
ШттВо С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоен с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на

шите народи и наро
дности.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ЦЕНА 3 ДИН.

МИНИСТЕРСКАТА

НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ В ДЕЛХИ

ПРИЗИВ КЪМ ЕДИНСТВО ТитовиатВЪРХУ КОЛЕННИТЕ П°прТинципи°наАппАТИСКА ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕ

ТРАЛНОТО ПОРЪЧЕНИЕ овейНА ПОЛИТИКАТА
НИЦИ В ПЪРВИЯ ДЕН ИНДИРА ГАНДИ

"И ДЕН ОТ РАЗИСКВАНИЯТА

НА СПЛОТЕНОСТТА 
ЗА НЕОБВЪРЗАНОСТ — БЕШЕ ЦЕН- 
И НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ УЧАСТ-

отстоим срещу натиска. Не 
ка тази проста истина бъде 
пътеуказател в разискванията 
през следващите няколко 
дни". ПЪТМинистерската

конферен- 
страни, 

състоя от 9 до 12

та на 
те работи на

министрите по външни- „Като- свободни народи ние 
трябва да останем заедно. Ра
ботейки задружно на базата 

коренни принципи 
и цели, ние ще урепнем и ще

Ция на необвързаните
която се 
февруари в 
Индия, Делхи,

необвързаните 
страни, които тук се събраха 
Да създадат нови

(По-обширни материали 
Министерската конференция в 
Делхи ще поместим в след
ващия брой на вестника).

от
столицата на простран

ства за ролята на необвърза- 
ността в развитието на

на нашите — Позволете ми и то 
зи път топло да благо
даря на всички наши 
необвързани

привлече поч
ти целокупното внимание на 
световната общественост и из 
тласка на заден план всички 
останали събития на

между
народните отношения, 
сигурността и

Конференцията

мира, 
равноправието, 

безспорно 
започна да работи така както 
трябваше —

приятели 
на изразите на съоблез

ИЗ РЕЧТА НА ЙОСИП ВЪР ХОВЕЦ 
ЗАСЕДАНИЕ

НА ПЛЕНАРНОТО 
НА МИНИСТЕРСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

развълну
сцена.ваната 

Най-гол ямата
международна нования и подкрепа, от 

правени към народите 
на Югославия поради 
незаменимата загуба, ко 
ято ни сполетя със 
смъртта на президента 
Тито.

среща на необ
вързаните след Конференция
та на шефовете в Хавана то
ва напълно заслужи 
от голямо значение 
самото

Откровено за разликитес разглеждане на
горчивите реалности на меж
дународната обстановка, коя- 
то е драматично влошена до 
такава степен, че индийският 
премиер я отъждестви с „кри 
за на морала, криза на ци
вилизацията".

понеже е
както за 

движение, за укрепва- 
единството,

В Генералната дебата на 
вчерашното следобено пле
нарно разискване на заседа 
нието на Конференцията на 
министрите на външните ра
боти на необвързаните стра
ни съюзният секретар по вън 
шните работи Йосип Върхо- 
вец между другото каза:

— Събираме се в изключи
телно сложен момент на ме
ждународните отношения, 

рядко досега е бил момент 
когато светът се е намирал 
на кръстовището, и този из
раз е най-съответен на съ-

нето на 
собността 
бата за

дееспо- 
и ролята му в бор- 

равноправни 
икономически

мир и 
политически и

Ние с най-голяма ре 
шителност последова
телно ще продължим 
по пътя на истинска не 
обвързаност, на която 
президентът Тито беше 
един от основополо 
жниците и неуморимите 
борци — изтъкна Вър- 
ховец.

Необвързаното 
обаче проявява решимост да 
приеме предизвикателството 
и, съгласно визията на вели
ките основоположници Тито, 
Неру, Насър и други, по-ан- 
гажирано и по-организирано 
да се опитат да посочи из
ходите от тежките кризи, ко
ито с оживяването на поли
тиката на сила застрашават бъ 
дещето на човечеството.

Константирайки, че всяка 
среща на необвързаните ви
наги е последвана с опити на 
великите сили с „дипломатич
ни и пропагандни кампании' 
да внесат „съмнение и разеди 
нение сред нас", Индри Ган- 
ди подчерта:

движение

•отношения в света, 
възможните и най-справедли
ви пътища на разрешаване на 
кризите
глобалната световна обстан

така и за

и подобряване на
ов-

ка.

Разединени, ние сме уязви 
ми, а сплотени, ние можем и 
ще отстоим 
нистър-председателят на Ин- 
дия Индира Ганди в привет 
ственото си слово на открива 
нето на Министерската кон
ференция. Този призив към 
единство, изказай пред деле
гати от 140 страни на света 
стана девиз на първия ден 
от работата на конференция-

изтъкна

!ществуващото положение. Все 
по-честото прилагане на си 
ла и натиск, прибягването към 
намеса и интервенции са гла 
вната причина за опасното вло В този бройшаване на международните

Iотношения.Йосип Върховец
(Стр. 2)

- ГРУБИ ВИЕТНАМСКИ НА- 
Сгр. 2ШШ шиш НА МРШППО ПАДКИ

АНТУАЛНО 4 ОТБЕЛЯЗВАНЕТО И ОПАЗ
ВАНЕТО ИМЕТО И ДЕЛОТО 
НА ДРУГАРЯ ТИТО — Стр. 3

Пт 10 до 15 април настоящата година ще се проведе 
В ново преброяване на населението в Социалистичес

ка федеративна република Югославия (последното 
стана преди 10 години). Преброяваното на жителите и до
макинствата, както официално се изтъква, трябва да даде 
данни за сегашните икономически, културни, образователни, 

жилищни, комунални, национални, самоуправител- 
общсство, до идейно-по-

Пример на последователност в политиката на пълно 
равноправие в нашата страна е и българската народност в 
Югославия- Отделя се все по-голямо внимание на обще
ствено-икономическото развите на стопански изостанали кра
ища, към които сс числят и общинте, в които живее бъл
гарската народност. Резултатите в тази насока са налице.

Съюзът на комунистите и Социалистическият съюз и 
всички останали обществено-политически сили е необходи
мо чрез още по-засилона идейно-политическа акция 
да обозпочат свободно и демократично определяне при 
преброяваното и енергично да се противопоставят на евен
туални опити, било на който и да е начин, да се оказва 
влияние върху гражданите при определянето им'.

Спород член 170 на Конституцията на СФРЮ и съот
ветните разпоредби от републиканските и покрайнинските 
конституции и общинските статути, на гражданите е гаран
тирана пълна свобода за определяно за принадлежност към 
даден народ или народност, или етническа група. Опре
делянето на гражданите преброителите внасят в съответна 
колонка.За деца до 15 години отговори дава един от ро
дителите. Подготовката за редовното преброяване започна 
навреме. Според член 21 на преброителния закон преброд- 
толцт не смсо да оказва влияние върху гражданина, про
тивно на волята си да определя принадлежността си към 
определена нация, народност или етническа група.

Данните от ,• преброяването ще бъдат конкретно по
твърждение на всичко, което постигнахме досогп. Необхо
димо е пълно ангажирано на осички субекти, за да може 
тази твърдо отговорна задача да сс изпълни успешно.

* ПРОБЛЕМИТЕ ПО СНАБДЯ
ВАНЕТО В БОСИЛЕГРАД- 
СКА ОБЩИНА-------Стр. 5

социални,
ни и други аспекти иа

въпроси, които съдържа или може да включи 
отговорен обществен похват.

нашето

литицеските 
такъв ЗВОНЦИ

стабилна обществено-по-стане вПреброяването ще

постигат се обнадеждващи резултати. Всички 
сили осъществяват политиката 

полета. Продължавай-

* ЩЕ БЪДЕ СЪЗДАДЕН ЛО
ВЕН ТЕРЕН — ----- Стр. 7

стремежът на
трудностите,
субективни социалистически 
иа Съюза иа комунистите иа всички

Титовия път на братство и единство,
Народоосвободителната борба и

съвместния живот при развитие и 
отношения и укрепване

* МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕ
НИЕ НА ОСНОВНОТО ОБ
РАЗОВАНИЕки лриемствеио по 

зацимеитираи през 
стояииото укрепване иа

--------Стр. 8в по-

‘аепозицинтеИанаСаГд0руж*нкяЛтруд и трудовия чоаек наши

те народи и народност^ в братската югославска общност 
„тлелно^виимдиио отделят на непрекъснато разширяване 
ГсГъожаиието за п,.лно взаимно национално равиопра- 

иа съдърж ^ републнки и двете покрайнини. Може
това отношение значителен

* СРЕБЪРН МЕДАЛ ЗА САН- 
ДА ДУБРАВЧИЧ------- Стр. 9

* КРОМИДЪТ — УНИВЕРСАЛ
НО ЛЕКАРСТВО-------Стр. 11вие между 

положително да се каже, че вх,г,“оГ.гг;,..» «...
обществото като ЧЯЛ°М % “ » ^.родиостн.

отношенията в

ЗЛОБОДНЕВКАположите-

ВЕГЕТАРИАНЦИ* ВЪЛЦИ

ГБорис Костадинов
—у.-------Стр. 12ката иа равноправие



НАС |И Н| по СВЕТА

ОТКРОВЕНО ЗА РАЗЛИКИТЕ
топа, че вътре в нашето дви 
жение все по-широко се раз 
бира значението на тази по
треба.

Ние стремим към единство 
при зачитане и уважение 
разликите. Но това единство 
но е възможно при опазвано 
на основните

отношенията и в нашетона(От 1 стр.)
движението.

Разликите в становищата на 
необвързаните страни към 
отделни крупни проблеми и 
кризи в света също така са 
факти, с които се стълновява- 
ме. Съзнаваме, че това поня
кога се такива разлики, които 

на нашето

Становището на Югославия 
всички кризи изхожда откъм

принципите на Хартата 
ООН и политиката на необвър

на
на

заност. Решенията ние вижда 
във връщането 

ледователното зачитане на но 
рмите на международния 
вот, от които употребата 
сила и намесата трябва да 
бъдат премахнати, а правото 
на независимост и самосдоя-

към поеме демократични
отношения, които в движе
нието на необвързването 
изгражда още от самото му 
начало. Върху 
вече изградихме консенсус ка

движение 
действува. То 
с която трЯб-

жи пречат 
съвместно да сена
ва е реалност, 
ва да се живее. Но трябва съ_ тази основа

то средство на единство 
действуване

телно решаване на народите 
за своята съдба ги афирмира 
в пълна степен.

вЕстествени
врагове

съвместно 
акцията, което дава възмож
ност на движението и на не 
говото ядро, 
действува и при твърде усло
жнени обстоятелства.

ЗАСЕДАНИЕ МА ДВАТА СЪВЕТА НА 

СКУПЩИНАТА НА СФРЮ
Имайки

стите, изникващи от умножа 
ването на кризисните огнища 
на всички страни 
кълбо, нашата Конференция 
би трябвало да препоръча на 
Генералната скупщина на ООН 
приемането на Декларация за 
недопустимост на 
ция и намеса във вътрешните 
работи на държавите. Вярва
ме, че би имало положител
но влияние върху по-отговор 

поведение на държави 
те в международните отно-

• шения-

предвид опасно доуспешно

Министърът на Сиера 
Леоне АБДУЛАХ 'КОН
ТЕ в приветствената си 
реч между другото ка

на земното
Важно е да подчертаем,

при това, че съществуването 
на разлики не е причината 
вниманието и

„Основна характеристика на 
за развитие на страна 

период са пълната

В Белград в началото 
февруари се състоя заседа
ние на двата съвета на Скуп 
•щината на СФРЮ, на което 
делегатите изслушаха експо- 
зе на Веселин Джуранович, 
председател на Съюзния из
пълнителен съвет. Джурано
вич говори за проектопредло
жението на Плана на Югос
лавия за период от 1981 до 
1985 година. Той изтъкна, че 
сегашният момент се характе 
ризира с преход от обществе 
ни отношения с подчертана 
роля на държавата в техно . 
то уреждане към период, з 
който решаваща роля трябва 
да има сдруженият труд. Го
ворейки за сегашните труд
ности, председателят на Съюз 
ния изпълнителен съвет из
тъкна, че те не са само пос
ледица на наши вътрешни 
слабости, но и доста възник
ват от целокупните световно- 
политически и стопански про
цеси и събития, които поняко 
га трудно се предвиждат, 
още по-трудно се въздейству 
ва върху тях.

на
за: ангажирането 

на движението да ограничим 
само върху съгласието всред 
нас. Това би ни отвело в

плана 
та втози 
му насоченост към осъШвствя 
ване на икономическата
билизация и ориентация 
витието на страната да се 
основава, повече отколкото до 
сега, на собствените 
и възможности, докато чуж
дестранните средства да бъ
дат намалени. Това значи, че 
сме се определили за по-бав

— Ако искаме да 
строим свет на бъде
щето, трябва да обър- 

взор към необ- 
вързаността, коренните 
принципи, утвърдени на 
Белградската конферен
ция през 1961 година.

На всички трябва да 
бъде ясно» че необвър
заните нямат „естестве
ни съюзници". Те имат 
само естествени врагове 
— изостаналостта, бед- 
нотата, глада, неграмотн 
остта.

интервен-

ста
разсе над 

необ-
пасивизация, на което 
яват противниците на 
вързването, за да ни неутра 
лизират като независим, из- 
вънблоков фактор в между
народните 
тът, който във връзка с това 
придобихме през изтеклата го

нем

ното условия

отношения. Опи-

В необвързването ние виж 
даме главната политическа и 
нравствена сила за борба про 
тив тези опасности. Необвър 
заността стана значителен по 
ложителен фактор в между 
народния живот тъкмо защо- 
то беше последователна 
борбата против всички видо
ве чужда доминация, про
тив блоковото разделение на 
света, за мир, равноправие и 
сигурност, еднакви за всички.

дина, е ценен. но материално развитие от до 
сегашното" — каза Джурано
вич в експозето си.

необвързанитеРолята на 
страни в укрепването на 
ра и сигурността в 
бъде все по-значителна

ми
света ще 

ако
опазваме своята истински не
зависима и извънблокова по-

На съвместното заседание 
на двата съвета на Скупщи- 

СФРЮ бе отдадена 
почест на д-р Иван Рибар, ви
ден юрист и революционер, 
пръв председател на АВНОЮ 
и дългогодишен председател 
на Президиума на ФНРЮ.

в
ната на

зиция-
Необвързаността не е насо 

чена към това да се включ
ва в блоково ривалство, но да 
създава нов свят, в който не 
зависимостта и свободата, на 
ционалното и общественото 
развитие в мира, равнопра
вието и сигурността да бъдат 
достъпни на всички народи н. 
на всички страни.

».
продължим 
диалог

щевременно да 
демократичният 
полагането на усилия в изгра

и

ждането и провеждането на 
съвместната политика, обосно

Поради задължението с мак
НА СНИМКАТА: Джуранович 

говори на съвместното засе 
дание на скупщинските съвети

симална отговорност да изпъл 
ним своя дълг към човечес 
вото, ние трябва 
да изнамираме и анализираме 
положението и

вана върху принципите 
целите на необвързването, 
към които се стремим на об 
щия план. Охрабряващо е

и
апостоянно

(ФОТО—ТАНЮГ)състоянието

ОТ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЯТА В СЪЮЗНИЯ СЕКРЕТАРИАТ ПО ВЪНШНИТЕ РАБОТИКратки новини Груби виетнамски нападки
На прес-конференцията, съ

стояла се през миналата сед
мица в Съюзния секретариат 
по външните работи, един от 
въпросите 
гласеше така:

кретариат по външните 
боти Мирко Калезич, от които 
се е ръководел виетнамският 
министър по външните рабо
ти в такава груба и безсмис
лена нападка срещу Югосла
вия и нейната политика. Из-

и необвързана
на. Напротив, Югославия, съв 
местно с болшинството 
ки, в Обединените

ра- висима стра-БОН: По покана на канцлера на Германската феде
рална република Хепмут Шмидт, председателят на 
Съюзния ияпълнителен съвет Веселин Джуранович 
направи официално приятелско посещение в ГФР от 
10 до 13 февруари.

