и е в унисон 
със задачите, които комунис 
тите имат в осъществяване
то на целите и същността на 
икономическата 
ция- Изискването за 
такова изследване е нобходи 
мо и в рамките на подготов 
ката на конгресите на СЮК.

МАРКСИСТКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДОПРИНАСЯ 
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 

В ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ НА СА 
МОУПРАВИТЕЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ

* Политиката на ограничава
не на
главно е добре разбрана. Но 
в областта на обществените 
служби все още има плано
ве. за които при настоящи
те условия, нг можем да обе 
зпечим средства. Не сеем да 
допуснел! преобемните капи
таловложения в тази област, 
или в обществото изобщо, у- 
грозят осйществените резул 
тати или да доведат под въ
прос основните насоки.

капиталовложенията

ния компонент, тоест спече
лването на нови знания. Оба 
че същото подразбира и фор 
миране на становище, опре
деления, т. е. формиране и 
възприемане на марксичес- 
ки поглед на света, на обще 
ството и в унисон с това ста 
нови ще и действуване с сво
ята трудова и жизнена сре
да. Това е специфичността 
на марксисткото образова
ние по отношение на някои 
Други съдържания и видове 
на образованието, които не 
включват в себе си и тре
тия акционния «компонент. 
Следователно, при изследва- 

ефектите на маркси 
сткото образование не е до
статъчно да се изследва са
мо първият — образовател
но-познавателният компонент 
но трябва да се съблюдават 
всички негови

изследва и анализира 
янигто на марксисткото об
разование върху практиката 
на колко .марксисткото обра 
зование допринася, че чле
новете на Съюза на комуни
стите в демократическия плу 
рализъм на самоуправителни 
те интереси, като нов облик 
на демократическата полити

вли- касае за решаването на ня 
кои актуални въпроси на сто 
панисването. Обаче, мапксис 
ткото образование представ
лява едно от съществените 
условия за ефикасно осъще
ствяване на водещата идей
но-политическа роля на СЪю 
за на югославските комуни 
сти в осъществяване нап-

^Видич подчерта, че нашето 
общество има добри програ
ми, че знае какво желае и
как може това към което се 
стреми да го осъществява. 
Затуй можем реално, п оп
тимизъм .ла гледаме на на
шето развитие в предстоя
щия период. И.маме пълно 
основние да 
това в такива разговори, но 
и в нашата публична 
защото има прекаляване в

пето на
подчертаваме 5 3реч,

крикиката.
съществени

елементи включително и 
цпошшят. Но, да вземем за 
пример пак местната общ
ност. Не е

За критика, сигурно, вина 
ги трябва да има място, 
и по-натаък трябва да я 
насърчаваме, но едностран
чивата критика, без съблюда 
ванс на резултатите, без по
сочване на пътищата за раз 
решаване на проблемите, не 
може да бъде обективна.

ак-
нея стабшшза.

достатъчно да се 
изследва само това колко ду 
ши от курсантите са научи 
ли какво елгеетната общност, 
ако същевременно не се 
следват н влиянието' и

едно

из-В разискванията, които в 
някои среди вече започнаха, 
не се оспорва ползата от из

мри.
носът на спечелените знания 
вт-рху тяхната активност в Младите на обучение

ческа система, да различават 
съществените сегашни 
трайните работническо-класо
ви интереси и 
дарение на

Комунист равляването на обществено- 
то развитие. Затова са 
обходими 
ния на ефектите

и по ни не-
такива изследва-колко. благо

на марксис 
ткот0 образование, които ще 
отговорят не толкова 
проса какво 
образование

марксисткото об 
разование. допринасят за тях
ЙОТО

Ирцстотц на Издателския с»вег 
■а НИРО „Комунист": Доброели Чула- 
фич.

Секретар на радакдшта: Сиотик
Топалович.

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, 
Площад Маркс и Енгелс 11, телефони: 
Ч<**ГР*» 335-0*1, секретариат 330-1*4, 
НОВИ БЕЛ1ТАД, Буделар Ленина 1, 
Телефов «7-793.

на въ- 
е марксисткото

преодоляваме на
ки равнищп и ВъВ 
облици

всич
На Издателския съ»ет (редакцшж ВСИЧК1

самоуправително 
то организиране и действува 
не в нашето общество. Впро 
чем.

ням отбор) нл всички юяшшя на иест- 
нтс _»КомуДсТ": Д-р Антон Вратуша.
__ ДЧ>*тор и главна в отговорен ре-

„Кому-

Днес, но преди 
всичко какво трябва да бъде 
ТО в бъдеще, изхождайки от 
условията и задачите, които 
Съюзът на комунистите има 
в процеса

на

Иа ТРУДОВ* органи
шсг^} Велко Мвлддиноии.

—ГУ ** вадввнего на ,Дому 
аа СърДщд; Сало Кържавац (г«- 

—4 «отговорен редактор), д-р Живо

зация „Комунист”.
Печата с* на сърбохърватски, ог- 

носак» хървлтскосрьбски (юкрялжцл и 
п*гшнш*1 лш слоиежжж, мвдиоаскн и 
2л6*яг** * » съЧМ:
Оъдгврски,

изследването трябва да 
покаже колко 
образование

марксисткото 
дава на направляването 

самоуправителното 
образование, а специално в 
условията на борбата за осъ 
ществдване „а целите на и 
коиомическата стабилизация.
кое™ П°ТРебНО изслеДване,

ВЪЗМОЖ
НОСТ както е записано в Ма 
нифеста”.

ма
пре-н в

че комунистите по 
стоянно да застъпват 
сите на

РУ**ъ«
интере 

целокупното движе-
Издиод в тгъх. 
С уха» 

ката от 22 **в_ЩР*аяда»га та Реаубдв-
_____  . ____  - ***♦ пдщда. „Ко-

е отмаля,, с ррдда «радио ос-

злит«м вгщщ.

ние и колко 
Съюза членовете нана комунистите имат 

над остана. Ше отразитова предимство наличното 
- което 

Да се откри- 
новата

състояние, 
ищ подпомогне

лите числящи 
ническото движение по 
ва. че разбират

■ •ФНСГШО с» е НО таковасс към работ-/ то- ят хоризонтите 
практика.

наусловията,
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НАШИ СЕЛА — ДОЛНА РЪЖ АНА

Единодействие и организираност гаранция за успех
ДОЛНА РЪЖАНА Босилеград, трябва да прев 

земе и организира 
мероприятия. Особено важен 
въпрос
ви, от които добивитб са висо 
селскостопанските производи
тели и подобряването на ра 
совид състав на добитъка, а 
съвместно с това и увеличава 
нето на фуражната база. 
селото съществуват извънред 
ни условия за изкуствени тре 
ки но за това нещо е необ
ходима организирана и плано
ва, дейност, каза Влада Сто 
янов, председател на органи 
зацидта на ССТН в селото и 
заместник 
местната общност.

е едно от 
средните по-големина села в 
Ьосилеградска община. Разпо 
ложено

рични уреди, , с една дума 
казано заживяха 

плана
общност, през 1981 трябва да 
отпочне изграждане 
фона линия до селото.

то и изпълнението на планове

Един от жизнените въпроси, 
който все още' не е разре
шен е снабдяването на населе 
нието с различни

Да добавим 
населението от селото актив 
но се включва във всенарод 
ната отбрана и обществената 
самозащита, което в практика 

потвърди и неотдавно игрове 
дената акция „Нищо не бива 
дан и изненада".

и това, че
повече нов живот, 

на местната
те.