член-
нации се 

изясни срещу тази интервен- 
Ция и за миролюбиво разре
шаване на кризата, подразби
ращо оттегляне на 
странните войски. Струва 
се, че това

на журналистите

Канцлерът Шмидт и председателят Джуранович 
направиха всетранен обмен на мнения по двустранни
те отношения между Югославия и Германската феде
рална република.

— Виетнамският 
по външните работи Ко Тек 
в интервюто си пред мюнхен 
скиЯ днвеник „Зидойче цай- 
тунг" от 24 януари казал, че 
югославЯните още 
то на шестдесетте години ос-

министър вестно е, че Югославия е 
оказвала пълна подкрепа й 
помощ на Виетнам по време

чужде-
ми

е причината за 
виетнам- 

по външните

на цялата виетнамска освобо 
дителна борба. Правителство
то на СР Виетнам

незадоволството на
ския министър 
работи Ко Так, което той е 
изразил по така необикновен 
и непозволен начин.

Що се отнася 
шефовете на 
правителствата

ВАРШАВА: На пленума на Централния комитет на 
Полската обединена работническа партия, който се 
състоя тази седмица, председателят на полското 
правителство Юзеф Пинковски си подал оставка на 
длъжността. Пленумът приел оставката на Пинковски 
и за председател на правителството предложил досе
гашния министър на отбраната Войчех Ярузелски.

в начало-
повече пъ

ти изрази благодарността си 
на правителството и 
те на Югославия за „ценната

тавиха виетнамците в борба
та им срещу 
когато

народи-
империализма, 

в Белград организира
ха конференцията на 17 необ

до апела на
и последователната подкрепа 
и помощ, оказана по раз
лични начини на борбата на 
виетнамския народ срещу аме 
риканскача агресия".

държавите и 
на 17 необвървързани страни и игнорираха 

становището на Виетнам. Ви
етнамският министър по външ 
ните работи прибавил; „Юго- 
славяните . познаваме много 
добре. Те ни оказваха под- ,,
крепа. Те бдха на страна на Калезич, че Югославия
американците срещу нас" Ка последователна на своята

1 . г\0 принципна

зани страни от 1965 
Калезич

година, 
напомни, че неговият 

и имената на подпис-

Инак обстановката в Полша и тази седмица бе 
развълнувана, с многоборойни стачки. текст 

вачите са известни на целия 
казал той, че 

оповерга-

Също такаСОФИЯ: На четиридневно официално приятелско
посещение в България пребивава делегация на Съю
за на югославските синдикати, оглавявана от пред
седателя Миран Потръч. В разговорите между деле
гациите на профсъюзите от двете страни е напра
вен обмен на мнения във връзка с досегашното съ
трудничество и възможностите за разширяване на 
същото.

е известно, про сеят. „Мисля, 
те“ сами по себе си
ват безсмислените 
на виетнамския министър. Съ
що така е

твърдениявъншна полити-кво имате да 
вод това изявление?

Не са ми известни мо
тивите, изтъчна официалният 
представител ча Съюзния

кажете по по-
ка — не можеше да приеме 
военната 
Демократична 
която е доведен 
суверенитетът на

известно, че зна-
интервенция срещу 

Кампучия, с
чително по-късно все пак за 

дълго се водиха 
преговори между Виетнам и 

в Париж".

почнаха и
под въпрос г 
една неза- САЩсе-

СТРАНИЦА 2
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ПРАКТИКА
ОТБЕЛЯЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ ИМЕТО И ДЕЛОТО НА ДРУГАРЯ ТИТО

Израз на всички дипензии на Титовото дело
ОТБЕЛЯЗВАНЕТО иРегионалната

школа към
дения за Тито, трябва да се 
води сметка то да допринася 
към по-нататъшното научно-те

опазва- социалистическаполитическа
Между общинската

конференция на Социалисти
ческия съюз в Ниш 
ТИЯ випуск започна 
ари тази година. Школата от- 
кри Милан * Кости ч, 
тел на

самоуправи- 
телна Югославия, а с това, 
и с другаря Тито.

Съгласно

нето името и делото на дру- 
гаря Тито е изключително ва 
жна, трайна и дългосрочна об 
ществена задача. За цялата 
наша

изграждане 
нашата 

Именно

на социализъм в
страна.

поради това шко- настроението на 
наши трудещи се и

за пе- 
яну-

лата да дава всичкине само общи 
знания, но и да 

политическата

на 8 страна, трудовите хора 
и гражданите, отбелязването 
името и делото на другаря 
Тито има голямо идейно-по
литическо, трудово, културно, 
възпитателно - образователно 
значение и смисъл. Затова об 
ществено-политическата акти 
вност, която континуирано се 
отвива на този план във всич 
ки среди и структури, и на 
всички равнища, е израз на 
здравата решимост на всички 
наши народи и народности 
сплотено да вървят по Тито- 
ВИЯ път. Тази активност и за 
занапред непоколебимо тряб 

ва да даде възмож
ност по-пълно да се израз
ят всички димензии на Тито. 
вото творчество, мисъл и де-

теоретически граждани, рожденят ден на 
другаря Тито и занапред ще 
бъде централно събитие 
ознаменуването Деня 
достта.

подготвя за
председа- 

ата кон
на Социалистичес 

в ^иш- Говорейки 
задачите 

идеологическото

практика. ПрограматаМеждуобщинск пред
ставлява анализ и обработка 
на най-актуални 
ми, каквито

в
ференция 
кия съюз I 
за целите и

на мла
жизнени те-

например са темина тази 
об-

Инициативите за служебна 
употреба на Титовото име са 

призна- 
на на-

тРУДещи се и граждани 
към личността на другаря Ти 
то, техната преданност 
всичко онова, което символи
зира Титовото име. 
при разглеждането на 
инициативи трябва внимател
но да се разгледат обстоятел 
ствата, оправдаващи употре
бата на Титовото име.

Както е изтъкнато на за
седанието,
гаря Тито трябва да 
дигне в главните градове на 
републиките и покрайнините.

по създаване ишкола и 
разование

разпределе
на обществения 

и дохода в борбата за стаби 
лизация; мястото и

ние продуктна членовете 
ССТН изобщо, Костич 
другото подчерта:

— Досегашни

на израз на почита, 
телността и любовта 
шите

между
ролята на 

в систе-науката и културата 
мата наят опит на то 

показва, че е необхо сдружения труд; ра 
обществено-ико

ва поле 
димо в но
та приетите 
но да се 
край приетите

звитието на към
нататъшната рабо- 

програми по-пъл 
осъществяват, а по

номическите отношения на се 
по; за задачите на Социали 
етическия съюз по

Затова
тезиосъЩествя 

на свободната размя 
на на труда; за делегатската 
система като облик

програми ло венето
пълноц да се осъществяват, а 
покрай теоретичните сказки 
и изложения върху определе 
ни актуални теми, 
чува и
ОПИТ В

й. Б. Тито
на осъ- 

самоуправлени-Ществяване на
ориетично обогатяване на ре 
волюционните мисли, идеи и 
акции, което другарят Тито 
ни остави като велико идеи

повече се ето, а сетне и за основните 
сдружения 
общности, 

основни облици на ико-

самоуправителният 
осъществяването на 

определени задачи,

ло.организации на 
ТРУД и местните 
като

паметник на дру- 
се пов-

Това е изтъкнато на засе- 
Координационниядание накоето е 

дадена тев пряка връзка с 
ма. Трябва да се

На 4 май, деня на годишнината от Титовата 
смърт, в Белград ще се състои комеморативно събра
ние на най-висшите тела, органи и организации във 
Федерацията ид елегациите на републиките и пок
райнините. Обща делегация Ще положи венец н а 
Титовият гроб, а с едноминутно мълчание в ОСТ и на 
Манифестациите ще се почете паметта на нашия 
вожд и учител ТИТО. 

комитет при Съюзната конфе 
ренция на ССТН за отбеляз
ване и опазване името и де 
лото на Йосип Броз Тито.

•За да се запази и правил 
но представи величието 
Титовата личност и ценност
та и значението на Титовото 
дело, и изрази любовта 
пиетета на всички наши на
роди и народности към дру
гаря Тито, необходимо е в 
целокупната активност да се 
спазват определени принципи 
и критерии.

При публикуването на Ти
товото творчество и произве-

номическо 
добни. 

Предвидени

организиране и по
практикуват

непосредствени 
обмен

разговори и 
на опит с цел след за 

завършването на обучението 
по-значително

Изработката и продажбата 
на предмети с името 
на другаря Тито трябва 
уреди със съюзен закон за

са двадесет те- 
по две дневно, а лекци-ми,

и лика
ите се изнасят в събота. Лек
тори са известните 
дейност опитни

да сеДа се доприна 
ся за осъществяването на

и в тази 
научни и об

ществено-политически дейци, 
а организатор на школата е 
Марксическият център 
Работническия 
„Павле Стойкович” в Ниш.

ващита на името, лика и де
лото наутвърдените задачи 

то по-нататъшно обществено- 
икономическо и

Йосип Броз Тито. Сот наше
но-политическо наследство. 

Особено внимание трябва да 
се посвети към оживяването 
на спомени, присъждането на 
признания и изтъкването на 
Титовото дело чрез подходя 
що отбелязване на дати, пря 
ко свързани с личността на 
другаря Тито, както и датите и 
годишнините, свързани с револ 
юцията и СЮК, развитието на

този закон ще се утвърди кои 
предмети могат да носят име 
го и лика на другаря Тито, при 
което

към
политическо 

развитие по Титовия ПЪт на
университет

ще се забрани произ 
водство на предмети, с които

на
В КРАГУЕВАЦ НА 15 И 16 ФЕВРУАРИ 
13-ИЯ „ЦЪРВЕНИ БАЙРАК" -

се нарушава авторитетът 
достойнството на Титовата лич

иЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

ност, и на предмети, с които 
се злоупотребява с популярно 
стта на Титовата личност.

Координационният комитет прие идеята на Юго
славския съюз за защита и подобряване на околната 
среда за раздвижване на акция „88 дървчета за дру 
гаря Тито". Конкретни решения за акцията трябва да 
вземат републиканските и покрайнинските конферен
ции на Социалистическия съюз.

и

Разисквания по три 

сектора на развитието
В ПОДГОТВЕНИ СА 178 СЪОБЩЕНИЯ, ПО

ТВЪРДЕНИ НА СЪБРАНИЯТА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ, 
ИЛИ В КЛУБОВЕТЕ НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ

РАЗГОВОР В РЕГИОНАЛНАТА СТОПАНСКА КАМАРА 
В НИШ ЗА ЕНЕРГИЯТА

тази мина още не са утвър
дени, а на заседанието бе из
тъкнато, че те може би въз
лизат и към 50 милиона то
на. Но без оглед на това ек
сплоатацията би била рента
билна, понеже условията за 
оживяване на рудника са бла
гоприятни, а според предвиж 
данията за това са достатъч
ни 1 милард динара.

Интересни за ползувано са 
и мините „Янкова клисура" в 
община Блаце, със залежи 
възлизащи на 39 милиона то-4 
на и качество 5 хиляди ка
лории, след това „Йелашни- 
ца" край Ниш и „Мъзгош" в 
Димитровградска община. Ди 
леми има поради низкото ка
чество на въглищата в Мъз
гош, но то все пак не е тол
кова низко, че да не може да 
се ползува, още повече ако 
се има предвид, че за от
криването на тази мина е 
заинтересирана и съседна Бъл 
гария.

Много по-известно е ползу 
ването на водните мощности 
на Височица край Пирот, къ- 
дето отдавна са сложени ос
новните
„Завой".
на камарата е на мнение, че 
трябва да се 
ежът на този
средносрочен период да се 
получат първите киловати епв 
ктрична енергия. [А. Р-1

ВЪЗМОЖНОСТИ ВСЕ ПАК ИМАТринадесетата среща на са- 
моуправителите

сдружениявразумяване 
труд", който ще поднесе пре 

на Комитета на

„Цървени
на 15байрак" ще се състои 

и 16 февруари в Крагуевац 
на 700 делегати от

дседателят
13 срещи и председател 
ЦК на СК иа Черна гора Во- 
Йо Сързентич.

част от потребите от 
енергия. Регионът обаче не 
е дотолкова беден с енергия.

По този въпрос 
се води разговор 
ната стопанска камара в Ниш, 
на разширено заседание на 
Председателството, 
те на Председателството и 
останалите участници в раз
говорите изтъкнаха на преден 
план възможностите за експло 
атация на каменовъглените ми 
ни, които някога работеха, а 
сетне бяха закрити, както и 
за изнамиране на нови нахо
дища. Нац-много стана дума 
за мината „Ерма" край село 
Ракита, преди всичко поради 
качеството на каменните въ- 
глилца, чиято средна топлин
на стойност възлиза на 7 хи
ляди калории. Тези въглища, 
освен това, комбинирани с 
други видове могат да со 
употребяват и като кокс.

Според предвижданията на 
специалистите, в мина „Ерма" 
годишно би могли да се ко
паят 270 хиляди тона въгли
ща, а след технологическата 
обработка би се получили 150 
хиляди тона качествени каме
нни въглища. Всички запаси в

на Времето на ефтина и енер
гия в изобилие вече мина. 
Сега основен проблем е как 
да се обезпечи тя. Разбира 
се, при това следва да се 
води сметка за цената й. Раз
решаването на тези пробле
ми вече се търси по посока 
на домашните източници на 
енергия. Това обаче не върви 
лесно, понеже домашните из
точници на енергия, преди 
всичко въглищата, от по-дъл
го време бяха пренебрегнати, 

а повече от потребителите на 
енергия се приспособиха към 
ползуваното на нафтата и ней 
ните доривати.

Така е и в Нишки регион. 
Но потребителите на енергия 
в този регион ще имат по
вече трудности от останалите 
в пренасочването си към до
машните източници на енер
гия- Преди всичко това е за 
това, че по-голямо количес
тво от необходимата енергия 
се внася или обезпечава в 
другите краища на страната. 
Практично, Нишки регион за
сега разполага само с Алек- 
синашкито каменновъглени ми 
ни и няколко по-малки водо- 
централи, които задоволяват

малка
с участие 
организациите на 
труд и трудовите общности от 

наши републики и ав- 
области. 

Традиционната среща „Цър- 
байрак", като спомен на 

знаме с думата „са-

сдружения
подготвени 

се ве
За срещата са 

178 съобщения, които
тези дни 

в Регионал-всички
тономни събраниятарифицирани 

на трудещите се или в клубо 
вете на самоуправителите.

на

Членове-вени
първото 
моулрава", което в Крагуевац 

1876 година,
Дори 136 съобщения 

организациите на сдружения 
труд на материалното произ
водство, а са св7>рзани с 
областта на самоуправитолно 
то устройство на сдружения 

и за самоуправителното 
в областта на 

обществено-

са от

се развява през
най-добрият млад 

Югославия през 1980
ще издигне
ковач в
година, работникът на „ЦъР" 

Жив-застава" Воиславвена
трУД
споразумяване 
планирането на 
икономическото развитие.

кович.
П7,рвото 

ние ще 
тема:

пленарно заседа- 
започне с доклада на 

спо„Самоуправителното

на ОбщинскатаС решение 
скупщина в Крагуевац грамо- 
та с емблем „Цървени бай- 

самоуправата" тази го-рак на
дина ще бъде присъдена на 

Председателството

на СФРЮ Петър Стамболич, 
твърде заслужен за развитие
то на комунистическото даи- 

и вдигане на народно- 
този край.

члена на
на водоцентралата 

Председателството

ускори стро- 
обект, в този

жение 
то въстание в

Досега са връчени 10 гра- 
емблеми, а първият

бе другарят Тито.
моти с 
лауреат

СРТАНИЦА 3
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БОСИЛЕГРАДБАБУШНИЦА: СЪВМЕСТНОТО 
И ОБЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕЗ 

1981 ГОДИНА Всестранна активност на 

инвалидите по труда
М
- КАЗА Л

Според общаотве- 
ннн договор■

Приходите от данъците и 
таксите за задоволяване на 
съвместното и 
ребление през настоящата го 
дина могат да нарастват в ра 
змер от 
шение на 
бе първоначално прието от 
Скупщината на СР Сърбия* 
При това с обществения до
говор ръстът на средствата 
за културата, физическа кул 
тура, социална и детска защи 
та могат да нарастват до 18, 
а в областта на основното и 
насоченото образование и 
здравната защита до 19,2 на 
сто, като се има предвид, 
че масата на дохода в ООСТ 
на стопанството и Междуоб- 
щинската регионална общ
ност расте по-бързо от 30 на 
сто.

катоИнвалидите по труда,
Социалистическия съ- 

член на Съ* 
дейно

Об-Продсодателството на
конференцияЮГОСЛАВСКОТО СТОПАНСКО ПРОСТРАНСТВО част отнаобщото пот щинската 

Съюза на инвалидите по тру- 
неотдав

юз и колективен
синдикатите,юза на

се включва в осъществяване 
обществено- 

общи-

от тесните локали- 
икономиката. Не- 

ю го

де, на проведеното 
на заседание в

V..Необходимо е да излезнем 
етически рамки когато се касае за

да имаме пред очите си
Босилеград, 

и Жи
15 на сто по отно- 

1980 година, както
на целокупната 
политическа система в

В течение на годината, 
на колектив

на което присъствувахаобходимо е постоянно
стопанско пространство като цяло, както и 

света. Югославското стопанско
председател 

на Междуобщинската конфе 
на Съюза на инва 

Южномо-

воин Николич,славското
стопанските процеси 
пространство представлява единно цяло и зарад това 
в нито едно отношение не смеем да го раздробил-

ната. 
от въвеждането

в
ренция
лидите по труда 
равски регион и 
тониевич, секретар 
регионална организация, раз 
гледаха досегашната работа и 
прие нова програма за рабо
та през настоящата година.

в органи-ното ръководство
инвалидите по трудаСлавко Ан- зацията, 

раздвижват различниваме. вълро- 
дейността, пра

Ние трябва да дадем възможност стопанството 
цялата територия на Юго-

на тази
си из живота,

и задълженията им,нормално да се развива на
Тук не бива да има никакви препятствия***

(Из доклада на Деветия конгрес на СЮК, 
Белград, 12 март 1969 година)

ивата
полагат усили# за премахване 
на някои недостатъци*

слави#*

I ■'Л
ГРИЖА ЗА ВСЕКИ ЧЛЕНВ отчета за досегашната ра 

бота на Конференцията 
шестте местни организации, 
колкото съществуват в общи 
ната се посочва, че макар и 
със скромни финансови сред
ства са осъществени добри 
резултати. Делегатите конс
татираха, че 
отчита

с излишък на средства 
200 хиляди динара и запас 
на различни стоки в клуба ог 
над 400 хиляди динара.

ВЪРВЕЖ НАПРЕД

Когато днес ние тук говорим по системни въпро- 
потребите за приспособяването му към настоя

щето развитие, следва да имаме предвид, че про
мените на
представляват криза, но вървеж напред...

ПРОВЕРКА НА РЕШЕНИЯТА

Вие знаете, че аз обичам на място да видя как 
стоят нещата, какво мислят и как дишат работниците 

съграждани изобщо. Така и иначе би тряб- 
да се работи. Когато другарите в Съюзния

мероприятие
или предписание, предварително би трябвало да 
отидат на място, непосредствено да се запознаят с 
проблематиката и едва тогава да приемат съответни 
струменти. Вие знаете, че през изтеклите двадесет 
години приемахме и такива инструменти, които бързо 
„ръждясваха" и се налагаше наскоро след това да 
ги напускаме. Именно, повече се работеше в каби
нетите, а малко се изучаваше и анализираше поло
жението на терена, като основа за реален подход и 
солидна подготовка при приемането на отделни реше
ния* Това дори понякога вървеше на ущръб на ав
торитета на нашето правителство. Поради това така 
вече не бива да се работи.

(Из речта, произнесена на съвещанието с 
ръководителите на СР Македония, Охрид,

23 октомври 1967 година)

и
Един от доминиращите въл 

на заседаси и разглежданироси
нията на конференцията, пред 

и местните ор-системата и нейното усъвършенствуване не седателството 
ганизации е разрешаване на 
социалните проблеми

През миналата го 
Общинската конферен-

Общинската скупщина в Ба 
бушница на неотдавнашната 
си сесия прие това изменение 
на обществения договор за 
осъществяване политиката на 
отделяне и сдружаване на 
средствата за задоволяване на 
общите потребности през 
1981 година в СР Сърбия*

Ст. Н.

на ин

валидите. 
дина 
ция на 
е оказала

организацията 
положителен баланс,

инвалидите по труда 
материална подк 

репа на своите членове, които

оти нашите 
вало
изпълнителен съвет подготвят някое са с малки пенсии, или пък 

болни и изнемощя 
семейството си, в

са имали
ин- ли лица в 

храна, дрехи, обувки, пари иИЗ ДЕЛЕГАТСКАТА ПРАКТИКА

За решаване в базата прочие.

ПРИЕТА ПРОГРАМА ЗА 
РАБОТАне се изнася проблемът с 

пълната сериозност. Така е 
например с въпроса за „то
чене на питиета" в селските 
магазини, снабдяването на 
населението с дефицитни сто
ки и под.

Очевидно налага се тази 
делегатска практика да се 
преустанови. Проблемите, ко
ито ежедневно изникват, тря
бва да се решават тук, на 
място, веднага. Тяхното „пре
насяне в компетентност" на 
Общинската скупщина говори 
за несъблюдаване на функ
цията на делегацията.

За мнозина делегати много 
по-лесно е да изнесат даден 
проблем в скупщината, откол 
кото да се заемат с негово
то решаване в делегацията, 
относно в обществено-полити
ческите организации в дадено 
селище или местна общност. 
Ето защо, Н. Йосифов на
края се застъпи връзката 
делегат — делегатска база да 
бъде по-гъвкава. Ст. Н.

Разисквайки по дейността 
на делегатите и делегациите, 
председателят на обществе
но-политическия съвет при Об 
■щинската скупщина в Бабуш- 
ница Никола Йосифов на по
следната сесия на Общинска
та скупщина между другото 
изтъкна, че делегатите далеч 
са по-дейни в скупщината, от 
колкото в базата.

За по-дейна и съдържател 
на работа в настоящата годи 
на, делегатите приеха прог

рама за работа, според коя

то и занапред един от най- 
важните въпроси е подобря

ване на жизнените условия на 
инвалидите, разрешаване на 
жилищния проблем, здраве

опазването и други. За раз

решаване на тези и други въп 
роси из живота и дейността 

инвалидите, трябва да се 
борят не само членовете, но 

обществено-политическите 
организации. В настоящата го 
дина инвалидите по труда пре 
движдат една колективна екс-

Много въпроси твърде ус
пешно могат да се решават 
в самата база, тъй като 
създадени всички самоуправи 

предпоставки: 
бройни са самоуправителните 
тела и други самоуправител- 
ни облици, в които могат да 
се разрешават конкретни про
блеми.

Преди всичко тук е местна 
та общност (основна 
на самоуправителното устрои 
ство), самоуправителните 
гани и тела при организации- 

труд, съ- 
потребителите, об- 

ор-

ОТ СЕСИЯТА НА ОС В БАБУШНИЦА

са

Целесъобразно 

ползуване на площите
много-телни

на

и

клеткаНа последната сесия на 
Общинската скупщина в Бабу 
шнишка община между дру

гото бе повдигнат и въпроса 
за целесъобразното ползува

не на разполагаемите площи. 
Веднага да уточним: не се ка 
сае само до каква степен се 
ползуват . селскостопанските 
площи за производство на зе

меделски култури. Става дума 
изобщо за целокупните пло

щи в общината.

степен. Немалко площи се 
ползуват и за частно строи- курзия и ще посетят: Кумро- 

вец, Титово Ужице, Кадиняча, 
Тйентище, Белград, Кладово и 
други места.

ор-
телство, като при това малко 
се държи сметка, че това са 
качествени

те на сдружения 
ветът на
ществено-политическите 
ганизации и пр.

— Вместо там, най-н е по
средствено 4 и конкретно да 
се разглеждат наболелите въ
проси, да се търсят дадени 
решения, най-често, за да не 
се засегне този или онзи, не
щата се премълчават, а сет
не тези въпроси 
на сесия на Общинската скуп
щина — изтъкна Н. Йосифов.

Подобно е и в Звонския 
район. Няколко сгради обще
ствена собственост се нами
рат в окаяно положение (с 
изпочупени врата, прозорци 
и прочие), но не се предприе 
мат решителни мерки да се 
адаптират и приспособят за 
ползуване според предназна
чението им.

Има още редица примери 
и в други местни общности, 
където също поради „да не 
се засегне конкретно лице"

селскостопански 
площи. С други думи, най-ху 
бавите ниви се превръщат в 
строителни площи. А има и 
явления на обсебяване на 
обществени земи, особено

М. Янев

ДИМИТРОВГРАД Проведени публични разисквания
През изтеклите две седми

ци във всички местни общно 
сти на община Димитровград 
бяха проведени публични ра-

тивната работа и отговорност 
последователно да се реали
зира.

Измененията на Конституци
ята на Социалистическа феде 
ративна република 
вия и републиканските

при прокарване на пътища и 
други комунални акции.

зисквания върху амандманите 
на Конституцията на Социали
стическа 
блика Югославия и Конститу
цията на република Сърбия, 
както и измененията и допъл
ненията на 

Във

се издигат
Оттук необходимостта Об

щинската скупщина на една 
от следващите си сесии об

стойно да поразисква върху 
Целесъобразното ползуване 
на площите. Това е продик

тувано и от настоящия мо
мент когато за степента на 
ползуемост на площите се 
говори като за важен резерв 
в общата стабилизация на 
стопанството и създаването на 
суровини за промишлеността.

Югосла-Делегатите потвърдиха, че 
горите безмилостно се изси

чат (особено в обществена 
собственост), а инспекцията по 
горското стопанство главно ■ 
бездействува. Пасищата също 
така нецелесъобразно се пол

зуват. Горската стопанство в 
Пирот главно взима такси, но 
почти нищо не прави да по

добри пасищата, за да могат 
селскостопанските 
тели да ги ползуват в пълна

федеративна репу кон
ституции представляват окон
чателен етап 
то на Титовата 
колективна работа, решаване 
и отговорност.

С конституционните измене
ния Ще се узакони и практи
ката, която вече заживя 
общественно - 
организации и сдружения, а 
ще се разшири и 
те на
ките общности.

за провеждане 
инициатива за

Общинския ста- 
всички местни обтут.

щности на заседанията на Со 
циалистическия съюз е да
дена пълна подкрепа за из
менение на споменатите ваман

политическитедмани.

Показана в органи- 
обществено-политичес-

е готовност, 
ред която Титовата

спо-
производи

инициати- 
на колек-

Ст. Н. ва за въвеждане Т. Петров

СТРАНИЦА Л
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КАК СЕ СТРОИ ПЪТЯТ СУКО ВО — ЗВОНЦИ! ДИМИТРОВГРАД
ДЕТСКАТА ЗАЩИТА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ДО 
1985 ГОДИНА НСъс скоростта

костенурка
ПРЕЗ 1963 ГОДИНА в * В*

Ракита бе закрита мина на СКС и 06Щинскип
“а" а същата година прекъс-'
телнаИ ГрГГпГ3  ̂
н, „ _РЪ ка По Долината 
на река Ерма. От 
дини насам

Подготовки за 

преброявано ка 

населението
Но-гвмми грижи зо децата

• в Сурдулица съществува едно комбинирано 
детско заведение с капацитет от 96 деца • В 
е още едно заведение за деца от предучилищна въ
зраст, в което ще бъдат поместени 156 деца • Пред
виждат се и други активности за деца от тази въз
раст

строеж

я синди- 
съвет в Димитровград 

бе разгледана програмата за 
работа за 1981 
рай другото бе

През миналата седмица 
Димитровград се проведе съ
вещание на комисията 
подготовка на предстоящата 
акци.я за преброяване на на
селението.

в

загод. и пок- 
изтъкнато, че 

постъпките
ИЗХОЖДАЙКИ от раст досега е общинатаДесетина го 

по бившето тра-
тесноли пейката

интереси не еса неразбираеми 
и поведението на СОИ в Ниш, 

построяването на 
ПЪТЯ ^—244 Суково —Звонци 
през 1981

те на трудещите се и граж 
даните в
на, в областта на

организиран. С изграждането 
на новия обект в

се на 
рейсове.

Не навлизаме

Сурдулишка общипътуват предстоя
щия период чрез тази възпи 
тателна форма ще бъдат об
хванати деца 
възраст. Чрез тази форма 
шест възпитателни I 
бъдат обхванати 180

понеже за обществе- 
грижа за децата от пре

дучилищна възраст през на
стоящия средносрочен пери
од се планира по-ускорено и 
цялостно обхващане на деца
та чрез най-различни форми 
на грижа и възпитание. Това

Според Закона за пребро
яване на населението, семей
ствата и жилищата през 1981 
година, бяха утвърдени начи 
на на подготовка, 
цията и провеждането 
предстоящото преброяване.

натав това 
не е

дали
влакчето: „Киро" 
и по-нататък

год. не е заплану
динар!?

6-годишнаотмогло 
Да обслужва на 

селението от Дерекула. Хора 
та още тогава 
теха глави

вала нито —
Предвижда 

със средствата от 1979

в
се да се строи 

година,
групи ще 

Деца.
организа-

съмнително вър 
стоманените 

ще могат да

възлизащи на 3.218-100 надина
ра, към които ще се добави 

'От 10-те

да ли 
релси „веднага" Планира се минимална про- 

часамилиона, които може да се постигне 
развитие на

грама от 240е чрез
ената

Преброяването ще стане от 
1 до 15 април 1981 година.

годишно, 
която ще се реализира чрез 
подвижна детска градинка. За 
гази цел през 1982 
бъде набавен автобус, 
то тази форма на възпитание 
Ще бъде

обществ
грижа за децата, като 
ствена

съще-
предпоставка за пра

вилното им развитие, чрез 
обогатяване съдържанията на 
възпитателно - образователна
та работа, чрез създаване ус
ловия за обхващане на по- 
голямо число деца, както и 
чрез защитата на 
стандарт на 
малки лични

Според споменатия Закон, 
преброяването организират 
и провеждат: Републикански
ят завод за статистика, Град 
ският завод за статистика и 
Общинската комисия по пре
брояване.

год. ще 
с кое

5ВО*4« организирана и по 
Съгласно ‘. селата. изисква

нията през настоящия пери
од ще бъде организиран съот 
ветен отдих и почивка, как-жизнения 

семействата с то и временни форми на въз 
питание и забава (малко —

Общинската комисия 
ръководи подготовките, 
организира и провежда пред
писанията на 
общината,

ТЯ е отговорна и за предпри 
емане на необходими меро
приятия.

ще
принадлежнос-ще

ти. кино, куклен театър и съот
ветни места за игра). Чрез 

форми на работа,
Целодневният престой, ка

то предимствена форма на 
детската защита, понастоящем 
се осъществява чрез преду
чилищното заведение „Наша 
радост". В Сурдулица съще
ствува едно комбинирано дет 
ско заведение с капацитет 
от 96 деца. В строеж е още 
едно заведение с капацитет 
от 156 деца. Общо в детски 
Ясли, градинка т.е. в цело
дневния престой до края на 
1985 година ще бъдат наста
нени 180 деца.

Полудневният престой на 
децата от предучилищна въз

територията на
различни 
през 1985 год.. ще бъде об
хванати към 500 деца.

а същевременно

бъдат заместени 
настилка. Оказа се, че с пра 
во са се съмнявали. Изми 
наха 18 години, а пътят кой 
то трябваше „веднага" да бъ 
де построен все още е 
строеж. Но това, което е най- 
лошото никой до ден днешен

През настоящия период за 
инвестиции в детската защи
та в общината ще бъде из
разходвани 36 милиона дина
ра. Един милион динара от 

средства ще бъде из
разходван за набавка на ав 
тобус за подвижна детска 
градинка, а останалите за из
граждане на трето детско за
ведение.

с асфалтова обезпечила Република Сър
бия в бюджета за 1980 го
дина.