По
от двете страни на 
река, чийто води

е сдружаването на
Ръжанска 
се вливат в язовира край 
Лисина, има над 50 домакинст 
ва с около 480 жители. Село 
то е типично планинско, как 
то и повечето села в община- 
та, пръснато по баирите на 
„Вильоколо" и „Топлидолска 
планина", богато с буйни бу 
кови гори и хубави пасбища 
с изобилни водопои, които ос 
тават неизползувани.

центъра на селото се на

на теле-
стоки от

В М. Янев

ДИМИТРОВГРАД

Публични
разисквания

в
мира
където се учат 15-те ученика 

„Мишалкина", 
„Гузобийска", „Ишор" и „Пеш 
кина", 
чават
както в повечето босилеградс 
ки села, миграцията се чувст 
вува, остават домакинства 
по един или двама стари хо 
ра, които не са в състояние 
да обработоват земята, а все 
повече търсят помощ от об
щината — Самоуправителната 
общност на интересите за со 
циална защита.

Главният поминък на населе

училищната сграда, председател на

от махалите

ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА сед
мица, на миналата година, 
в Димитровградска общи
на. относно в местните общ 
носги и трудовите органи
зации, започнаха
разисквания, 
с осъществяването на раз
войната проектопрограма на 
общината за период 1981 
1985 година. Съшо така бе 
обсъден и развойния план 
през 1980 година — послед 

година на средносроч

Безотговорното 
на отговорните в 
цията за селскостопанска дей 
ност, предизвиква недоволство 
и недоверие на селскотопанс 
ките производители, напускат 
селото и отиват във вътреш 
ността, както майстори-строи
тели с което са прочути навея 
къде в страната.

отношение
като ежедневно полу- 
нови знания. И тук

организа

с публични
във връзка

ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СЕЛОТО 
СА ДЕЙНИ

широко потребление. Мага
зинът в селото често пъти
е полупразен.ПОСТЕПЕННО СЕ РАЗРЕША 

ВАТ СЕЛСКИТЕ ПРОБЛЕМИ
Тези и настъпващите проб

леми в селото 
разрешават 
ЩИ
всички зависи и разрешаване-

■о могат да се Вероятно и тоя проблем
съвместно .с об- с пробиването на пътя каза

магазинерът в селото ще 
бъде разрешен.

ната
ния развоен план.нието в селото е животновъд 

ството и земеделието, за кое 
то има добри 
но не изплозувани. От година 

година

Населението от Долна Ръжа 
на, организирано в обществе 
но-политически одганизации 
в селото начело със Съюза 
на комунистите, подпомогнати 
от общината и останалите об 
ществено-политически сили, 
посетепенно разрешават ко 
мунално-битовите проблеми. 
Преди осем години със собст 
вени средства електрифицира
ха домовете си и така жиз 
ненйте условия издигнаха на 
по-високо равнище. В домове 
те си имат съвременни елект-

сили а от дейностга на
възможности, Т. Петров

на житвотновъдния 
фонд намалява, а особено ов 

Днес в селотоцевъдството. 
има около 150 овце, а преди СЪВЕТИняколко години почти все 
ки домакин отглеждаше над 
30 до 40 овце.

— Когато става въпрос за 
подобряване и увеличение на 
животновъдството, 
за което има извънредни ус 
ловия, ООСТ „Напредък" от

Съхраняване на ябълковите плодове
в селото И ТАЗИ ГОДИНА родът яа ябъл | 

ките беше добър. Но .някот домакин!. |
■не са добре съхранили ябълковите яло ^Щролизата. изобщо разпадните процеси, 
дове и затова пропадат. Не е къснс^а Плодове, които в края на периода 
това да се направи и сега. Ето някол-^у на съхраняването са загубили 3—4% 
но съвета нак да се запазят.

В живота .на плодовете има две яс 
но разграничени фази: едната протича 
в иеоткъснатия и нарастващ плод въР' 
ху дървото, а другата — след откъсва
нето му от него. Докато :в нарастващи
те плодове върху дървото има активен 
обмен на първични и обработени вещес 
гва между дървото и плода и промени 
те са предимно синтетични, при конто 
се образуват вещества с големи моле
кули, и откъснатите плодове се прера' 
ботват и разрушават натрупалите пре 
ди това вещества; процесите са преди 
МНО разпадни, като се получават все 
по-прости вещества. Доно лисото проце
сите в откъснатите плодове в първите 
фази на дозрявакето съвпадат с про
цесите на последните фази .по пораства 
щите плодове върху дървото, до по- 
известна стенен те се преливат н ряз
ка граница м*»кду т«х пе може да се 
постави.

В откъснатите плодове настъпва 
дозряваме, изразяващо се в комплекс 
от биологични промени, при конто 
отначало те придобиват,, а след това 
започват да губят желаните оргаиоле 
•птички качества. Този промени се ове 
ждат до траиогаирация. дишате и из
менение в химичния състав.

ТРАНСПИРАЦИЯ. Загубата .на во 
да под формата на тара от тъканите е 
прието обикновено да се '.нарича тран- 
сгшращия. От всички вол тества .отделя 
ни от плодовете в газообразно съсгон- 
мие, водата е с .най-голямо значение.
Загубата от теглото па плодовете съ 
ответствува приблизително на изпаре
ната от тях вода. Загубата .на вода до 
вежда до изменение на фдаино-хими- голямо,
ческото състояние та прототшазмата, телната повърхност', поради 
'вследствие ка което настъпва наруша
ване иа обмяната на мешсетната, израз 
яв.ащо се в промяна в тятраалешето 
па активността на ензимите — уоелч-

.чава се количеството на свободните
знзими, поради което се засилва хид-

Сигнали
: от теглото си вследствие на изпарява

ната от тях вода. се намират в добър 
тургор, при загубата 6—8% обаче вече 
се наблюдава слабо, а при 10—12о/0 — 
видимо завяхване. При такава транспи 
рация се намалява не само теглото на 
плодовете, ио и значително тяхната 
тъР.говска стойност.

Траиспзфащщта се нашгра в зави
симост' както от особеностите на са
мите плодове, гака и от външните ус
ловия, присъщи на средата, в която се 
съхраняват. Особеностите на плодове
те цди т. нар. (външни фактори могат 
да бъдат морфологични, анатомични и 
биохимични: дебелината «а кожицата 
и кутикулат а, броят, раамерите и със
тоянието на отговорност на лентииели- 
ге. .наличието иа веществата, крито за
държат или свързват водата, като пек
тин. захари и лр. Транепцрацията ста
ва през устицата на ножицата ка пло 
довете (от 10 до 35% от общото изпа- 
оеипе (и от цялата им останала повър
хност през нутикулата. Х.я о толкова 
по-голяма.. колкото по-големи са клет
ките и междуклетъчните пространства 
на плода. Мазният пласт от восъкопо- 
добни вещества, покриват -ножица
та. допринася ..най-много за намаляване*
•на транешграцията. Добре узрелите пло 
дове са по-добре «утинизирана кож- 
ца, по-добре се вкорковяват. в ио-голя 
мо степен се затварят устлцата и имат 
по-дебел .мазен пласт по кожицата. от- 
кодкото зелените .плодове, поради ко
ето транслиранията при тях е по-мал- ч 
ка. Изпарението при плодовете от един 
и съш сорт в еднаква зрелост н при 
еднакви външни условия с толкова ио- 

колкото по-голяма е отиосн- 
което дреб

ни плодеше напашват повече вода. от- 
колкото едрите.