Средствата от 1979 година

Поради това, 
една такава акция 
димо е всички квартали да 
имат свое собствено име, ка 
кто и улиците и площадите. Съ 
що така и всяка къща ще 
трябва да бъде номерирана.

Т. Петров

че предстои 
необхо-

60са девалвирали с около 
на сто, а тези от миналата го 

най-малко с 30 на сто.

тезив

дина
Това е факт, който говори,

не знае точно кога съшият 
ще бъде и изграден.

През 1979 година започна 
Имен

че с тези средства пътят, не 
може да се построи. С това 
бяха запознати и делегатите 
на Общинската скупщина в 
Димитровград на проведено
то в края на миналата годи 
на заседание.

Считат ли отговорните в СОИ 
в Ниш, че с безотговорността 
си имат право да поскъпват 
изграждането на пътя и да 
се разпореждат 
искат със средствата, обезпе
чени от страна на трудещи 
те се и гражданите. Стабили
зация не е само да се пест-* 
тят средствата, но и домакин

изграждането на пътя. 
но бе продължено 
дането му от с. Държина до 
Влашки мост, понеже от ме

В. Б.изграж

ПРОБЛЕМИ ПО СНАБДЯВАНЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНАждународното шосе Е—94 до 

с. Държина бе построен по-, 
рано. За съжаление само до Някои селища лошо снабдениспоменатия мост.

както сиСРЕДСТВА ИМАШЕ, НО... Имайки предвид, че снаб
дяването на населението със 
стоки за широко потребление 
е и политически въпрос по 
който в последно време се 
разисква няколко пъти 
различни равнища. Неотдавна 
Изпълнителният съвет на Об
щинската скупщина в Босиле
град обсъди информация по 
този въпрос, изнесена от Ва
сил Иванчов, инспектор по 
пазара.

В момента, както беше по
сочено в информацията, мно
жество села в общината ня
мат добри съобщителни връз 
ки и това е основната причи
на за слабата им снабденост 
В Назърица, Дукат, Зли дол, 
Горна и Долна Ръжена, Го- 
леш и някои други по-отда- 
лечени от Босилеград села, 
няма достатъчни количества 
брашно, олио, ориз, захар, ме 
сни произведения и др. сто
ки. Продължителните снегова
лежи влошиха оаце повече съ
стоянието в тези села, но е 
въпрос зрщо навреме не са 
предприети мерки, за да не 
се стигне дотам.

— Оправдателни са оплак
ванията на хората от тези се
лища. Снабдяването, здравео
пазването и др. услуги там са 
лоши и занапред не бива да 
допускаме подобни опущения 
— каза между другото Симе

он Захариев, председател на 
Общинската скупщина.

Васил Такев, директор на 
„Слога", единствената снабди 
телна трудова организация в 
общината изтъкна, че за не
редовното снабдяване до го
ляма степен е виновен и не
доимъкът на някои стоки. 
Такев изнесе, че през послед
ните четири месеца в Боси- 
леградска община са консу 
мирани над 3 255 кг кафе, 
80 558 гк захар, 30 085 литра 
олио, над 8 000 кг прах за 
пране. Това количество спо
ред Такев би било достатъч
но да задоволи потребите в 
община, обаче големи коли
чества са „изнесени" вън от
нея-

Част от средствата, предназ 
за строеж на пътя» 

1979 год бяха пренесе 
1980

начени
през
Ни на текуща сметка за

наИзмина и тази година,год. 
от пътя

ски и на време да се израз-
Т. Петровне се построи нито 

а средствата 6я 
1981

ходват.
един метър» 
ха пренесени в текущата, ДИМИТРОВГРАД
година...

Не остана много и до про
летта, а пътят като че

е забравен. В Самоупра 
общност на

Приключиха заседанията в 
първичните организации

ли

пак 
вителната инте-

пъти-
въ°б

ресите по регионални 
ща в

В Димитровградско общи- 
заседанията

на СъЮза на комунистите и 
Димитровградско община, бя 
ха разгледани и материалите 
от 15-то заседание на Центрп 
лния комитет на Съюза на 
югославските комунисти и ма 
териолито от 15-то заседание 
на Междуобщинската конфе
ренция на Съюза на комунис 
тите от Ниш. Разбира се, че 
на заседанията бяха дадени 
и съответни оценки за състо 
янието в собствените среди.

Ниш като че ли
тревожат, че стро 

материа-
на приключиха 
във всички първични организо 

СК, които бЯха прове

ще не се 
ителните работи и

поскъпва. Докато отговор 
СОИ тихомълком

ции на 
денилът

иите в тази 
минават 
сиостта да се 
ждрелото на

в течение на изтеклата 
На заседанията 6якрай проблема, 

пътува
Ерма е все ло-

опа седмица, 
ха приети програмите за ра
бота на първичните организа

За да не се стига до не
редности в снабдяването и за
напред, на заседанието на Из 
пълнителния съвет беше взе- 

общ-

по

ции през тази година, а също 
бе обсъдена и оценена\голяма.

За изминалата година 
републиканския бюджет за 
този път бяха запланувани 10 

, Същите тряб 
бъдат обезпечени от 

от продадения

В така
проектопрограмата за работа

на Общинския 
Съюза на комунистите.

На проведените 
на първичните

то решение местните 
ности да имат по-активно от-накомитет
ношение към този въпрос

милиона динара. чрез активизиране на съвети
те на потребителите преди 
всичко и при най-пълно анга
жиране на всички други об- 

сили. От

събрания
Т. П.ваше да 

таксите,
бензин. Сега тези средства са 
в СОИ по регионални

организации
взети

пъти- ществено-политически 
друга страна „Слога" ще по
ложи по-големи усилия за по- 

по-добро снабдява
Абонирайте се за в. 

„Братство”
ЩО-

НИТО ДИНАР ЗА 1981 
ГОДИНА I! редовно и 

не на магазините във всички
го-миналата селища.В края на заседание М. Яневсъвместно

на председателствата на ОК
дина на

СТРАНИЦА 5
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СКБПЩИНА В
$8

ПРИ ОБЩИНСКАТА
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

БОСИЛЕГРАД
ПРЕД ТРЕТИЯ КОНГРЕС НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ

Преломен момент в развитието на 

Босилеградска общинаКонкретно по всички 

въпроси преработка нафабрика за 
картофи, за която инвестици 
онния проект е готов. Предви 

реализирането 
„Морава П" изгра

стопански 
общи

* С изграждането на няколко значителни 
обекта, а тази и «-«"--рт "ТчиГразоити

"V?' ^
това не трябва да се попадне 
в клопката на прекалено об 
общаване на пространството и 
времето. На Конгреса трябва 
да се дадат конкретни, исто
рически рамки, 
ко се някъде случва, поставе 
ните задачи могат да се осъ
ществяват само в практиката. 
Затова, според думите 
Киро Глигоров, когато 
тъква, че
е задача на епохата, трябва 
да се каже че и то има свои 
етапи, че се осъществява кра 

по крачка. Следователно, 
колкото някоя задача и 
бъде дългосрочна, тя не мо
же да се определи само гло 
бално, по време и недефи- 
нирано, понеже тогава целта 
би изглеждала недосегаема. 
Такова поставяне на нещата 
отговаря само на онези, ко
ито не желаят промени, кои 
то съществуващите 
ния схващат като дадени вед- 
наж завинаги.

Оттук и предупреждението 
на д-р Жарко Папич, че пове
че за самоуправлението 
трябва да се говори като за 
система, чието предимство е 
в това, че дава възможност 

работническата 
класа, но на пръв план тряб 
□ а да се изтъкнат икономи
ческите показатели, които не 
са идеологически лозунг, но 
Нещо, което може да се до
каже. С други думи, трябва 
да се мерим по това, какво 
сме осъществили, докъде сме 
стигнали, а не със собствения 
образ в огледалото. Във вся 
ка етапа на развитие, сега сме 
именно на раздела на два 
средносрочни периода, тряб
ва да се съблюдава

РЯДКО НЯКОЕ събитие се 
такава доза на изис-

на трябва да напусне 
те краища

нажда се 
проекта
ждане на 16 мини—ферми за 
овце, 16 за кравеферми и 12 
миниферми 
стни селскостопански

очаква с
квания за конкретност, 
предстоящият Трети конгрес 
на самоуправителите. Този 

се касае само в по- 
актив-

както
Босиле 

на стопан 
в община

щинскато скупщина в 
град с директорите 
ските организации 
та. На заседанието присъству 

на об

възможности 
развитие на

Природните
за интензивно 
селското стопанство, преди вси 

в Боси

смесени, при ча 
лроиз

понеже всичпът не
литическата практика 
ността
тоянно повтаряне на 
становища, до писане на прог 

и планове за работа, от 
немалък брой случаи

чко животновъдството, 
леградска община, досега не 
са използувани. Въпреки че

оаха и ръководителите 
ществено-лолитиуеските 
низации е общината.

Според много оценки 
стопанството в Босилеградска

водители.
В рамките на 

га" трябва да започне изгра 
ждането на услужно-занаятчий 
ския център, за който също 
средствата са обезпечени.

ПО-ГОЛЯМ ПОДЕМ В
ПРОИЗВОДСТВОТО
—През настоящата

да се свежда до пое 
същи ООСТ „Услу-орга

на през изминалия планов пери 
од Републиканският фонд за 

развитието на 
развитите кра

засе израми 
които в самоуправлението насърчавано 

недостатъчно 
и ща отдели значителни сред
ство, в общината, 
сока не са

община изказани на заседание 
то, тази и следващата година 
трябва да бъдат преломен мо 
мент. Решаваща роля

има обединената

никаква полза.нямапочти
Целта на конгреса е да нап
рави ново проникване в раз
витието на самоуправлението, 
да се „пробие звучната стена”, 
която

в тази на 
използвани. Наето в тази година,чка

да насока ще 
трудова организация „Босилег 
рад", в чийто рамки се

четирите организации иа

като първа година на новата 
средносрочна програма тряб- 

много въп

период е нов 
за ико 

развитие на об 
щината. Но доколко промени 
те не се обосновават и върху 

заинтересова

ЯЩияТ планов 
шанс, който се оказваспъва нашето по-ната

тъшно развитие, както релеф 
но бе казано на едно събра

нами да разрешимваномическото
се до сто- 

в общината. Пре
ди всичко необходимо е 
да се повиши ефикасността и 
да се ускори строежа и обо
рудването на производствени 
те мощности. Необходи-

рат
сдружения труд: „Напредък". 
„Слога”, „Услуга” и „Изград- 
ня”. Макар че с обединяване 
то всяка от тях е длъжна да 
подпомага останалите, най-гол 
яма отговорност за

роси, отнасящи 
панствотоние през изтеклата седмица. 

Рамки за това проникване са 
още на П конгрес 

ко-

икономическата 
ност на трудещите се в сто 
ланските организации (коопе 
риране, сдружаване и доход
но свързване със селскосто
панските производители), мал 
ко може да се направи 
през настоящите пет години.

поставени
на самоуправителите, от 
ито ни делят цели десет го-

по-натаг 
на селското 

в община имат

отноше-всяко по-нататъшно пов. дини
таряне на разпоредбите 
Конституция и ЗСТ (Закона за 
сдружения труд), партийните 
и останалите документи би оз

ъшното развитие 
стопанство 
трудещите се в основната ор 
ганизация за селскостопанско 
производство „Напредък”. Спо 
ред настоящата развойна про 
грама през 1981 година 
предвижда изграждането 
вече започнатата фабрика за 
преработка на овощия, 
ленчук и сушене на горски 
плодове и лечебни 
Част от средствата за изграж 
дането обезпечава фабриката 
„Здравйе" от Лесковац. Тряб 
ва да отпочне изграждане на

на е да се повиши 
ефикасността и да се ускори 
строежа и оборудването на 
производствените общности. 
Всяко закъснение намалява 
шанса Босилеградска община 
да напусне икономически не 
развитите краища и да се при 
общи към средно развитите 
общини, 
да бъде година на икономи 
ческата стабилизация, по-ната
тъшно развитие на социали 
стическо-самоуправителните и 
обществрно-икономически от 
ношения. Трудещите се 
организациите на сдружения 
труд, със засилен подем тряб 
ва да допринасят към укрепва

мо
и

не „НАПРЕДЪК" ДА БЪДЕ НО 
СИТЕЛ НА СТОПАНСТВОТО В 
ОБЩИНАТА

начевало тъпчене на място.
Необходимо е последовател 

но свеждане на сметките, съб 
людаване на извървения път

се
на

Как по-ефикасно, по-органи 
зирано и 
да се използуват собствените 
възможности и средствата на 
Фонда? По този въпрос 
3 февруари т.г. се 
съвместно заседание на Из- 

съвет при Об-

за власт нанапри критически анализ 
всичко, което е направено и 
забелязване на всичко, кое
то е изпуснато. Това не е ни

по-целесъобразно зе-
година трябва1981

билки.
най-малко лека задача, не са 

обстоятелството,
на

проведемо поради 
че сборът на факторите, кои
то са влияли върху нашите 
изминали и сегашни труднос 
ти е изключително разноро
ден, но и поради това, 
понякога е тежко да се приз 
наят грешките.

пълнителния
В

че

не позицията на материална
та основа, а съвместно с то
ва и увеличение на дохода. 
Трябва да дойде до пълна 
изява самоуправителните ор 
гани в организациите и раз
пределението на дохода спо 
ред резултатите от труда, — 
изтъкна Боян Миланов, пред
седател на Изпълнителния съ 

при Общинската скупщи 
в Босилеград.

ОТ АКТИВНОСТТА НА ТРУДЕ 
ЩИТЕ СЕ ЗАВИСИ ИЗПЪЛНЕ 
НИЕТО НА ПЛАНА 

Налице са всички

какво
сме постигнали от онова, ко 
ето сме искали и какво по- 
нататък трябва да работим. 
Задачите и техните носители,

Не може да се отрече на
пример, че причината за мно
го трудности е непоследовате 
лно провеждане на системни 
те решения, но трябва да се 
види защо те не се провеж
дат и не е ли причината 

самите тях. Това

както и временните опреде
ления трябва да утвърдим 
твърде прецизно, но също та 
ка прецизно трябва да 
анализира и тяхното провеж
дане.

понякога в 
ведно би била и същността на 
иска, изтъкнат на среща 
работната група за изготвяне

се
на

резолюции, 
проблемите трябва да 

се каже всичко, което 
знае, но трябва честно да се 
признае въпреки че в момента 
някои решения не се виждат. 
Единствено така ще се дойде 
до истинските теоретични раз 
глеждания и до пътища, кои 
то водят напред, ако някои 
общи определения трябва да 
се повтарят и в документите 
на този конгрес, тогава това 
трябва да се прави само като 
потвърждение на курса, 
който трябва се намираме и

на конгресните 
че за Поради това и в тезисите 

за Третия конгрес на самоу
правителите стои 
острият иск да се

се предпо
ставки стопанството в Босипе 
градска община да се разви
ва с по-ускорен темп. Репуб
ликанският фонд и широката 
общност дават 
но тези възможности

твърде 
утвърди

защо не се провежда дого-
НОВИНИ ИЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Чрез модернизираме до по-голямо 
производство

ворената политика, решения,
закони и самоуправителни ак 
тове. възможности, 

стопанВ. Р.
ските организации в общината 
трябва да използва 
лесъобразно и 
же по-скоро.

най-це-Трудещите се в Тъкачния 
цех при комунално-битовата 
трудова организация „Услуга” 
в Димитровград през настоя
щата година са запланували 
да модернизират помещения
та, в които работят, да възоб 
новят машинния парк, както 
и професионално да обучат 
към 40 свои, предимно мла

ди работнички.
За завършаване изграждане 

то на нова хала за работт са 
необходими 7 
ра и също толкова за набав- 
ка на нови

стоящата година те ще от
делят и 600 колкото се мо 

Трудещите се 
организации, а

хиляди динара 
за модернизиране на спомага 
телни обекти (стола 
закуска, гардероба и пр).

С реализиране на заплану
ваното, тази трудова организа 
Ция ще създаде възможност 
за увеличение на

в стопанските 
особенопо за топла тРУДещите се в „На 
предък", не трябва да отсроч 
ват задълженията си. От тяхнашата решимост на него да 

отстоим. . Всичко друго тряб 
ва да бъде проверка на пое 
тавените цели на 
осъществяване, за да се ус
танови изходна позиция 
нови задачи.