В слелващ.пи брой: ДИШАНЕ

Пак без съобщения...
Историята със съобщенията 

Димитровград и Сенокос и Димитровград и
От Нова година 

не пътува от Ди

между

Долна Невля се повтаря, 
рейсът на „Ниш-експрес" 
митровград за Сенокос, поради лошото вре 
ме, а за Долна Невля пътува нередовно цо 
ради бездействието на регионалната общ 
ност за пътища в Ниш.

За Сенокос не може да се пътува’ за
пътят през Видлич е в лошо състоя 

дълбок сняг а
щото
ние, навалял е при това и 
през Пирот не е уредено минаването на рей 
совете на „Нишекспрес”. Този въпрос 
открит от няколко години, но решение пе 
се намира’ а хората от Висок се

разходи, защото от Димитров' 
Сенокос трябва да променят два

е

излагат па
увеличени 
град до 
рейса...

Случаят с поддържането на път» до 
на недостатъчнаДолна Невля е резултат 

отговорност .на регионалната самоуправмте 
лпа общност за поддържане па пътища в 
Ниш. Този път на места е разбит и сега,

времето е лошо е трудно проходим. 
По него са изкарани чакъл и п»сък’ но не 
са разхвърляни и поради тази незавършена 
работа, съобщенията до Долна Невля ста- 

големи трудности и нередовно...
И местните общности, през които

Димитровград за Долна Невл»’ 
достатъчно дейни, ме предприемат по 

оплаквания пътят не може да

когато

ват с ми
пава пътя от 
не са 
чти нищо, а с 
се поправи...

М.А.
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Нови учебници за уче
ниците от българската 

народност

ДИМИТРОВГРАД

ВСЕ ПО - МАЛКО УЧЕНИЦИ НА
СЕЛО

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Комисията да училищата на

Освен това учениците от 
българската народност хврез 
тази година тгге .получат и 
Христоматия за седми клас, 
която написаха 
Пенкова и Снежана Видано 

преподавател и

В основно училище „Моша 
Пияде'’ в Димитровград, ко 
ето обхваща най-голям брой 
ученици — 1190, обучението 
по всички предмети с било 
застъпено от преподаватели- 
— специалисти. Но за раз. 
лика от училищата в пра- 
довете, в селските училища, 
обучението по отделни пре 
дметн нс е било застъпено 
от съответни специалисти.

Градското учиш иде, къде 
то училищните помещения 
са4 кв.м. по ученик, което е 
представлявало голям .проб
лем в сел с н 11те учил щ т 1 а той 
надминава и 4 кв.м. По уче
ник, което е много повече 
от нормативите. Въпреки, 
че през изминалия средно- 
срочен развоен период бс 
казано, че проблемът свър
зан с помещенията в димит
ровградското основно учили 
ще ще трябва да се разре 
ши
си остава проблем номер ед
но.

Самоуправителната

■и други учебни частни. В то 
зи смисъл само през изми 
палата година бяха мзразход 
вани над 500 000 динара, а 
според програмата,. до края 
на тази година ще бъдат из 
разходвани още 200 000 ди
нара.

Що се пък касае до учебни 
ците от българската народ
ност.
трудности н те бяха обезпе 
ченн. '

Да кажем и това, че учили 
щиите библиотеки, 
щи се па територията 
Дим итровградска 
през изминалата година са 
разполагали с общо 18 000 
книги, които 
ползували като 
прочитш литература. С та
къв фонд книги всеки уче 
пик е разполагал средно с 
13 книги.

Ясно личи, че обществото 
полага немалки грижи за 
обезпечаване па всички нуж 
ни. учебни помагала и кад
ри, но също така е ясно, че 
с всеки изминат ден броят 
на учениците в селата ряз 
ко намалява и г- ответно в 
града се увеличава, което съ 
здава нови трудности.

В Димитровградска общи 
на поез изминалата учебна 
година процентът на децата, 
които са се обучавали в ос 
новните училища е достигал 
100%, което ще рече, че вой 
чки децата са отивали на 
училище.

Всички училища са „събн 
рателни", така че учениците 
са превозвани или пък са 
квартирували в мястото, къ 
дето е училището им, дока 
то известно число ученици, 
поради липса на превозни 
средства и квартири са пъ
тували от родното си село 
до най-близкото училище.

на

езиците на народностите, 
живущи в СР Сърбия при 
Просветния съвет на Сър
бия. на 24 денемв-ри м. г. 
проведе заседание ученици
те от българската народност 
в Югославия 'в поредица от 
лови учебници, то попия 
учебен план <и програма 
през тази ууебма година ще 
получат следните лови учеб 
штци:

ГРАМАТИКА

Цветанка

пович
български език в основно 
училище «Моша Пияде" в 
Димитровград.

И накрая да 
учебника тю

споменем
ст.рбохъоват-

немаймин

въпреки известните

ски език, като 
език за учениците от ооми 
•клас. чий то автор е Влади
мир Трайиович — професор 
от град Буяиовац.

намира по българ- 
шести,па ски език за пети, 

седми и осми клас. чиито 
автори са Марин Младенов 
-професор на филологическ
ия институт по българисти 
ка в Белград и Фрицно По 
пов — журналист в Радио- 
Югославия.

Учебният

обидила,

С тези учебници, ученици 
те числяттги се към българ
ската народност в Югосла
вия. ще бъдат в състояние 
още по-успешно да допъл
ват знанията си от облас - 
тта на майчиния — бълга
рски. както и сърбохърват
ския език.

Във всички училища на
миращи и на територията на 
Димитровградска община е 
имало 1413 ученика, които 
са били разпределени в 62 
паралелки. От това число, с 
успех са завършили класа 
1381 'ченика или 97,73%, до 
като незаедоволяващ успех 
са показали 32 ученика, или 
2,27%.

учениците са
училищна

„ Изучаваме 
СъРбохърватс ки език", за
пети и седми клас от Ма 
рин Младенов, Милия Нико 
лич и Милан Стакич.

но той -и занапред

Т. П.общ
ност на интересите за осиов 
но образование през послед
ните три години полага го 
леми усилия, за да осигури 
средства за обзавеждаме па 
училищата със съвременни 
мебели, училищни помагала

През изминалата учебна
година в основното образо 
вание обучението провеждат 
100 просветни работника, от 
които 35 в долните и 65 в

РЕПЛИКА

Новогодишна
„забава"

горните класове. Т. Петров

ИЗ РАЗВОЙНАТА ПРОГРАМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БОСИ ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ 
НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

В СЪЗВУЧИЕ С ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ
На 31 декември, в Димитровград бе 

програма, с коя 
то се изпраща старата и посреща Новата 
година. И този път бе видимо, че не е всич 
ко, както трябва да бъде 
на програмата, 
върху подготовката на

изпълнена новогодишна

в провеждането 
Хората’ които работеха 

програмата, като 
чс ли не се грижеха много за съдържание 
то и качесавото на същата. Беше направен 
опит дългогодишната концепция 
и подобни програми да се измени с въве
ждане на сценични действия в ..телевизион
но студио със режисьор, избиращ точки 
за програмата’ което 
не е успяло е за всяка похвала. Обаче 
никва въпрос: кой е този, който подбира 
музикалните точки и техните изпълнители. 
С една дума певците и инструменталистите 
вече /омръзнаха на димитровградската пу 
блика със своята една и съща програма, а 
и певците дълги години 
Тяхната слаба

Подобрението на качество то във В7^зпигателно-обра- 
зователното дело в основните училища и средношколския 

образователен център и занапред е главна грижа на тези 
институции. За подобряване на обзаведеността в основните 
училища се предвиждат средства в стойност от 500 хил
яди динара, а в средното насочено образование ще бъдат 
извършени всички потготовки за изграждане на физкул
турна зала и работилница, за които ще бъдат изразходва 
ни 12 милиона динара.

общественото хранене на 
средношколците, което засега 
не съществува. На инвестици 
онния план ще се вършат 
подготовки за изграждане на 
физкултурна зала с учебни 

и работилница. Стой

на такива
стаи
ността на капиталовлженията 
възлиза към 12 милиона 
нара, а досега са обезпечени 
4600

ди-
въпреки* че йапълно

ИЗХОЖДАЙКИ от Резолю
цията по осъществяване 
Обществения план през нас- 
тоЯШата петилетка, в 
ние на тази година в образо 
вателното

хиляди динара. Средства 
та за тази 
обезпечи 
управителна общност по сред 
но насочено възпитание и об 
разование.

ведеността в основните учи 
лища запланувани са средства 
от около 500 хиляди динара. 
Същите ще обезпечат учили 
щата. В този период трябва 
да бъде разрешен въпросът 
с изграждане на нова или до 
изграждане на съществуваща 
та училищна сграда в с. Бис
тър-

ВЪЗ'на цел главно ще 
Регионалната само

тече-

дело в общината 
ще се вложат нови усилия- 
Внедряването на съвременни 
те мероприятия подобряване 
то на качеството във възпита 
телно-образователните институ 
ции, както

В. Б.

не се променят, 
подготовка се отразява и вър

ху програмата. Те като че ли подготвят то 
единствено поради това, че 

насила ги кара да правят

Витиите в 

този брой от 

Методи Костов

В унисон с обществените 
изисквани^ в средното насо
чено образование, на отделни 
етапи от това образование, се 
предвижда пълно осъществявл 
не на рационалното насочване

и по-дълбокото 
на образованиетосвързване 

със сдружения туд и занап
ред са една 
задачи пред субектите в об

чките
някой

от неотложните това.

По-добраразованието и възпитанието.
През настоящата 

при основните училища, раз
бира се в които не съществу 
ват, запланувано е формиране 
на възпитателни групи, както 
и рационализиране на училищ 
ната мрежа т. е съблюдаване 
на въпроса по интеграци^ на 
училищата. Също така един 
от значителните въпроси, кой 
то стои за разрешаване, е по 
добряването на материалнотр 
състояние на трудещите се 
в образованието.

С цел да се подобри обза

към определенни 
създаване на по-добри усло
вия за производствена прак
тика т. е. 
ване■на 
зованието

професии, част на програмата б*ха 
изпълниха чле

година
хумористичните точки, които 
новете на младежкияпо-пълно свърз 

възпитанието и обра 
със сдружения

самодеен
които със сатиричните 

стове с актуалността

театър 
и остри тек 

си посочиха на много

„ОПА”,
труд.

В средното насочено образо 
в общината покрай не 

доставя м ето на .матерни тното 
състояние изтъква се необхо 
димостта от оборудаване 
ботнилница, 
ват ученици от

неправилност 
начин. Тяхното 
би могло 
Други, които работят 
програми.

в средата, на един забавен 
отношение към работата 

да бъде добър

вание

ИМ
пример на много 

върху тази и подобни
на ра 

която ^^^е полз-
машинния от

дел. Не по-малък проблем за 
разрешаване е и Славча Антоввъпросът по
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Младежка трибуна
Единодушно 11 СИ остава
предложение клетва на младите ПОЕТИЧНА АПОЛОГИЯ 81

Деница ИЛИЕВАНцка Щафетата на младостта си 
остане такава каквато бе досега!
И досега ние. носейки я и мислейки 
за Тиго
нашите най-велики придобивки — сво 
бодата, братството, социалистичес 
кото самоуправление. Изразявахме ре 
шимостта си да ги пазим и изгра 
ждаме. Така ше правим и занапред.

поддържа основната 
Щафетата ма младостта.

Щафетата ше тръгва от републики
те и автономните области според ут- 
върденото разпределение. Тази годи
на тя ще тръгне бх ОР Черна гора.

Пъ;рвцят и последният носител ше 
бъдат определени според досегашните 
критерии, които е приел Съюзният ко 
митет за чеотв1уваие Деня на амладостта.

Посрещането и изпрал нането на 
Щафетата, накто и досега, във всички 
места тпе се ознаменува с редица маки 
фестации в организациите ма сдружения 
труд, местните общности, училищата, 
университетите. единиците и ведомс
твата на ЮНА.' Особено трябва да се 
афирмират местните щафети, а в мес
тата. които разполагат с възможности 
ц условия. 1ТТе се организират шублич 
ни манифестации.

На централното тържество на ста
диона на ЮНА, Щафетата на (младост
та ще приеме председателят на Кон
ференцията ма ССМЮ, който ше про
чете посланието на младежта. След го 
го. нослта от най-добри младежи и де
войки от всички републики и автоном
ни области, Щафетата те мине из Цве 
тиня дом и ше бъде положена в му
зеи ..25 май”.

концепция на

ДУМАТА. Е ТВОВвсъщност мислихме за
Ие осещам времето. 
Далечината ме изяжда. 
Далече от себе си 
ст,нувах хора.
Търся тебе.
Намирам спомените, 
но сами по себе си — 
изчезват.
Далече от себе си 
с бърчки на челото 
спомням си за младостта.

Това е същината ма бройните пое 
лання, които досега се 
] Хредседателството на Съюза 
алистическата младеж на Югославия, и 
Съюзния комитет за чествуване Деня 
на младостта. Въз основа на тях прие
то е единствено становище, според ко
ето в концепцията на Щафетата и 
Деня на младостта да няма съществени 
промени, а Щафетата, предварително 
минала през всички републики и авто
номни области да си остане Финал на

получиха в 
. на соци-

Радко СТОЯНОВ

Пророчество на чичо ми
тържеството, ноето се провежда на ста 
диона на ЮНА в Белград.

Председателството на Конференция 
та на ССМЮ отправи такова предложе
ние на публични

Зад старата къшУрка 
под големия ясен 
аз правех кули от пясън и пепел. 
Играчки и книги с картини нямах, 
пито пък търсех,
защото пясък в изобилие имах.
Чичо ми, покоен, казваше тогава: 
Няма и той с пръчка дете да удари, 
нито пък писалка да умори, 
но нека му е здраве 
саглам майстор ще стане.
И наистина бях хлапе 
и загадка от дете, но не 
а палав и заначлив, 
ту насмеян 
•ту плачлив, 
винаги с ножици острижен, 
с кт.лчищна риза и вълнен панталон. 
Така беше петдесетите години: 
не гонеше се мода, нямаше п найлон. 
А чичо ми все едно държеше:
— Няма писалка да умори, 
нито дете с пръчка да удари, 
нека му е здраве 
майсюп ше е саглам.

разисквания в об
ществено-политическите 
председателствата на ССМ във всички * 
републики н автономни области. В ра
зискванията. които вече

организации и

приключиха се

вундеркинд,

Младите от всички краиша ни страната с лшбог. и гордост носят щафетата на мла 
достта, а посрещат я с пе се/; и игра Арсо ТОДОРОВ

ШизичесКакултураСПОЦВН КРЪГЪТ НА ЖИВОТА
Понякога от разбирания се опиваме 
н и опиянените си, създаде/ч* за време, 
едвам различаваме разоблнченост идух и чиста природа разоблнчителност.