На конгреса безспорно ще 
се разглеждат въпроси 
по-широко значение, но при

се търси много по-голяма 
всяко отноше*активност във 

ние. Наред с изграждането 
на фабриките, те трябва да 
създават възможности и

производ- 
сто, както и 

по-ефи- 
клиен- 

всекидневно се

тяхното ството с -10 на
за по-кечествено, и 
касно обслужване на 
тите, които

за за
суровина за тях, 
ворим за

а да не го 
площите, собстве

ност на ,Напредък”, обраснали 
бурен и необработени.

милиона дина- увеличаааг.
от

в
машини. През на- В. Б. М. Янев
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Брой 1248 
Година XXXVIII 

13 февруари 1881 
Белград

ПРИНОС КЪМ МИРА И
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
м инистерската конференция на необвързаните и противоречиви да са те, а с демократично срещане 

на гледищата, търсене на общ знаменател на базата 
на зачитането
ципи и цели на движението.

страни в Ню Делхи 
нарушени

Селското стопанство във Войво- 
водина

се проведе по времето на 
отношенията в света,

' върху действуване- 
необвързаните страни. Значение 

свързано с

процеси на
кое- и с прилагането на автентичните прин-то непосредствено се отразява и

то на движението на 
то на това

НЕ Е ВСИЧКО ДО ЗАКОНА----------Стр. 2
заседание е 

неговите резултати 
целокупните 3надеждата, че Поради зачестилите оценки за уж настъпи

лата криза в политиката и движението на необ-непосредствено ще влияят върху 
международни отношения. Териториалната отбрана

вързаните очевидно са погрешни, 
злонамерени. А особено са тенденциозни 

циите, които се отнасят само до тяхната антиимпери
алистическа насоченост, макар че се знае, че необ- 
вързаността по своята природа е 
всеки

доколкото 
лек-не са

Н онференцията в Делхи 
' народните

ПО-СИЛНИ ОТ КОГАТО И ДА БИ-даде анализ на 
отношения от становището 

тиката на необвързаността, 
следиците. на

между- 
на поли- 

причините и по-

ЛО Стр. 3

посочи 
влошаване, на

насочена против 
опит на узурпация правата на народи, страни 

и хора. Политиката и движението на необвързаността 
вече показаха, че са

тяхното /игчсттл отговорността,
която за това носят всички международни фактори, 
взе ясни становища за ключовите

ГОДИНИ НА ЮБИЛЕИ

международни въ- 
за тяхното решаване. С от- 

тя потвърди незамени- 
на политиката на

не само в състояние да реа
гират по съответен начин на акутните международни 
проблеми, но и да предлагат своя визия и дълго
срочни конкретни програми и решения.

проси и прокара пътища 
говорите на тези проблеми 
мостта на 
необвързаността, На източницитепринципите и целите

като основен източник на нейната 
историческа роля. При това, конференцията се 
нимава

Това сигурно показа и тържественото заседа-за-
ние, което се състоя по повод чествуването на два- 
десетгодишнината на Белградската конференция, 
която бе създадено движението на необвързаността. 

. На тържественото заседание бе сложЪно

с така наречените наинтерни
отношенията вътре в движението на необвързаността, 
от становището на обезпечаване 
ролюбиво решаване

въпроси за
на

на условия 33 ми
на споровете от една, и демо

крация на отношенията вътре в движението, от дру
га страна.

ударение
на историческия баланс на политиката и движението 
на необвързаността, баланс който трябва да покаже, 
че без такова движение светът би бил по-инакъв, 
относно че мощното движение е в интерес на цяла- 

в та международна общност.

революцията
От същинските 

виси успехът на министерската 
Ню Делхи. Без оглед

отговори на тези въпроси за- 
конференция

на това дали те бяха най- 
оптимални, няма никакво съмнение, че осветлиха при
чините и последиците на влошаването на междуна
родните отношения, заздравиха положителната роля 
на движението и на политиката на необвързаността

Годината, в която закрачихме има из
ключително значение за всички наши на
роди и народности, защото тя ни връ
ща към източниците на Народоосвободител 
ната война и социалистическата револю
ция, в които с многобройни жертви, ма
сов героизъм и свръхчовешки усилия на 
нашите народи и народности никнаха 
най-големите стойности и трайните за
воевания на нашето общество.

В речта си пред тържеството по по
вод шестте десетилетия на революцио
нната борба на Съюза на югославските 
комунисти, през април 1979 година, дру
гарят Тито изтъкна, че „на всяка истин
ска революция е потребно да се връща 
към своите източници и опит". Това е 
нужно и значително и за още по-добро 
и по-всестранно съблюдаване на непосред 
ствените и бъдещите задачи и за укреп
ване на единството на нашите редове 

борбата за запазване на свободата и 
независимостта, за социалистическото са
моуправление, обществения прогрес и 
човешкото щастие.

Припомнянето за изминатия път днес 
става толкова по-нужно, защото съзнание
то на хората често обремняват проблеми, 
които съпътствуват всяко динамично раз
витие, пък понякога се забравя цялото 
величие на борбата за свобода и соци
ализъм, която водихме и за коренното 
преобразование на страната и общество
то, което осъществихме. А забравата от 
този вид може да бъде изгодна за оне
зи отделни хора, които се опитват да 
обезценят постигнатото, и с това до из
вестна степен да забавят нашето по-на
татъшно социалистическо самоуправително 
развитие.

Министерската конференция също така посвети 
съответно внимание на 
взаимните спорове. Необвързаните страни, очевидно, 
не могат да стоят със скръстени ръце пред факта, 
между тях да се явяват дори и въоръжени конфлик
ти, които отварят вратите на външни влияния. Зара
ди това реално се очакваше, тази министерска кон
ференция да разгледа и иракско-иранския конфликт,

миролюбивото решаване на

в международните отношения, допринесоха да спре 
влошаването на международната обстановка, да 
попълни платформата за решаване на акутните и дъл
госрочни международни проблеми и подчертаха, «е 
блоковият детант е в криза тъкмо затова, защото е 
ограничен на отношенията между великите сили и 
блоковете, относно че пътищата за неговото укреп
ване и претворяване са съШо и 
вата универсалност и демократизация в смисъл да се 
надделеят блоковото естество и ограничености.

се

при което специална роля изигра Комитетът за Иран 
— Ирак. Срещата в Делхи сигурно посочи глобал
ните негативни импликации 
война между тези две важни

продължаването на 
необвързани страни, 

които по своята революционна ориентация са приз
вани да изиграят твърде значителна роля в укреп
ването на движението на необвързаността и изрази 
готовността на движението да помогне за неговото 
мирно решаване.

от

пътища за него-

Н сочеше характерът на 
практически

а такива заключения
подготовката, в която участвуваха

необвързани страни, което само по себе 
потребата от

затруднените условия за действуване на дви
жението, министрите на необвързаните страни 
в Ню Делхи се насочиха към осъждане на упо

требата на сила, интервенциите и наместа във въ
трешните работи на суверените страни, към пред
приемане на акции за елиминиране на колониализ- 
ма,
гане на универсален детант и решаване на кризите 
и кризисните огнища, изразявайки общото искане за 
спирано на надпреваратата във въоръжаването. Тя 
се застъпи за

Ввсички
си говори за по-високото съзнание за 
по-широко ангажиране върху промяна на наличните 

‘ неблагоприятни процеси в международните 
ния И за Преодоляване на конфликтите и споровете 

необвързаността. Това потвърждава 
и решаващата роля на необвързаните страни на 35-го 
заседание на Общото събрание на ОН, които със 

настъпление му сложиха основен

в

отиоше-

в движението на
посочвайки пътиЩата и принципите за пости-

своето кохезионно
Но най-добре за това говори държанието на

най-голям брой необвързани
и целите на движението

пасивна роля и
настоявания движение-

печат. създаване на благоприятни условия встрани сътласно 
иа необвърза- мождународнито икономически проб-решаването на 

леми. Настоя да даде принос за укрепване на един- 
необвързаните страни и съвместното ден-

принципите
ността, неприемане на

активен “^^^^^своеТ историческо направление.

че тази мииистер-

оказване на

ството на
стоуване върху автентичните принципи и към им- 

взаимно сътрудничеството да се 
И накрая, за това

пулса на международното
както между необвързаните така и между развива- 

се страни. Необвързаните, което е най-важното,

говори и фактът,
шест месецав Делхи се състоя

което получи характер на 
на необвързаните стра-

ска конференция
определения срок, с 

извънредна среща

щите
дадоха подкрепа на освободителната борба на наро-преди 

същинска дите под колониална и чужда доминация, специал

но на палестинския и намибийския народ.
за пренасочване на от- 

подобрение на междуна-
да допринесат

и за
Оттам великият юбилей — 40-годиш- 

нината на въстанието и социалистическата
ии, решили
рицателното развитие 

отношения»
С една дума, министерската конференция дой

де тъкмо навреме. Макар че сама не можа да ре
ши всички въпроси и да даде нова насока на меж
дународните отношения, тя даде поръка на необвър
зания свят, че нито един проблем не може трайно 
да се реши със сила, че е нужно всички да се про

меняме ако желаем да осъществим равноправно съ

трудничество, че е необходимо да се създава нова 
система на връзки между народите и страните.

революция и създаването на ЮНА — е 
удобен момент да направим обзор върху 
нац-важните етапи на нашата четиридесет 
годишна борба, изпълнена с непрекъснати 
битки и изкушения, временни отстъпвания 
и решителни победи. Но и да си припом 
ним за Титовото велико дело и за всич
ко, което той направи за нашите наро- 

целця миролюбив

родните
на необвързаните 

на мненията в рам-
в рамкитеДебатата водена

Ню Йорк и размяната
министерската конференция 

ши-

страии в 
китв
недвусмислено посочват 

съзнателност за 
и готовност да 

не със заобикаляне

на подготовката на че съществува
тази конферен- 

мейния успех,

на това, 
значението на

се даде принос за 
на основните

рока

Ция
ди и народности и за

проблеми, колкото

Стр. 2.



2 Комунист
СТОПАНСТВО ВЪВ ВОЙВОДИНАСЕЛСКОТО

НЕ Е ВСИЧКО ДО ЗАКОНА
Най-доброто, което 

зчаех бе пенсионирането. Но съм по- 
Дал бих земята още преди 10 

бях на 66 години, со

ви какво знаеш.БРАННО КРЪСТИН

грешил, 
години, когато 
мо да беше този закон. Бях прину

да продам земя за 90 хиляди ди-

се измени"„Законът трябва да 
твърдеха 
ското

неотдавна жителите на срем- 
Бяха твърдесело Купиново. ден

нара. Но парите са дявол. По хиляди 
начини знаят да изчезнат, преди

че неубедителни, докато говореха,
Закона за пенсион- кооператорите работят 

т ло-голяма 
черно". Помисля

изградеността на
инвалидно осигурание на селско 

старческите

да жения труд напенсионер.станахдот? Тази година 
Още всичко не

ното и
стопанските труженици и 
домакинста е 
около

разберем това.
— Не ми е жал за земята

малък личен доход, аразбирам достатъчно.
повече,

за
до

бавя Меления Петак. Жал ми е зара
ди здравето, изгубено по нивите. Още 
докато

част изкарват „на 
понякога и аз да правя така, но не 

член на Съ-

получавамЧул съм, че ще
обществените организации от

главната причина, че от 
семейства когато

тези наши ниви получат по-голям при
ход. Не зная какво ще бъде от това?

законът за пан- 
моят син ми каза да да- 

не се мъча —

750 селскостопански
мога. Въпреки че не съм

— не съм писалсе съгласило ссамо едно старческо
вид осигурание и че само седем

бе жив мъжът ми постоянно 
само чака момента до 

пенсия. Двамата

юза на комунистите 
молба, а никой ме не е предложил 
— аз правя като същински комунист 

Не работят всички 
селото заети хора, 

наследената земя, 
Всич-

този 
активни

говореше, че 
предложи земята за 
бяхме болни, а на сина ни земя

— Щом излезнаселскостопански производите
ли плащат в пенсионния фонд. Посо- 

и това, че общественият сектор 
не е заинтересован за техните удреб- 

Оплакваха 
се от ниските пенсии, които се „топят"

сионирането, 
да земята и вече да 
обяснява Шара Шимон. Тя е учителка 
и не обича

не и честен човек.
чиха трябва, защото не може да стигне и 

тук и там където е зает. Не съм вече 
за онези грижи и тежка работа а на 
мен са ми доста и тези 1806 динара, 

за „внесените” 8,5

така. Има тук в 
които обработват 
защото са добре механизирани.

знае добре, но се мълчи.

Още преди 
така 
пен-

земят а. 
от земята продадох,

нени и разхвърляни ниви.
това част 
че ми
сията ми е малка

да работя и отглеждам пилета 
за продажба.

остана само два ютРа и
— 980 динара. Още

ко това се 
Вижда се само в карикатурите. Мисля, 

общество земята би тряб-

поради увеличението на жизнените раз 
ходи. Това можеше да се чуе в Купи
ново, подчертавано бе и в други села 
във Войводина, заключавано на мно
жество събрания- Тази истина е ясна.

които получавам
Ютра.

х— Нито на моите дъЩери, 
веят тук в Сръбски Итебей, — включ-

в разговора Душан Вранев тряБВД дд СЕ ЗНДЕ кой КАКВО 
трябва земя- Имат си работа. рд^отИ

че в нашето 
вало да наследи истинският земеделец. 
Тогава не

могакоито жи

би имало и толкова „боле-
ва се дувания".

— Ако комбайнът не ми бе откъс- 
заявява 47-го-

Но, дали има й други истини? Ка не
Мислих какво да правя със земята.кво например, да се каже за сведе

нието, че в две съседни банатски се- , Остарял съм. С 57 години не съм ве
че за работа като някога. Когато бих 
заплатил всичко да работи друг,

нал част от ръката 
дишният сдружен селскостопански про
изводител Родолюб Яшин» 
бих пари за пенсия. Трудно е да бъ
деш земеделец. Всекъде дебнат опас- 

повреди. Затова трябва да 
мислим на своето бъдеще. Например,

сдружен 
инак 
пен-

Двадесетчетиригодишният 
производител Воислав Мръкшич, 
автомеханик, редовно плаща за

не би останало. Жал ми е за зе- сия Както и неговият брат и баща му, 
мята. Тя бе отлична, между най-каче
ствените. Всички знаят. Да бях здрав

— в Сръбски и Нови Итебей имала внасял
ни-105 пенсионирани старчески домакин

ства, а още толкова чакат на март и що 
април да им приемат молбите за та
къв вид осигуряване на спокойна ста
рост? Кои са причините, че всичките 
6* сдружени селски стопани плащат 
з пенсионния фонд? В какво се със
тои интересът на обществените орга
низации при пенсионирането, когато 
от старческите домакинства получили ( не 
дори 345, а наскоро ще получат още 
толкова ниви, от половин до три хек
тара разхвърляни по целия селски си
нор.

също така сдружили механиза- 
— Баща ми плаща за пенсия

които ности от
цията.
— казва Мръкишч 
лае по-късно да бъде проблем на нас

още бих работил. Но и тези 1880 ди
нара е достатъчно за мен и бабата. 
Само сега все повече трябва да водим

защото не же- завършава училище и смоят
един крак е вече в града. Кагото гле
дам как живеят старите хора, сигу
рен съм, че е най-добре да внасяме 
за пенсия- Считам, че не е добре де-

син

и обществото. А аз и брат ми прави-
сметка за всеки динар, защото всичко 
поскъпна. А какво 'Щеше да бъде ако 

беше този закон? Само мисля, че 
пенсията трябва да бъде по-голяма, 
защото и моята земя бе по-добра от 
земята на другите, а получих почти 
съща пенсия.