понеже зад тях сме ние. 
неподготвени за щедроог.
Обикаляме челичния кръг на живота, 
сериозно убедени в сериозността ни. 
нъдето виждаме само собствените следи, 
бл7,екайни се в изтърпяването 
по различни начини.
Убеденост разпалваме 
в неубедителните съмнения
а всъщност се насае за неразбиране собствените

чувства.

в конто ние изграждаме собствената принцшшост.

изграждането па мнкроязо- 
вира край село Омиловци. С 
този обект сс разкриват но
ви възможности за развитие 
па спортния риболов и за
това, както бе .изтъкнато на 
ст»б.ранието, 
ма спортните рибари трябва 
навреме да организира 
ции с цел микроязвнрът да 
стане приятно кътче за от
дих и забава.

На 25 декември миналата година в Димитров 
град се състоя редовно годишно събрание на об 
щинскага организация на спортните рибари ^Ни
шава”, на което бе обсъдена дейността на органи 

1980 година и приети задачите на спор 
тните рибари лрез тази година.
зацията през

организацията
град проявиха завиден инте
рес за сътрудничество с вси 

субекти в борбата за 
жизнена среда. Показа-

Внедрявайки колективната 
работа, решаване и отговор
ност, Общинската организа- 

спортните рибари 
" в Димитровград

осъ-

ак-
чпчки 

ста
телец пример в тази насока 

кожара „Брат
ство”, имащ за, цел да спре 
прекаденото замръсяване па 
Нишава.

пия на 
,/Нишава
през изтеклата година 
ществи резултатна дейност. 
200 в-ьлрастени спортни риба 

73 пионери, членуващи

е договорът п
През настоящата година 

спортните рибари ше про
дължат да омасовяват орга
низацията си и да засилват 
сътрудничеството със Соци
алистическия съюз II остана
лите организации, ангажира
ли в борбата за о-пазваие па 
околната среда. Необходимо
то внимание ще бъде посве
тено и на борбата срещу бр 
акопиерите.

Г ООСР ,,Нишава" дадоха 
принос в обогатя 

в община-
На събранието бе взето ре 

щение тази година за пръв 
път да се 
ски излет по повод 8 септем 
ври — деня па освобождсни 
сто Па Димитровградска об
щина. Тази манифестация тр 
ябва да стане традиционна.

Особен интерес всред спор 
тните рибари предизвиква

значителен 
ването на водите

качествени видове пла- оргамизира рйбар
та с
нински риби и опазването па 

среда. Раздвижвай
ки акции за разрешаване 
проблемите във връзка със 
замръ°ява.нето на природата, 
отделно на река Нишава, си 
оргиите рибари в Димитров

околната
на

М. Аидреевич
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ЗАПАСНИТЕ ВОЕННИ КОМАНДИРИ В БОСИЛЕ 
ГРАД

< +>
Съвети на ленаря

■

Антибиотици и лечение с тях Разгърната широка дейностМЕЖДУ причинителите на една или 
. , друга инфекциозна болест съянестиува 
‘ ». голяма зависимост, която се използва 
I I от науката за добиване на самите бак
< I терин на антагонистични вещетсва, на- 
' сочени срещу сашгте тях — т.н. АНТИ
. ; БИОТИДИ.
ч ’ Благодарение на мощните антггбио- 
! 1 тичаш средства много инфекциозни бо 
| > лести люжаха да бъдат ллквндцратш. 
'(» а други протичат по-леко. с по-малка 
\ , смъртност. Но въпреки големите успе- 
, хи, постигнати от лечението с антнбио 

тицн. много пъти при неправилна упо 
! треба (например ако ленува штфек 
I [ дия с дози, коптоне са достатъчни да 
I • убият болестните причинители) те при

* I викат към антибиотика. Получава се 
( , т.н. резистентен (устойчив) на алтиби

отика щам. на които антибиотикът не 
' 1 действува. Нещо повече, доказано е. че 
1 1 бактериите дотлкова привикват към да 
1 * ден антибиотик, че не могат да живо
< , ят безнего. той става нещо като техен 
, , фактор на растежа. Това особено чес 
| то се наблюдава при лечение със сте

ПТ0МИЦ1Ш. но може да се наблюдава и 
!* при лечение с всеки друг антибиотик.
* ► Напоследък ^медицината се намира 
- пред един много важен проблем: бро

ят на бактериалните нитове, нонто не 
се повлияват от антибиотици, е лшого 
голям. Това се компенсира до известна

флора от бактерии, конто улесняват но 
рмалшгге
у-хготрсба на големи дози антибиотици 
н елиминиране на един или друг бакте 
риален (вид взаимоотношенията меокду 
„нормалштте обитатели" се нарушават 
и тогава могат да настанат тежки изме 
нения в организма. Например при леи 
равшша употреба на някои аитибиоти 
цп през устата може да се стигне 

възпаление,
ва лечението. Нещо повече, „нормални 
те бактериални обитатели" 
хлуяг в кръвта и вътрешните органи и 
да предизвика и патологични измене
ния там. Това явление често е във връ 
зка с друг страничен ефект на аптиби 
отмците. Много пъти, приложени съис 
ем в началото на заболяването, 
змът може да си изработи имунитет и 
при повторна среща с 
агент отново заболява, макар че но при 
-шит антибиотиците съдействуват 
естествените сили на оргаиизама да се 
справят с инфекцията.

За да се избегне вредното действие 
на съвременните мощни ацтибИотици 
те трябва да се употребяват само при 
строго предписа!гне от лекар и при пра 
вилен иотбор на антибиотика в дози. 
нонто конкретния случай изиоква.

функции на организма. При
Запасните военни коман

дири имат историческата от
говорност в осъществяване
то и създаването на нови ус
ловия за ангажиране на вси 
чки фактори във всенародна 
та отбрана и обществената 
самозащита.

В края на миналата годи
на в Босилеград сс проведе 
отчетно-изборно 
на Общинската организация 
на запасните военни коман
дири, на което делегатите 
обсадиха работата на едното 
дишиата си дейност на орга 
низанията и Председателст
вото. В доклада, който изне
се Цоне Тодоров, досегашен 
председател на организация
та бе изтъкнато, че запас
ните военни командири са 
разгърнали богата и дииами 
чна дейност в провеждането 
ма решенията на 11 конгрес 
на СКЖ и Осми конгрес на 
СКС.

— Съюзът на запасните во 
ении командири осъществя
вайки своите задачи за всее 
трайно обт I геетвено-нкономи 
чесно развитие на страната и

на братството и единството 
и прочие. При това членове
те на организацията са взе
ли дейно участие в акцията 
„Нищо не бива да ни изне
нада", в която са показали 
голяма готовост и отговор
ност.

Делегатите приеха и прог
рама за работа, в която бе 
подчертна 
дейност в развитието на де
легатската система, идейно- 
политическото и воешю изди

до поето затрудня

могат да на заседание I ю-нататъшната

развитието и укрелгане,
валето на всенародната 
брана и обществената само
защита, тачене на революпи 
онните традиции и пренеся
ло опита от НОВ на подраст 
ващите поколения- През на
стоящата година

от-
органп

инфекциозния

ма
запасните

военни командири в която 
ще се чесгвува 40-годишнина 
та от вдигането на нашите 
народи и народности на бор
ба срещу фашизма и домаш 
ни ге предатели, запасните во 
ении командири ще вземат 
дейно участие. Същите ще 
се лриобщат и във всеобща
та югославска акция „88 др
ъвчета за другаря Тито".

В знак на признателност 
за постигнатите успехи в ра
ботата

степен чрез октриването на все по-го 
лям брой нови и нови актибиотгщи. сп 
Рялю които бактериите още не са успе 
ли да се приспособят. Това обаче 
може да продължава до безкрайност! .