— Да имах някого който би ра
ботил земята, никога не бих я Дал 

включва, се в разговора

ме това защото пенсионният стаж е 
винаги нещо добро. Може би ще дой
де добър момент за работа в града. 
Мислехме че износът на пенсията се 
определя въз основа на плащанията 
в последните десет години, пък затова 
сега даваме най-малка сума'. Сега слу
шам, че този период зависи от на
шия избор. Това е по-добре защото 
ни е по-лесно да плащаме сега, до-

в нашето общество имаме практи-то
ка, че с години създаваме човека, а 
когато завършим училища и започне 
да работи няма почти никакви задъл
жения към родителите си. Също та
ка Основната организация на сдруже
ния труд на кооператорите би могла 
от нашия доход да плаща за пенсия 
така както се прави в сдружения труд. 
Особено за онези, които, създават по- 
висок доход. Добре би било точно да 
се утвърди кой е земеделец, а кой 
е работник. Тогава много трудности 
би били решени. Зная, това не е лес
но и не може бързо да се реши. Ед
на от първите крачки е сигурно уста
новяване на пенсии за нас селскосто
панските труженици.
I — От 105 пенсионирани селскосто

пански производители през последни
те две години стекохме 249 хектара 

казва Джемал Абдулах —г 
Ефендич, заместник директор на ООСТ 
„Брг^ство-единство" в Сръбски Итебей. 
Когато пенсионираме малко повече от 
100 домакинства през следващите ме
сеци, нашите площи ще се увеличат 
с още 500 хектара. Това 
площи, но твърде удребнени, разхвър
лени и изпоснели от обработването в 
закуп. За щастие, стопаните бяха съз
нателни, така че повече от 200 пар
цели. успяхме да 
комплекси. За сега

ДЕЦАТА МИ КАЗАХА: ПРАВИ КАКВО 
ЗНАЕШ за пенсия

— Още преди три години твърдех, Коста Яшин. Земята се трудцо стича, 
че е неизбежно приемането на закон а се трудно и дава. Реших се когато 
за пенсиониране на нас селските сто- по-голямата част остана необработена, 
пани — казва Янош Шош. Хората се защото заваляха дъждове, а Основна-
съмняваха в това. Получавам 1080 ди- та организация на сдружения труд на който вече три години плаща за пен- 
нара месечно за шест щтра земя- То- кооператорите не стигна да ми изоре- сия. Всички, които работят дават за 
ва би било малко, ако не бяха оста- нивите. Нямаше се къде. Дадох 9,5 < пенсия, а така трябва да правим и 
нали малко пари от по-рано. Но той ютра и получавам 2110 динара. Това ние сдружените. Обаче, мнозина сдру- 
мисли, че всеки трябва да се пенсио- е по-добре, отколкото да плащам да 
мира, щом изпълни условията за това ми се работи.
Предлагах на дъщерите си, които жи- — Добра е пенсията — казва Шан 
веят в Нови Сад, относно в Белград, дор Хевеши. Само да е малко по- 
всяка от тях месечно да ми дава 750 голяма. Инак кой от нас би можал да 
динара и да им оставя земята. Те ми ' плаща данък, орене, сеене, жънене 
отговориха: ние не можем това, пра- ч на нивите, които все по-малко раж-

като сме млади, и повече изкарваме.
И' аз мисля така — добавя Пе-- 

тър Шимон, един от първите сдруже
ни селскостопански производители,

жават само механизация, като разчи
тат че така ще бъдат освободени от 
някои данъци. Така че ние 
жени

сме сдру- 
само на хартия. Само ни взи

мат парите, а ние нямаме нищо от 
това. Имат полза само онези, които 
чрез Основната организация на сдру- земя

(От 1 стр.) народна военно-политическа и икономиче
ска обстановка налагат, че ознаменуване- 
то на нашия юбилей да бъде във функ
ция на по-нататъшното творческо разви
тие на действителните социалистически

свят* Това едновременно ни задължава с 
труд и самоотверженост, не само в тази 
година но и в годините, които идват, не
прекъснато и всекидневно да доказваме 
своя непоколебим вървеж по Титовия и 
нашия път. В' това трябва да намираме 
'и насърчение за полагане на нови и още 
по-големи усилия в преодоляване на 
трудностите, които стоят на пътя на соци
алистическото изграждане на страната.

Затова юбилейната 1981 година за нас 
ще бъде в знак на засилена активност 
на нашите трудещи се и граждани във 
всички области на дейността, а преди 
всичко в знак на борба за по-висока про
изводителност и постигане 
по-добри резултати,

На изто 

чниците 

на рево 

люцията

са големи

самоуправителни отношения, укрепването 
на братството и единството и равнопра
вието на нашите народи и народности, 
по-мощното Материално развитие на об
ществото, издигането на жизнения стан
дарт на трудещите се и гражданите, ук
репването на независимата и необвързана' 
позиция и роля на нашата страна в све-

уедрим в нашите 
нямаме окончател- 

капитало- 
ниви ще имаме

на сметка, но с по-големи 
вложения и от тези 
по-големи добиви.

С такава работа в Сръбски и. Но- 
ви ^Итебей ще бъде обезпечена 
койна старост

та както и за заздравяване на всенарод
ната отбрана и обществената самозащи
та. С една 
задълбочаване на 
стойности,
|Тито'

спо-
дума, в знак на пазене и 

всички придобивки и 
водени от партията и 

създадохме

за още много домакин
ства, каквито в тези две села има още 
400. А ще се увеличат и площите за 
производство на храна. Итебейци ус- 
пяха в това. Могат и

на възможно 
в знак на по-висока които — 

завювахме, относно-трудова дисциплина, отговорност, иконо- 
мисване. Тя трябва да бъде пропита с 

осъществяване задачите
във военния и 
на нашата социалистическа [ 
това трябва да бъде смисълът 
ността

следвоенния другите. А защо 
не са направили това? Сигурно е, че 
единствената причина за ~ 
е неизградеността на закона

период
усилия за 
икономическата стабилизация във 
среди и организации.

Сегашният момент

на революция- 8
всички това не лежи 

за пен
сионирането на селскостопанските про
изводители?

и съЩ-
на деловото 

менуване на тазгодишните юбилеи.
и акционното озна-

в живота на наша- 
и твърде сериозната между-та страна

Б. Вучетич Има причини и на другата страна.



Комунист 3
АКТУАЛНОСТИ

КАК ДА СЕ АКТИВИЗИРАТ „ЗЛАТНИТЕ РУДНИЦИ"?
СЪБИРАНЕТО НА ”

НА ЗАДАЧА, КОЯТО 
НИТЕ

с-о„л„ск„ НЕтН“0““»“”
ВАТ, ЧЕ ОЩЕ УТРЕ ТРЯБВА Лл *АС И 8 СВЕТА П0КАЗ 
НИТЕ СУРОВИНИ А ЛОСРглти, РАЗЧИТА НА ВТОР.ИЧ 
ВА, ЧЕ НА ПЛАНА НА^ХНОТО ГЪБи,?ПИТ П0ТВЪРЖДА 
ОТЧАСТИ ОРГАНИЗИРАНИ СЪБИРАНЕ НЕ СМЕ НИТО

да се очаква, че и вторични 
те суровини вън от цеха 
канцеларията ще стигнат 
желаното място. Мисли

далечените села, да се'даде 
възможност за превоз на от
падъците до преработвателя, 
относно до изкупвателния 
пункт и вместо взимане на 
данък върху оборота, тамо къ 
дето е такъв случай да се на 
сърчават събирачите. Това 
би били основните предпостав 
ки за по-успешна работа на 
акцията по събиране на поле 
зните отпадъци. С регулира
нето на тези въпроси, ще се 
създадат и възможности за 
изкупуване на по-малко , цен
ни, на полезни" вторични • су
ровини, каквито са някои ви 
дове ламарина, парцали или 
стъкло, за което поради мал 
ките количества никой в Ко
сово не е заинтересован.

Чрез сътрудничество, дого
варяне и съвместно планира
не, организациите за събира 
не на вторични суровини мо 
гат много да направят и за 
себе’си и за другите. За себе 
— защото в бъдещето биха 
могли да вървят с отворени 
очи, а за другите 
з тях, без прекаляване, би 
ха намерили' работа най-мал 
ко 800 души. Що се касае 
до избора на работниците, 
не би имало проблеми: ста
рите събирачи добре знаят 
своята работа. На мнозина от 
тях, без социално осигурание, 
не е сигурна старостта, а за
служават грижата на общес
твото.

има на всяка крачка, 
пък и те не знаят къде първо 
да отидат.
ПРОЦЕДУРАЛНИ БАРИЕРИ

Интересни са и по някой 
начин чудни процедурите ме 
жду продавачите и купувачи- 
~е, които са неминуеми при 
купопродажбата на отпадъци
те. При това продавачът — 
гражданин не може да прие 
ме от един път пари за до 
ставената стока, ако цената

ни
и

на
се

на онези вторични суровини,
които се създават и намират 
в селищата. Именно, 
амортизирани и използувани 
.технически и други стоки, съа 
сем е вероятно, 
шат на боклука и

С това, че тези сурови 
ще имат употребна стой 

във всеки случай

много
ЖИВОИН ЦВЕИЧ

бъдат по-добри
по-успешно, бъдат 
ни акциите. Но, 
бъдат, тези първи крачки трЯб 
ва да получат подкрепа и 
по^нататък да

там където 
организира 

каквито и да

Във всяка 
другите среди 

върху събирането 
суровини. Все 
че за възможно

тРУДОва, пък и 
наблягаме 

на вторични 
пък изглежда, 
по-успешното 
тази

ще завър- 
другите ме

в

ста.
ни

се ускорят. С 
ДРУн думи, не трябва да’ се 
вдигнат ръце 
на полезни

ност на съЩата е по-голяма от 500 
динара. За стойност 
10 000

ще
има заинтересовани да ги съ 
бират и пазят 
нат. Но как

провеждане на 
трябва да

акция
клю-

над
динара представителятрешим някои 

чови проблеми.

Стара е констатацията, че 
суровини

от събирането 
отпадъци. Все пак 

как най-

да не пропад
на Изкупвателния пункт би 
трябвало да напише 20 

квитанции за изплащането и 
това ако е в добро нас
троение да работи в момента 
той няма да приеме докара- 
нара вторична суровина, ма 
кар че това му дава възмож 
ност за създаване на доход. 
Но не трябва, да се хвърля 
вината на тях, защото и те

да се направи 
това, ако същите се намират 
далече от

поставя се въпрос, 
успешновторичните да се провеждат те 
зи за обществото

изкупвателните пун
КОИТО ПО-СК7>ПО мо

могат
да станат „златни рудници". 
Винаги апелирахме, а сега спе 
циално наблягаме да се съ
бира всеки, дори и най-малък 
отпадък, който

ктове дотолкова по 
лезни задачи? Създали ли сме 

всички потребни ус- 
ловия и в края на краищата, 
да ли събирането 
суровини е

же да струва превоза от про
дажнатаза това цена. Затова на
дворовете на изкупвателните 
организации или 
чните

във фабри 
складове ще, стигат

на вторични 
получило общес-' 

третман в базата. 
Изглежда,

може да има 
стойност. Вупотребна 

тивен случай много
про 

от косов
твен само по-скъпите, 

отпадъци. Изкупвателните ор 
ганизации би трябвало да 
Организират превоз на втори
чните

качествени
ските колективи Ще бъдат 

не мал 
внос на вто-

че нито едно от 
предусловия не е 

но по най-добър начин, тък 
мо поради 
технически

не са измислили тези пред
писания. И в края на краищата, 
което

теЗипринудени да отделят реше-
ки средства за

суровини от по-голема е още по-интересно, 
дори и, вторичните суровини 
тук—таме не са освободени 
от данъка върху оборота. В Ли 
пян, например, на онези ко
ито внимателно събират вто 
рични суровини се отбива 8 
до 10 наето от общата стой
ност на събраната и прода
дена стока. Сетне,- трябва да 
се организира изкупуване на 
вторични суровини.и в най-от

понежеорганизационни, 
и административ

ни препятствия. Наистина, що

рични суровини, не само от
далечина. Има съмнение, оба 
че, в добрата им воля, защо 
то те никога не влагат динар 
там където няма да получат 
два. Трябва да се каже, 
по-ефтината стока 
ят да събират нито онези, 
които изключително 
от продажбата на отпадъци. 
Може би така могат, понеже 
са малко, а вторични сурови

други краища на страната, но 
и от чужбина.
КРАЧКИ, КОИТО ТРЯБВА да 

СЕ ПОДКРЕПЯТ
Акциите са масово раздви

жени. Какви ще бъдат резул 
досега

се касае до технологическите
отпадъци в трудовите и дру
гите организации, не би тряб 
вало да има съмнение, че съ 
щите няма отново да бъдат 
използвани като репроматери 
ал, ако са солидни изкупвате 
лните цени. Обаче, не може

че
не жела-

татите, в които 
се съмнява никой, хце

не живеят
се ви

ди когато се сведат първите 
баланси. Недвосмислено, ще

ТЕРИТОРИАЛНА ОТБРАНА

По-силни от когато и да било
на и други видове борба, от- 

отношение към общественото пор и съпротивление срещу 
И на този пример *.е по- различни облици на застраша 

твърди старият опит на чому- ване сигурността на страната 
нистите, че състоянието в по и конституционния и порядък, 
делението ще бъде наисти- Същевременно тя действува, 
на добро, ако те работят и като значителен фактор на 
се държат както трябва Ко- обществената самозащита. Та 
гато се касае за частите на кава степен на развитието на 
териториалната отбрана, члено общонародната отбрана, раз- 
вете на Съюза на комунисти- бира се, търси още по-голя- 

ма и преди всичко конкрет- 
организации, действували с на отговорност за всичко 
примера си, но и с ангажи- онова, което трябва още да 
ронето си по съществените въ се направи, а и за премахване 
проси на по-нататъшното раз- на по-дребните грешки и про 
витие на нашата обществено- пуски. Отговорността на кому 
политическа система, върху нистите е толкова по-голяма, 
всекидневните практически въ- ако се знае, че процесът на 
проси, за живота и труда на обобществяване на отбрани- 
работниците, трудещите се и телно-защитническата функ- 
гражданите, с развитието на ция на обществото е навле- 
демократични отношения. Във зъл във фазата, когато тру- 
възпитателно - образователния дещите се и гражданите и 
процес са подчертавани оне- всички самоуправителни орга- 
зи моменти, които засилват низации и общоности своите 
функцията на въоръжените права и задължения в отбра 

На сили, като един от твърде ва- ната и защитата все повече 
жнйте кохезионни елементи изпълняват като своя редов
на нашата общност и на та- на дейност.у 
ченето но братствсто к един
ството и равноправието нг*

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ УСПЕШНО ОСЪЩЕСТВЯВА ВОДЕЩАТА СИ ИДЕЙНО-ПОЛИ 
ТИЧЕСКА
НА И ОБЩЕСТВЕНАТА САМОЗАЩИТА. ПОДЕЛЕНИЯТА И ЩАБОВЕТЕ НА ТЕРИТОРИАЛ 
НАТА ОТБРАНА ИЗРАСТНАХА В ПОМОЩНИ, ЗДРАВИ И БОЙКИ КОЛЕКТИВИ

МИЛЕНТИЕ ПОПОВИЧ

имущество".
РОЛЯ В ИЗГРАЖДАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ОБЩОНАРОДНАТА ОТБРА

то състояние на тези части 
и тяхната боеготовност и под 
готвеност от година на в го
дина стават все по-големи. Не 
е без значение да се отбе
лежи и сведението, което бе 
често изтъквано в тези раз

стояние бързо и ефикасно да 
съломят всеки враг. 
е познанието, че цялата те
ритория на република е „по
крита" с тези поделения, кои 
то са „интегрална част 
единствените въоръжени 
ли на нашата самоуправител- 
на социалистическа 
че е изведена от 
тема и служи изключително на 
нейните цели". Поделенията, 
за йоито става дума са спосо 
бни да провеждат разновидни

Важно

Конгресните становища и 
определени# за мястото, ро 
лЯта и задачите на Съюза на 
комунистите бяха потвърде
ни и на заседанието (29 яну
ари т.г.) на изпълнителните се 

на централните и об 
комитети на

на
си- те, организирани в активи

говори, че на всички досего 
система, проведени практически уче- 

тази сис- ния се е изявила висока сте 
пен на залагане и съзнателно

кретари
ластните Съюза

задължени зана комунистите, 
областта на действуаане 
СК във общонародната 

обществената

отношение към конкретнитена
сезадачи на всеки числящ 

към териториалната отбрана. 
Единствена е ещо така оцен 
ката,
рално-политичоско 
в частите на 
отбрана о резултат но със
тоянието 
единството на народа в ока- 

политиката

отбра 
самозащи

на и
та. На заседанието

надействия самостоятелно
в тила и на времен-

бя*а Ра3 че положителното мо- 
състояние

фронта,
но завзетата територия. Ге 

ВЪВ всички об 
общно

за целокупния 
на терито 
с особен

менени мнения 
опит в развитието 

отбрана,
териториалнатаса формирани 

ществено-политически
основни Организации на

риалната 
акцент върху-

оценката за 
на комунистите в 

абовете на

обществото ивсти,
сдружения труд и 
общности.