Друг важен проблем на лечението с 
антибиотици е. че употребата на гол е 
ми дози от даден антибиотик води до 
т.н. диебактериоза. Това явление може 
да се обяскн по следния начин: норма 
лно в организма живеят различими ви 
дове микроорганизми, които се намират 
в иизвестно равновесие един

по укрепването на всенарод
ната отбрана все повече и 
повече се афнрмира като об
ществено-политическа сила в 
общината — изтъкна Тодо
ров.

Запасните военни команди 
Ри ъ съдействие със СЪк>за 
па бойците и останалите об
ществено-политически органи 
зациии

не
и в развитието 

всенародната отбрана в общ 
ината. Републиканската 
ференция на запасните 
нни командири на Сърбия на 
Цоне Тодоров присъди Ем
блема па Съюза на запасни
те военни командири.

За нов председател на Пр
едседателството с едногоди
шен мандат е избран Иван 

М. Я.

на

кон-
вое-

:
в изтеклия 

са обърнали голямо 
ние върху, развитието и таче 
пето на революционните тра 
диции от НОВ, укрепването

период
внима-спрямо

ДРУГ. Така например, в чревния канал, 
в устаката кухина и дргаде има смесена

Андонов.

90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЬОША ПИЯДЕ

Непоколебим революционер (1)
В МНОГО вестсници 
ния.- Редактира

1922и списа- година той пътува неле 
гално в София

кЪдето са били 
нисти

много кому-прогресивния 
вестник „Слободна реч". 

Пияде
на Втората 

конференция на Балканската 
комунистическа федерация- 

В края на 1922 година 
да намира легални форми на 
работа за ЮКП той създава 
Независима работническа 
тия. Той е 
ник „Радник , „ 
никът спира (заб 
рана на полицията) той изда
ва вестник „Оковани радник). 
Буржоазните власти обаче ис 
кат да прекъснат всяка рабо 
та на ЮКП и 
Независимата

на Югославия- 
Моша Пияде обаче несе проявява 

голям революционер 
тиен

секато
разочарова. Той продължава 
сводта партицна дейност и в

и пар
деец между двете вой

ни. В ЮКП е приет на 1 яну- 
ари 1920 година когато 
започва да сътрудничи 
тийния орган на 
ничке новине".

Забележително събитие 
историята на ЮКП е Вторият 
вуковарски конгрес. Моша Пи 
яде участвува 
рее, където води непримири 
ма борба против

с цел

концлагера. Превежда „Капи- 
заеднотал , 

„Комунистически
с Чолакович, 
манифест" и

и пар
редактор на вест- 

а когато

в пар 
ЮКП „Рад-

„Социализм^т не е изграждане Други марксистки 
то са били от 
ние за

на индустрия зарад 
индустрията, социализът не е изграждане на фабрики зарад 
това да ги имаме, социализмът е изграждане на индустрия 
и селско стопанство за да живеят хората по-добре, по-кул- 
турно. Имайки пред очите си едно по-щасталиво бъдеше, 
социализмът трябва да се бори и неговите Съвременици- 
строители да почувствуват плодовете 
основа за нашето по-нататъшно развитие,

книги, кои 
огромно значе- 

марксисткото образова 
на членовете на ЮКП.

вест-
ранен от ст

0
ние

В Лепоглава 
година Пияде се 
Йосип Броз 
Пияде пише,
Тито узнал 
1928

1930на този конг- през
запознава с 

Тито. По-късно 
че за пръв пъ,т за 

в Митровица през 
когато

от своя труд. Но тази 
тези успехи ко

ито сега имаме ние не сме създали само с работа вътре
в страната, но ги създаваме и с г------
на в отношение с другите народи..

затова спират и 
работничес-неприятели 

марксистката линия в 
— центрумашите. Ак

те на
партия. След товака Моша

организирал нелегална 
печатница на ЦК на ЮКП е 
Ьелград. Там
мунист", орган на ЮКП.”Ра- 
ботата

нашата В71ниша полнти партията 
тивно работи върху съ,здаване 
то на Независимите работни
чески

ПиЯде
година арестува 

за про-
срещу работника Йо- 

Брзо Тито, който бил 
осъден на пет години затвор. 
Съвместната борба и другару 

на Пияде и Тито 
продължава и по време 
войната все до смЪртта 
ПиЯДе през 1957

ните в печата 
цесаТАКА челиговореше Моша Пия 

де на строителите на Власинс
се печатао О о

МОША ПИЯДЕ 
Янко е роден на 
1890

„Ко-синдикати след забра
на дейността на ЮКП— Чичо 

4 Януар* 
година в Белград. След 

като завършил основно учили 
ще и прогимназия се учи в 
занаятчийско — художествено 
училище в Белград, 
това

ната 
със Закона

сипките водоцентрали през ноем 
ри 1955 година, човекът 
който бяха Съчетани качест 
вата на велик революционер, 
художник, журналист и юРист- 
Той искаше хората 
по-,|ТГастливо. 
бъдещи поколения. Сегашни 
те и бъдещи поколения ще 
помнят непоколебимия рево- 
лЮЧионер Моша Пияде, който 
от създаването 

• края на живота си се 
за по-доброто бъдеще на 
трудещите се в Югославия. 
Той се застъпваше 
за социализъм веднага да по- 

благоденствието, 
който той носи на работниче 
ската класа.

на печатницата продЪл 
жава няколко години иза защита нав през

ването
При това пътуване в София Моша Пи - 

месец пребивава в Димитровград “Гава цСибЗ! 
където в съдействие с партидата 4 РИбр°л1

града успешно премина ва 
вРЪШане- По това

на
да живеят 

сегашните
наа след 

живопис в 
вместо 

с живопис, 
палетата

организация в 
при отиване и 

грани-

година.
една статия в „Политика" 

на 25 май 1951 година Пистде 
пише за съвместната борба

и следвал 
Мюнхен и Париж. И 
да се занимава

границата В
~ време на преминаване на

Ц а той се скрива и в село Градини.
той наскоро оставя 
на художник и 
лист
дина е бил

държавата. Сега 
„Слободна реч",

станал журна 
— През 1911 и 1912 го-

„МНОГО 
през всички 
та можах

вестникът 
който по 

втори ПЪТ започва да излиза, 
се явява като нелегален 
ник на ЮКП.

Моша Пияде пътува 
раната и чужбина със задача 
за организиране на партийни 
организации и създавене 
връзки с чужбина. Така през

1935на ЮКП до 
бори

пътигодина бива оттогава, 
години на война 

да се убедя, 
това е човек, който в себ 

обединил

полицията, а Моша^Пи^е 
арестуван. Започва дългогоди 
шен затворнически живот на 
Пияде. Той е бил осъден иа 
20 години затвор. По-късно 
му намазват на 12 години. 
Затворническите дни прекарва 
в Сремска Митровица и Лепо 
глава известните концлагери

секретар на сдру 
жението на журналистите а 
през 1913 до 1915 година и 

рисуване в

чевест е си
борците е

човек-политик, 
народа, човек 

на Партията и 
и човек —

преподавател по 
Охрид.

Оше от 1919 година Моша 
Пияде се

в ст- Ръководител на
чувствуват организатор 

вожд на Партията 
гениален

провявява като от 
личен журналист. Съструдничи

на пълководец.
Б. Николов

(СЛЕДВА)
СТРАНИЦА 10
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ПИСМА Интересни новини
Снабдяването в село 

Гложйе
.ж'/МШШ

В село Гложйе — Босиле- 
градска община — трудолщ 
бивите 
бождението 
големи

Посоченото бе констатирано 
на едно от събранията на 
Съюза на комунистите при 
местната общност, изпратено 
предложение до трудовата 
организация. На това събра
ние лично присъствуваше и 
техният директор и председа 
телят на общинската конфе
ренции в Босилеград.