активността 
поделенията и щ
териториалната

местните
зване помощ но 
и становищата на Съюза 
комунистите. Един рапорт от 

оцен ’ тези учения почти гласи та
ка: „Не сме имали случаи на 
действуване от позиции про
тивни на политиката на СК, а 
работата и поведението на чи 
слящите се към териториал
ната отбрана бяха 
сон с тази политика. На про
ведените учения и ПРИ всяко 
събиране не сме имали проб-

отбрана.

внимание на приОсобено
съствуващите прйвлече 
ката за морално-политическо
то състояние в поделенията 
и щабовете на териториална 
та отбрана. По този 
генерал-майор Миодрог Ива 

един од докладчици- 
заседание, каза че

че

“- трдуоТдГ;ос;.лиа 
са примери 
по самопо- 

когато

и

гражданите 
изява, 
те на
жертвавание 
трябвало да 
рост, бдителност, 
бойкост, снаходчивост 

се отбрани 1 
постигнали досега с

наичте народи и народч^сти 
В щгбовете и поделенията но 
териториалната отбрана днес 
има по-ти тридесе' на 
члемопо »-а СъЮна кому
ни'.* I и. * е, което е много по
вече огколкото

Безброй
инициативи

ПОВОД

и усилия»
се покаже храб 

ТВ7>рДОСТ,

и готов

уни-в
нович, сто
те на това
за състоянието и изграждане

-| отбра- 
само щабо 

всички фактори на 
общонародна-

териториалната само продито на 
на се грижат не

онова, ко леми по отношение на дис

циплината, взаимните отноше

ния между хората и междуча 
ционалниге отношения и по

ност да 
ето сме
кръв, пот, умение.

Ако затрябва стотици 
ди чиелдади се към

отбрана ще бъДат ■ сь

НЯКОЛКО години.

Териториалната отбрана пре 
раства в най-широк фронт на 
въорежън народ за въоръже-

вете, но и 
системата но 
та отбрана, 
ната, че морално

хиля Това е и причи-
-политическо-територи

ляната



Комунист 4
По-близкоИ някои други Дреболии.

ДО новелистиката с дарба да пресече 
и да го въведе

обуздае об-

НА МАРГИНИТЕ НА РОМАНА '80
наповествованието

сценарий за Да 
ширността и бъбривостта, фрагментар- 
ността и психологията на всяка цена, 

Йованович отстоява в дисци- 
Ако вече не

Четенето - тозн красив порок го пак

Биляна
плината на разказването, 
бе намерила подходящо заглавие за 

любовта и Своята лю- 
най-л*лада рома-

апликации, ка- 
като

ситуации и поетически 
то со опитва езикът да направи 
свой връстник и свой двойник.

Шчепанович пише икономично; раз- 
детайли, кои- 

парабола, в слу- 
човек който е изправен пред

романтич- 
един Стеван Сре-

МИРОСЛАВ МИРКОВИЧ като откупване заград,
своя роман за 
бов за романа, 
нопистка у нас 
ствува от Марко 
стихотворение се 
лю^ов".

ното видение на 
мац, не е между това никакво откри-

това

тази
би могла да го взаим- 

Ристич в чието едно

Матич, че романът е 
една литература, бе 

години;

Фразата на 
голяма матура на 
заразяваща през педесетте

за щастие е преодолеяна.
като че ли са вече

Трилогията на Вучо между 
е цялостно от транспонирана деистви- 

Та- телност на една среда и от заслепен, 
мапрастващ сън ,,на прага на смисъла . 

всички наши литератури на Очевидно е че Вучо не обработва ма- 
и народностите, териала във формата на роман; той 

бълнува. Не се ухажва на действител- 
ферментира чрез сън. Не- 

митология на детството е из- 
майка си,

тие.
казва изострено; слика

казва „Топлата звярто веднага влизат в
днес тя 
зи голяма матура чая на

собствените си спомени и тълпа която 
бронзов паметник откол- 

живия но вече отдавна 
на покойния". Един ан-

издържали
езиците на народите 
Годишно в Югославия излизат от пе- 

От петдесет

млада ст дефинира
като участник ипо-верна на 

кото на него
По-трудно е 

достта на романсиера
собствения материал при 

„Известно
в„резервата

гел не прави рай (Клод Авлин), 
един герой но с победа. Паметникът 
е издигнат като статично чувство^ на 
борбата, геройството, неустрашимостта, 

По-инак написан, <: Други средства 
изграден роман'/,т „Паметник" на Радо- 

Войводич всякаш полемизира със

свидетел на
Йован Чирилов в романа

Салзбург" и при Горан Три- 
„Снегове в 

в чужбина

ността, но я 
говата
тъкана от детството 
студентките от Виена, 
то до смъртта на неговия син, ское-

военни

чат към двеста романа, 
романи, представляващи 
Нолит като най-хубави в сърбската ли- 

към 30 са излезнали от пе- 
освобождението. За Нино-

найекубав роман през вец. Хрониката за нещастните
представата на Вучо

но и
и подбор на

на време в
бусон в произведението 
Хайделберг". Че животът 
е интересен и примамлив

авторите на романите, 
на интелектуалните

и от детство-
тература, 
чат след 
вата награда за 
1980 година са конкурирали 45 рома- 

Писмеността в тесния и по-широ-

опитват се

да ни докажат 
животът

години, според
„преписване” на невремето, но слав

Шчепановичевата парабола,
не е
отсечка от спомени, на транспозиция 

с всеобщата дей

но че
гайстарбайтери 
ки едва ли 
романи. Трибусон при 
с криминални описания" като литера-

ни. за неза- 
Но ако се 

по-

труден и мъченичес- 
на тези

есписатепскивечекия смисъл не е
проблем номер едно, както що фан- на поет, стълкновен 
тастиката не е вече само моден трик ствителност.

капка в тънката същност но В Селеничевид роман времето за-
където е завършено „не

времето" на Вучо. Но Селенич 
търсим удовлетворение, нито в раз-, поет, и няма ни 
хвърлените теми перспективата на на- ята на детството. Той е превъзходен 
шия роман. По жанр той все още е разказвач, и то в няколко драматур- 
нензразен, неиздиференциран. Семей- гично отлично изпълнени и „измамени 

от война, личности и силуети. Свежестта е чевър
развълнува-

служената лична жертва, 
отхвърли тази чисто литературна 
лемика остава онази жестока иронич-

доказват героите
това се ползва

или
действителността.

Но в количеството не можеме да

на обвиняваща Войводччева полемика 
себе си живия', па-

Чирилов следи 
недвосмис-

турен жанр докато 
двусмислените диалози и

любов на полу-паразити на ед- 
там, някъде в

почва там
с „паметника на 
метника който неморално на себе си

не е
дарба за митологи- ленататехниприписва оцелели съратници и 

те „спътници": псевдотворци, 
ли, скулптори, архитекти и натрапници 
каквито няма нито в Нушичевата сати
рична галерия. Мирновременното „со- 
лунаштво”
бойци обаче по-убедително наративно 
течение, когато се п*рониква и арти- 

отколкото кога-

съвещаниено Научно
Салзбург. И единият и другият автор 
най-малко успех постигат в «онцели- 

образи. Ние ь

слисате-

тезина своитерането
образи чуваме, като в радиофокия, но 

виждаме, не се срещаме с тях.

ният роман, романът с тема 
романът с тема за поколенията, исто
рическият, авантюристическият, 
софският, фантастичният и т.н. няма 
често да се намерят пред издател
ския обектив и в ръцете на читатели
те. Наистина съществуват онези геро
ични съмнения в изчерпателността на 

в недостатъч- 
изказва-

стината на разказването, 
ното разказване от срещата на един 
коленович и един „никъденикович”, ко

на самодоволни някогашнифило- не ги

ито светкавично се заместват и увеели- 
чават във взаимната опитка, закръгля
ват романа на Селенич и като панора
ма на идеите на световните пришелци 
в току що освободения, току що ожи
вения Белград. Как се събличаше уни
формата и „как се каляваше стомана
та" на Селенич представляват разказ-

На тази действителност наша, теку- 
който четемкулира с документи 

то Под огъня на ироничното описане 
на белградските ложи за хората на из 
куството, кабинети и клубове 
досие на всякакви

ща, по-дневна от деня.в 
романа („четенето този красив порок") 
обърнаха внимание и любезнателност 
вече проверените майстори Ранко Ма- 
ринкович („Общо къпане") и Миодраг 
Рацкович („Гласник"), По ироничният ре
гистър, с които опитно преплитат оби
кновения живот и необикновеното по
вествование тези автори биха могли 
да спечелят и да загубят в сравнение 
с Момо Капор, чийто роман 
седем до три" също така диша тук 
веднага край нас. Маринковичевият 
роман обаче има медитерански хумор 
и бокачовска атмосфера; пенливи диа-

отваря 
илюзии и видения,

романистката техника, 
ността на теми, в средното 
не, и с това „романът в романа", или 
„романът за романа", получават по- 
голямо теоретично значение. За фол- ващи и медитиращи основни въпроси,

в които, със следващ надразказвате- 
лен слой, орбитално са

коварни и изкривени силуети.
Романът в романа и романът за ро

мана продължиха - своята борба, бор
бата на жанра и определенията ед
накво в Братичевото и Пекичевото твор 
чество. Обаче Пекичевото ,Златно ру
но" е епопея от други балкански, сре
дноевропейски и ориентани поколения 
и персонализация и наистина е твър
де рано да се оценява колко това 
творчество е литературно историчес
ко, а колко е един вид историческо- 
политическа метафора. Да ли са това 
дарове на Аполон", както

клорния роман понякога се говори с 
урбанизирана 
то или чрез първобитните дядовски 
ръкописи или чрез метафоричните по
ръки се правят опити да се 
„ръката която пише днеска 
Радослав Братич ползва опитността на 
кръстосаното, но все пак неплодно

внесени въ-височина на .съзнание-
проси по културата, европоконтрична- 
та и ислямската, ориенталната и бал
канската. Темата за пришелеца е въз-

„От

удостои
и тук", обновена, темата за приятелството на 

различния национален и културен про
изход е наистина нова, непокътната, 
въпреки че на Селенич в първата част 
може да се направи забележка за

лози на трима „господа от м.орето" и 
дяволексна силуета на разказвача, койразказване, в което техниката надми

нава няколко добри мотиви и значе
ния- Катарзичните очи на дете непре- една, инак условна конструкция.

то ги следи в крак, скицира, 
и връща към вечерния здрач на Сре
ди земноморието.

описвавече въз-
Романите литературно 

ни, по-жадни за параболи и парадиг
ми, но също така падащи на собстве-

<ликна един теоретик на романа или 
епопея на сръбската дукатомания 
то твърди един критик, ще потвръди 
питорескността на езика 
нието в

по-загриже-къснато ни гледат от страниците на 
тези книги, както що ни сетивото на 
детството напоява от романите, 
наистина от по-сетнешния, 
край” от Александър Вучо.

Сега това е край на една епопея, 
но и "'начало на една урбана митоло- 
гема, която намираме на страниците 
на „Приятел" от Слободан Селенич. 
Рояците на асоциациите отиват още по- 
нататък и не са нужни много анали-

ка-
дали 

„Омамен
, Иронията на Рацковичевия „Глас

ник" е безобидна па дори и немотияч 
рана, докато Момо Капор се труди 
своя разказ да ни разкаже 
без литературен захласт, трукове, 
еве, амплитуди и украсителни съдър
жания.

ните си конструкции, са писани от 
майсторска ръка на един Бранимир 
Шчепанович („Изкупление") й с неси
гурна неоромантична ръка, която из
дирва по неясното митическо простран

и повествова-
окончателния опус.

Не е вече осамотено нито литера
турното усилие на Биляна Йованович, 
безкомпромисна генерацийска 
сиерка, чието първо 
„Авала пада" е написано с подчертан 
мъшки почерк, а новиЯт роман „Ку
четата и другите" веднага стана поле- 
мична тема. И тя се занимава с тай
ната на романа, но постоянно ще ни 
отворя джобовете на своите джинсове, 
в които покрай тази тайна

наизуст 
сло-

роман- 
произведениество и недосегаемото паганско време, 

на един Митко Маджунков в доста 
голямата книга „Кул на бърдото". До

зи за да се докаже как Селеничевия като първият води един единствен ге- 
Хаджиславкович може да бъде един Р°Й направо в абсурда на изпразне

ното физическо и морално геройство,

Между романите, 
веят моменталната

които ще наджи-
литературна хрони

ка и с които теоретично и естетически 
ще се дружим и в бъдещето, 
вателно които със своите дълбоки 
вествователни цифри могат да бъдат 
саги за

от вн У4ите на личностите от романа 
„Потайно доба" от Матич и Вучо. Ро 
ман^ьт за Белград и романът из Бел-

следо- 
по-

вторият несъразмерно смесвайки мито

ве и легенди, някои по-нови рурални се намират
войната и„чудовището на 

чудото на живота" преди всичко тряб- 
произведенията: „Гос- 

подар на забравата" на Оскар Давичо 
и „Ясеновац" нв Люба Ядрич. В 
сравнение има и 
символика: струва ми се

ва да посочимКомунист ТОВ<1

някаква литературна

че Яндриче- 
виЯт роман е „излязъл от шинела" на 
Давичовия

Председател на Издателския съвет на НИРО „Ко
мунист": Доброслав Чулафич.

На Издателския съвет

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Площад Маркс и 
Енгелс 11, телефони: централа 335-061, секретариат 

НОВИ БЕЛГРАД, Булевар Ленина 6, Телефон
027-793.

Издава: Издателска

необикновено изграден
съвсем по-малко необикно- 

„Песен". Но кой ще

Клаус от(редакциония отбор) на 
издания на вестник „Комунист": д-р Антонвсички г 

Вратуша. вената хване
краищата на 
тегателен поет

Директор и главен и отговорен редактор на всич
ки издания на „Комунист": Велко Миладинович.

Редакция на изданието на „Комунист" за Сърбия: 
Саво Кържавац (главен и отговорен редактор), д-р 
Живорад Джорджевич (заместник главен и отговорен 
редактор), Бояна Антунович, Велимир Филипович, Рас-
тко Иоветич, Слободан Клякич, Михайло Ковач,__ _
рад Кович, Йово Маркович, Зорица Станимирович и 
Милентие Вуксанович.

такъв еруптивен,трудова организация „Кому- при-
нист".

какъвто е Давичо. „Го- 
сподар на забравата" е действителна 
доблестна

Печата се на сърбохърватски, относно хърватско- 
сръбски (кирилица и латиница), на словенски, маке
донски и албански и в съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски и русински език.

Излиза в петък.

сага за времето близко и
далечно, за Ахасфер който не пре- 

който не- 
и Да- 

другари 
да ни 
пишат

става да лута, за Белград, 
престава да блянува, Или Вучо 
вичо, стари надреалистичеки 
са се

Об-

С указ на президента на Републиката от 32 
ври 1964 година. „Комунист" 
родно освобождение, а

декем- 
е отличен с Орден наПредседател на Издателския съвет на Изданията 

на „Комунист за СР Сърбия Мария Тодорович. 
Секретар на редакцията: Споменка Топалович.

договорили непринудено 
ще един ур, 

и как се мислят 
мани! ’

с указ от 22
с орден братство и единство със

декември 1974 
златен венец.