Следователно и пред компе 
тентите представители 4 хората 
изнесоха своите трудности за 
прехраната и личното отноше 
ние на магазинера, при което 
констатираха, че магазинеръ,т 
е виновен за постъпките си, а 
и че няма брашно и други ар 
тикули в магазина — също е 
негова вина.

До компетентните в Босиле
град на няколко пъти се от 
несе първичната организация 
на СК и събранието на изби 
рателите. Досега нищо не е 
предприето слабостите да 
се премахнат, па затуй изпра 
щаме това писмо до вестника 
с надлеждата, че компетентни 
те по снабдяването по-бързо 
ще разрешат този въпрос и 
че снабдяването в нашето се 
ло ще се подобри.

селяни още от осво
па насам полагат

грижи 
селските проблеми 
ти. Със 
направиха 
Любатска река,

да решават 
| и труднос 

сили си 
мост над

собствени
бетонен

широк ПЪТ 
ДО центъра на селото, общест 
вена зграда... А от освобож 
дението до днес имат свой ма 
газин за снабдяване на насе 

стоки от първалението със 
необходимост.

Всичко това 
жителите на селото

е добре, но 
сега из 

мъчва един друг въпрос. Име 
нно, съществуващият 
зин в

мага-
момента, а и от поотдав 

полупразен. Ина винаги е 
отношението на магазинера 
КЪМ купувачите е доста лошо. 
Той употребява 
изрази, сметките невинаги са

неприлични

му точни, 
стоки и ги запазва 
ра и изобщо няма добро 
Държание, което налага работ 
ното му място.

От всичко това хората се 
оплакват в ръководство на 
местната общност в селото, 

„Босилеград", чиято

поприкрива някои 
за свои хо НЕИЗПОЛЗВАНИ

ТУРИСТИЧЕСКИвъзможности
МОЩНОСТИ бързо 

попълват. Поради недостатъчна' органи
зираност обаче през останалия период 
на зимата възможностите ке се пблзу 
ват докрай.

Новосъздадената самоуправителш 
общност на интересите по развитие на 
туризма на Власинското езеро занапред 
ще има огромна задача, тъй като тряб 
ва да се съгласуват интересите на 
няколко промишлени центрове: Ниш, 
Лесковац, Враня и други заинтересова 
ни за организиране на постоянни и 
краткотрайни почивки. • ;.»

Не само зимуване, но тук твърде 
успешно може да се организира летува 
не. с оглед на пленяващите природни 
красоти, чистата природа и относител 
но добрия достъп, както и близост на 
Власинското езеро.

раства и малките

а и СОСТ
собственост е магазинът и кой 
то се грижи за снабдяването. 
Но досега няма никакъв ре-

Драган ИВАНОВ, 
председател на местната 

общност
в с. Гложйе

Пределите на Власинското езеро се 
отличават с изключителни възможно
сти за развитие на зимния туризтм,. от 
дих и рекреация. Освен хубавите мес
тности за скиорство, тук са и борови 
и останали гори, които позволяват едно 
дневни излети.

Досега обаче съществуващият хотел 
и мотел „Промая" могат да приемат 
малък брой посетители. Мощностите са 
ограничени, особено през зимната ва.ка 
нция. когато интересът значително на

зултат.

РЕДАКЦИОННА БЕЛЕЖКА

С настоящето писмо редакцията на в-к „Братство" 
възстановява рубриката „ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ". Съвсем 
разбираме тревогите и грижите на гложани. Ние се надя
ваме, че рубриката положително ще въздействува и ще 
допринесе правилно да се уреди и въпроса, който вълну
ват жителите на с. Гложйе. Ст. Н.

КЪМ сътру-Тук искаме да поканим всички читатели 
дничество. Пишете ни по всички въпроси, които ви вълну
ват, огорчават, или пък радват и насърчават. С прикриване

„дребни ,
МОЗАЙКА

на истината, с отминаване на таканаречените

адио-локатор (радар)не-незаслужениежедневни въпроси, често се нанасят 
правдини, забавя се самоуправителното ни развитие.

Следователно, няма дребни и 
Затова ни пишете за всичко редно и нередно, 

мнения, предложения, забележки.
Ние от своя страна винаги ще поместваме вашите 

писма с едно-единствено желание: въпросите да се уреж
дат своевременно, правилно и отговорно, така както 
велява нашето самоуправление.

-
маловажни въпроси.

изнасяйте

свои
прави тогава? Дали да 
спрат машините или да се 
продължи напред с най-мал 
нага бързина при постоянно 
предупреждаване със 
пата?

ЧЕРНОГОРСКОТО ПРИМО 
РИЕ — НАЙ-СЛЪНЧЕВЕЯТ 
ПРЕДЕЛ В ЕВРОПА

Представете си .кораб, с 
който сте изплавали на от-

се

крито море м попаднали в
гъста мъгла. Какво да се

По много причини югос
лавските метеоролози и 
климатолози са пооветили 
изключително внимание на 
морския бряг ка Черна го 
ра. който поради своето по 
ложенпе, вегетация и изоб 
що по днебие с основание 
се счита за алпийска и ме 
днтерзнска земя.

Метеоролозите са 'прес
метнали точно: в нопуляР-

сире*

Ф0Т0ХР0ША Не. Не е необходимо да 
се намали скоростта. Кора
бът може да продължи без 
(риок, че ще се сблъска с 
кораб от противоположната 
посока, или че те 
ти” па подводни гребени. До 
статъчпо е само да се лклю 
чп радио-локатор.

..пале

айгя черногорски приморски 
град Будна например от 20 
Февруари до 11 . декември 
средната температура от 
10 градуса Целзиусовн • трае 
294 дена, а в Ница. такава 
температура (и то от 20 
март до 14 ноември) продъл 
жава 239 дена. Периодът 
със соедиа температура над 
18 градуса трае в Будва 169 
дена (от 6 май до 22 октом 
вгри), а в Ница 106 дена) 
(от 7 юни до 21 септември).

Всъщност Черногорското 
приморие се счита за. най- • 
слъ! пешнгг «предел в Бвро 
•па по което вече се изказа 
ха не само домашни, иго н. 
много чуждестранни «мете 

в животше-

Радио-локаторът е уред, 
конто може да „види" и най 
-гъст мрак. Не безпричинно 
го наричат ...всевиждаще 
око". Предавателят изпраща 
на всички страна тънки 
.концентрирани снопове ра 
дпо-впдшн. Ако .на техния 
път се натъкнат на някакъв 
предмет, тогава тези .вълни 
се отбиват и «връщат в 
.приемния уред ма локато
ра. На екрана се явяват си 
гкалп. с конто е възможно 
лд се установи дали е това 
кораб «или скала. Наблюда 
ва.щнят може да установи 
посоката на движението на 
кораба, пдвапг от иротиво 
1юлож1ната посока и негова 
та скорост.

ДИМИТРОВ-
„Сате- 

Новата

Живущите в
кварталградския 

лит"
1981 година 
гни отколиото

посрещнаха
много по-радос

предишните 
години. За това ймат 

, защото в 
навечерието на Новата 1981 
година мнозина жители от 
.Сателит" получиха — 

ЛЕФОН! Но доиато телефон- 
иабъл бе прокаран до 

работ-

нови 
и оправдание

ТЕ-

ИИаГ
споменатия квартал

ПТТ понякогаииците от 
трябваше /ха работят и та- ОРОЛОЗИ, КОНТО

йнте предели на тази част 
на адриатическото нрайбре 
жие са потърсили

време па своите почин- 
ползувайки тази част и 

в областта

ка: Т. П.
С рад! го-локагари днес са 

снабдени 'всички нотоломп
II ПО-бъРЗИ МОРСКИ НОРП.бп
и самолети, а съшо н лети
щата.

„аешл
по
нн.
за изследвания 
на своята специалност-
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ве$ ш/пвцие
— Иди да видиш — наз- 

ва майката на момиченцето 
дали

има сшшсни кр/чета.
След десет минути детето

колбасаринъг >.си

и
се връшн-

— Е — Пита майната.
— Не можах да видя, има 

ше обувки на краката.
по-КУЛТУРНИЯТ ЦЕНТЪР В Димитровград

улиците на града още минала- 
случай майските «тържества. Зна- 

останаха на улиците и дочакаха 8 сеп- 
Хората от 

не ги прибн-

ставн знаменица но
та година нол
менцата
теми ри — Деня на освобождението. 
Дома рошиха да„песщг" време да

поставят. Знаменцата за/гова
Обаждайки се на банка

та. пяканъв човек набрал но 
грешен номер. Когото попи 
■гал дали отсре/ра е банка
та. вт.зрастнннт човен, ной" 
то му отговорил 
„Не, СК7,ПИ, 110

останахарат и пак 
за Нова година...

Хората се питат, нима знаменцата сега няма 
да останат до Първи май—!

казал: 
бих желалI * * *

е.”[дадено калите доI „ВИЗА" ЗА ПИРОТСКА ОБЩИНА№
И тая година автотранспортното ог Пирот 

забранява па автобусите да преминават през Пирот 
Сенокос, Т7,й нато през ьи

Двама пидии разговар
ят на презокеански параход. 

— ВижI I II ска обшина на п/,т за 
длич пъти/пата са непроходими.

Каито узнаваме другарите от Автотранспор
тното в Пирот са прави — шофьорите на „Ниш- 
експрес” не са „визирали’' паспортите си за пре 
минаване гщ територията на Пиротска обшииа.

ломотп едини 
Колко много вода!ИДО на пут при децата у Шабац, млого 

| пут мину, млого чудеса вндо. ама нигде тека се 
не нзмучи и теквия страове не набра кино на пу- } 

рампете V Димитровград. Ама 
изе-

>/т.
— Да. бе — учудва со 

И това е самодругият.
пов/.рхпост/а!.тат оди гарата до 

мани що я има муЬе н ядове, ама и срам ме 
върчадье беше сват Пера.I де оти с мене на

Ка беомо V Шабац сват Пера ми поназа 
убавс работе V Шабац та ме беше радос 

дека све това има V нащу държаву.
|.1 се бео сгегнул да му покажем убавс работе V 

||!|| Димитровград. И има
-тат оди гарата до рампете ме нзеде.

Излазнмо оди гарата и я му разпраям за 
може добре да

* * *I млого АХ. ТАЗИ ВАКАНЦИЯ...Затова и я

Много учители напуснаха професията си и 
заминаха в други служби зарад това че заплатите 
т.е. линиите доходи им 
прие тази година зимната ваканция да продължи 
един месец те казват:

— Ах, тази ваканция-. Защо напуснахме ста
рата си мила професия—

кво да му нажем. ама пу-

били малки. Сега когато се
новуту автобуску станнцу, ама не 
Бу види човек. Начнчнани некнквн камиони и ци_

Щом из-
Между младоженци: 
— Мили пита тя. — 

колко жени си имал преди 
мене?

Мълчание. След нянолко 
минути:

— Чакам отговор!
— Сигурно — казва мла

доженецът, 
броя.

пред н»у та се добре не види. 
оди гарата и я му реко дека смо стиглн V I 

Дилгатровград заглибисмо се V Бол. Беше ме мло- : 
го яД. Сватат темън си беше купил нове обуче, 
лановане по най-новуту моду.

Да сам се сетил на време по-добре да смо . 
слезли V Пирот оди возат. па с автобус да сам до- ; 

центъРът на Димитровград тека млого се

стерне
лезомо

СТИМУЛАЦИЯ НА САМОДЕЙНОСТТА

В Центъра за нултура и забава в Димитров 
град се откри бюфет в мазето на Дома на кул
турата с цел самодейците след оепепепгциите и по
чивните да се подк.оепят с кафенце и бира... Но 
вместо стимулации на самодейността бюфета по- 
действува обратно... Самодейците повече прекар
ват времето си в бюфета, а по-малко на репети
циите.

но аз още|||||ШъЛ до 
обруна. *Са нема друго, узомо багажат и я напред, ; 
сват Пера по мене загазнмо и въРчагье назад не- , 

негпо да ме пита, замъцне и
Двама шотландци се сре

щнат на гарата.
— Здравей, Джеймс, же

на си ли чакаш?
— Ами, чакам я... Приети

ма. Видим он сака 
Бути. А на мене пешо стануло у гърлото и нищ° 
не може да му кажем.

Идомо. идомо мално и сватат рече:
— Бре. требеше да излезнемо на тротоа- 

рити, вие изгледа немате тротоари.
— Имамо свате, имамо. ама су горе у чар-

га.

АНЕКДОТИшищ ту...
Най-лоше беше, кита покрай нас провърчи 

некое авто. Бре све ни онупа. И тена гмацамо, 
шллскамо из кал ту, та едва стигомо До рампуту.

Са си мислим кико че върнем сват Перу ка 
си пойде. Требе да се р ас питам куде живею оп- 
шинареге из те» улнце може да нема кал и вода.

Волтер и Пирон често пъти се обн 
ждали правейки вицове на своя сметка

Когато веднъж били извикани два
мата на един обед, Волтер назал. чс 
те дойде само под условие ако Пирон 
по време на обеда не каже повече от 
пет думи.

Пирон се съгласил.
По време на обеда започнал разго

вор за библията. Разговаряли за това 
нак Самсон разгромил 
нато ги унищожил с една магарешка 
челюст.

Волтер казал, че при съдите обстоя 
телства и той би направил това.

— И то със съшото ор7,жие — наза 
Пирон своите пет думи.

на френската войска 1871 година.
Един от гостите на славния учен. ви

библисокия бавареи, с учудване гледал
отената с книгите и накрая казал:

— Вие сигурно подвързвате нниги 
книги!когато имате толнова 

ооо
— Зашо толкова сте срамежливи?

— запитал някой Стендал.
— За това е виновен моя голям нос

— отговорил Стендал.
— Зашо?
— Още като малън ~ 

граваха. Когато пораснах 
да гледам хората в носовете. Ано носа 
на моа съговорннк беше по-малък от 
моя, представявах си че гой ме 
за смешен. Ако неговият беше по-голям 
страхувах се че моят 
помнели че той на мен е смешен. Оьш 
ата неприяатност при двата случая.

^Ли^иьос/ Филистейците

всички ме поди
не преставах

*
Часовничар среша 

клиент.
— Върви ли добре часов

никът с кукавичната, който 
поправих?

— Кан да ви кажа. всеки 
половин час изкача кукавич 
ката и пита колко е часът.

свой считаоо
Химикът Юстус Лнбих поканил 

обед група войници, конто тъкмо 
завърнали в Германия след победата

на съговорннк шесе
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