дадат о ок как се 
нашите днешни ро-
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ДИМИТРОВГРАД: ЗАВЪРШИ 
ТЕ НА СЕЛАТА" И ПЪРВИЯТ ПРЪГ ОТ „СРЕЩИ НАШИ СЕЛА: НАШУШКОВИЦА

Съвтеаамията Селопродълшиат на строителиСъс срещата I 
Лукавица, която 

де на 7 
Скървеница

Скървеница 
се п|Ьове- те отбора се представиха 

твърде сполучливи 
За разлика от

с
Село НАШУШКОВИЦА 

намира около 5 километра за 
падно от Звонци и е едно от 
най-големите села в Дерек/-

се всяка нашушковска къща се занимават предимно
притежава телевизор, радио, ловуване,
хладилник, електрическа пе

сФевруари в програми.село
завриш пЪрвия 

кръг от състезанието „Срещи 
на селата" от Димитровград- 
ска община.

За по-нататъшните 
за полуфиналите, 
ха, обективно гледано, 
добрите

миналогоди
шните, тазгодишните „Срещи 
на селата" бяха 
богати

Може би звучи малко ' па-

МНОГО по-
(поне досега) и по- 

разнообразни. Темата
Шла.

; -ШШШВ селото живеят около 700 
жители, занимаващи се пре
димно със селско стопанство 
и животновъдство. Обаче ос
новното, с което се отлича- 
зат нашушковчани това е пе- 
чалбарството.

щна вик-борби, 
се класира- 

и най-

торината бе свързана с На- 
родоосвободителната война и 
социалистическата щтт 

■

т -
.. .

т
Г-ЧЗ

ни револю- 
спортната част бе 

по-разнообразна. Име
нно заради това и 
те салони този път бях „те
сни" за да поберат 
онези, които искаха да наблю 
дават

„Срещи на селата", които се 
превърнаха в ярка манифес
тация на сътрудничество ме
жду селата, и които все по
вече показват, че това са сре-1 
щи на приятелство, а все по-

селски отбоои*
ЖЕЛЮША, БЕЛЕШ, ГОИНДОЛ 
И ЛУКАВИЦА.

чия, а и 
МНОГО " ч

■

не малки-
Трябва веднага Да се каже,

■че отборът на Желюша, 
миналогодишен победител, 
полуфинала се класира без 
борба, а пък съперникът 
Гоиндол, отборът

Именно това е най-малкия 
„личен паспорт" на село На- 
шушковица, но това едва ли 
е достатъчно, за да се запо 
знае по-подробно нан-голямо 
то дерекулско село.

всичкикато
в

вече традиционните

на
на село Гра 

дини, предварително се отка
за, така че и двата отбора 
(Желюша и Гоиндол) 
мериха в 
без борба.

— Нашушковица се намира 
от дясната страна на шосето 
Звонци — Бабушница и до 
селото се пристига по хубав 
път, който работливите на
шушковчани сами построиха. 
По този път сега вървят и 
трактори, и автомобили и 
камиони, а до преди само 
3—4 години тук трудно се 
вървеше и пеша. Да, до пре 
ди няколко години тук труд 
но се и живееше, но сега

се на-
Изглед на Нашушковицаполуфиналите

малко срещи за точки. Про

ведените досега срещи по

казаха, че народният хумор, 
песните, хората и прочие и 
по-нататък се тачат в наши
те села, а това ще потвърдят 
и предстоящите полуфинал
ни срещи.

радоксално, но е истина, че 
най-добрите строители от 
Дерекула са и най-добрите лов 
джии.

чка и други домакински уре 
Всичко това благодаре

ние на техния ентусиазъм и 
ТРУД-

ди.
За отбелязване е, че 

четирите 
срещи салоните на културни
те домове в 
леш, Лукавица и Скървеница 
винаги бяха изпълнени до по
следно място. Също така мо
же да се каже, че и четири-

и на
досега проведени

Смиловци, Бе- Както ни уведоми ДЕСИМИР 
НАЧЕВ, председател на мест 
ната общност в Нашушкови 
ца, мнозина хора, които ид 
ват в това село от вътреш 
ността, винаги казват, че това, 
което са направили нашушков 
чани едвам ли могат да сто
рят и други. Къщите каквито 
притежават нашушковчани ня
ма ни в Бабушница, даже ни 
в Звонска баня, защото май
сторите
то строят в цяла Югославия, 
естествено, най-хубави къща 
ще си построят за себе си. 
Може би поради това мла
дежта от Нашушковица труд 
но се решава да напусне род 
ното си село. Всъщност защо 
и да го напуска, когаго в На 
шушковица съществуват вси 
чки условия за ук>тен
живот. Тъкмо заради то- 

в Нашушковица 
постоянно живеят над 50 мла 
дежи и девойки, които и през 
тези зимни дни не бездейс- 
твуват.

Като потвърждение на ка
заното сочат и думите на 
председателя на ССТН в се
лото, ДЕСИМИР МИЛОЕВ, кой 
то каза, че почти всяка не
деля в селото се организират 
ловджийски вечери, на кои
то се консумира месо от гли 
гани, яребици и др.

Т. Петров

ЖИВОТНОВЪДНИЯТ ФОНД В ООСТ „НИШАВА" В ДИМИТРОВГРАД

Въпрвнд уоповията, броят намалява Но в Нашушковица през 
зимните дни не само се яде, 
пие, но се и работи. Така на
пример нашушковчани всеки
дневно
акции за почистване на пътя 
от селото до шосето, което 
свързва Дерекула с центъра 
на комуната. Също така пътят 
е нужен и на трактористите, 
които всекидневно превозват 
млякото от селото до земе
делската 
ма" в Звонци. Да добавим, 
че нашушковчани 
най-много мляко и това най- 
качествено, защото в „Ерма" 
казаха, че такова мляко биха 
пожелели да предават и дру 
гите.

строители, кои-

* Понастоящем ООСТ „Нишава" в Димитровград има 7940 овце и кози (300 кози) 
т.е. за 800 по-малко от 1979 година * Капацитетът на овцефермите не е цялостно из 
ползуван * През настоящия средносрочен 
ми за крави с капацитет 500 глави добитък и стаи

личи броят на овчарите, 
за това пък е необходимо да 
се подобрят условията на ра 
ботата им.

организират трудови

период е запланувано изграждане на фер 
за отглеждане на 1000 юнци.

ферми за отглеждане на кра
ви, с капацитет от 500 глави 
и стаи за отглеждане на 1000 
юнци. Всъщност реализиране
то на този план, както и уве 
личението числото на дреб

ния добитък на 10 
глави, животновъдството в об 
ществения сектор в Димитров 
градска община ще получи 
мястото си вцелокупното раз 
витие на общината.

а•БОГАТИТЕ и просторни пас 
об-ища в Димитровградска 

щина и капацитетите на 
цефермите, с които разполага 
ООСТ „Нишава", която рабо 

ОСТ „Сточар"

ОВ-

кооперация „Ер-

Понастоящем в организаци- 
80 овчари, но

предаватти в рамките на 
в Димитровград понастоящем

сегава
ята има към 
все още личните доходи, ко 

5200 дина-

хиляди
достатъчно.не се използват 

Макар че овцефермите мо
гат да се отглеждат около 10 
хиляди дребен добитък сега

ито възлизат към 
ра, работното им време и 

работа не да-условията за
А пък майсторите — стро 

ители сега през зимните дни Т. П.Т. п.
ООСТ „Нишава" от 6400 

около 324 800 лм-
През изтеклата годииа

180 кози е получиладойни овци и 
тара мляко. Получени са и 
18 400 кг вълна и около

I изнесени на пазара около 
75 хиляди килограма

Заключителният ба
месо. ЗВОНЦИ

кг агнешко.от което 45 хиляди
изтеклата годииа още 

е на

не е готов, но според 
границата иа доходността.лаис за

Панов стопанисването създаден ловен терен
сигурност за уве-ват пълна 

личението на числото им.
7940 овце 

300 кози). Приб 
тази ор-

има самов тях 
и кози (към раха, че съществуват извън

редни условия за създаване 
на ловни терени в този край. 
Предвижда се ловни терени 
да имат големина от 500 хе
ктара, да бъдат оградени и 
уредени. На тези терени ще 
се отглеждат глигани (диви сви 
не), муфлони и- елени, а съ- 

най-различни

на пролетта ще започнем да 
реализираме заплануваното.

Преди ДВЕ ГОДИНИ земе
делската кооперация ,,Ер- 
мт" от Звонци между другото 
бе направила и проект за от 
кривене на ловни терени 
околността на селото.

толковализително Панов в овцефермаСпоред
та в Липинци от преди дво 

отглеждат и кози.

отглеждала и
По-

ганизация е
миналата година.

обаче е има 
повече. Зе

Т. Петровпрез 
миналата годииа години се 

Годишният
иа дреб^- т.е. през

од от една 
литара. Задачата 
том С.МО а това да са уве
личи сегашни,, бро<1 на 
те на към ЮОО, но н да се 
получи породиста коза, коя
то пр,«, яащционння 
може да даде от - 
литра мляко.

вдобив на мляко 
лактационния перило към 800 овце 

що намалява броят 
НИя добитък?

600коза е към
не се със- Божко Та-По този повод 

ков, директрр на кооперация 
та даде 
ране на

недоста-
— каз-

отговор за реализи 
този обект.

Що— Главно поради

тъчиия брой овчаР* 
ва СВЕТИСЛАВ ПАНОВ, ръко 
водител ло животновъдство в
ООСТ „Нишеве". През нас

тоящата година, според пло
иа на организацията Ш®
увеличи броят иа дребния Д 
бит-ьк иа към Ю хиляД* ела- 
■и. Разбира се 
да се осъществи

така икози
птици.

Проектът за ловните тере- 
ни ще струва около пет ми- 
лиона динара. Той вече от
давна е предаден в банката 
и Републиканския фонд за ра
звитие на недостатъчно разви
тите краища и очакваме, че

— Още преди една година 
специалисти от Ловногорското 

„Елен" от Белград 
околността на Звон

период
800—1000

стопанство 
разгледаха 
ци —
„Остра глава", Ветрен плани- 

„Голи бряг" и консттнти

„Лопатице", „Пажар",
настоящия средносро- 

организация 
изгради

През
чен период
в запланувала до

тази
на иможетова 

ако се ув«-
СТРАНИЦА 7
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основИЗ ДЕЙНОСТТА на сой за предучилищно и
НО ОБРАЗОВАНИЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ММШО ПОЛОЖЕНИЕ НА 

ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАШЕ
154 души, а и 

изтеклия средносро- 
или

•ЗА ПРАВНОТО функциони- 
основното образова- 

предпо-

възлизал на 
края на 
чен 
над

ране на 
ние **" В1Н1В1 Ипериод 138 души,

10 на сто по-малко. Та
зи тенденция ще продължа

материалните 
ставки са съществен елемент. 
Оттук и усилията на Самоуп 

общност по ос 
образование в Димит- 

община да подоб

ШШН1 Ш
ва и занапред.

През изтеклия период 
грижи

равителната 
новно 
ровградска 
ри и заздрави материалното 
положение на основните учи-

зна- 
са положеничителни

и за професионално-педагоги- 
марксисткото обра 

учителите. В „Яну
ческото и
зование на 
арските дни" на просветните 

Белград и Дими

лища.
През изтеклия период оба 

общ- работници в 
тровград и на различни про
фесионални семинари за усь- 

Димитров-

че самоуправителната 
ност е била изправена пред
редица сериозни затруднения. 
Обстоятелството, че през то 

средното образо 
(гимназията) се финан

вършенствуване в
Пирот, Ниш и Белград. ЗА ПШШШТД И УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

ПО МАТЕМАТИКА В 0СП00П0Т0 УЧИЛИЩЕ
зи период 
вание
сира от Републиканската об 
щност за насочено образова
ние

град,
общо са участвували 831 учи 

че все-тели, което ще рече, 
ки е участвувал 
на различни семинари и про-

по осем пъти

— 33% от общинския да
стокооборота (един чие.нък върху

средносрочместни из През изтеклата 
на програма по развитие на 

образование пред

наи-сигурните 
вори) се гаси. При това 
се обезпечава друг извор, та 

до 1980 година ос

от
не

1980/81 година интензивно е 
следен успехът на учениците 
от V до VIII клас. Наблюде
нията по класове са следни-

ти на математическата логика, 
уравне-

Реформата на основното об 
разование и възпитание за
почна с прилагането 
те планове и програми през 
учебната 1977/78 година. Кри 
тическият обзор върху 
клия период следва да пока
же дали се е увеличила обре 
менеността на учениците, да
ли са се изменили облиците 
и методите на работа в обу
чението, дали взаимно са съ 
гласувани отделни програмски

цикличното ще, както по обем, така и
по съдържание.

Всички досегашни оценки
говорят, че целите и задачи- 

мени и те на обучението по матема-
усъвършенствува в програми- тика, при нормални .условия
те и прочел. Преподавателят на работа, се осъществяват

успешно, въпреки известни на 
чални трудности.

Регионалният завод за усъ- 
аЪ\Ьшен~твувзне на възпита 
нието г, обрвзссзнието „Дрин 
ка Павлович" в Нищ активнг 
следи реализацията на учеЬ 
ните съдържания по матема
тика от I до VIII клас.

Програмните 
по математика от 
клас са сполучливо подбрани 
и компонирани и може да се 
каже, че това е най-добрата 
програма от освобождението 
до днес. Програмните задъл
жения обаче показват, че в,

основното 
видяно да се разширят учеб 

стойност
линейните функции, 
нията и неравенствата, поня- 

на основните форми

ка че все
новното образование 
мира в затруднено материал 
но положение.

се на ните помещения на 
от около 20 милиона динара. 
Преди всичко запланувано е 
да се откупят помещенията 
на гимназията (за нея се пре

на нови-
втията

пространството, единиците за 
измерване на величинте и гео 
метрическите фигури и 
тогава това е основната пред

те:
V КЛАС
‘ Успехът, наблюдаван чрез 
писменните упражнения вари
ра от слабия (2,32) на първо
то до най-Добрия (2,79) на 
четвъртото и пак До най-сла- 
бия (2,26) на петото писменно 
упражнение.

^Най-слаб успех се постига 
з следните учебни области: 
множества, релации и изобра
жения и изометрични тран
сформации. Учениците най- 
добре овладяват множество
то на целите числа.
VI КЛАС

Според писменните упраж-

През 1980 година разме- 
облаганията за осно

изте-
тела,рът на

вно образование е 
от 3,4 на 3,85. С този про-

на новапокачен движда изграждане 
училищна сграда), както 
уреждането и 
на съществуващите училища 
в общината. Тези средства 
не са реализирани, с оглед 
че не е започнато строител
ството на образователен цен
тър в града, а не и 
останали задачи по урежда 
не и реновиране на училища 
та не са изпълнени. С една 
дума усвоени са само 11 на 
сто от средствата, предвиде 
ни за тези цели.

Очевидно, през настояща

и поставка за всяка промена и 
усъвършенствуване на учеб
ния план и програма и на 
учебните съДЪРжаниЯ 
тематика в основното учили-

реновиранетоосигурява достатъчцент се 
но материални засредства

работа набезпрепятствена 
основните училища. При

отбележи, че

по ма
това

трябва да се 
увеличението на средствата е 
било в рамките на общото 
и съвместно потребление.

През тозип ериод, вслед- 
рязкото намаляване

съдържания, как 
.обучение въздействува върху 

обременяваневсички
равномерното 
на програмните съдържания, 
какво трябва да се

ствие на 
на учениците в някои районни 

училища и закрива- 
за стаби-

основни
нето им допринася 
лизиране на общото 
ално положение, 
средствата, 
школуването на 
училища с 

брой деца
къпва основното 
ние. Този проблем и 
пред е актуален и в началото 
на всяка учебна година се 

училищната 
мрежа и се съобразява с мо
менталните материални, кад
рови и други условия и въз 
можности.

Подобреното материално 
положение е повлияло да се 
подобрят и условията на рабо 
та, както и целокупният уче
бен процес, преди 
с по-добро оборудване с 
нагледни учебни средства. 
Оттук и обучението е издиг 
нато на по-високо равнище. 
Занапред обаче в тази насо 
ка има още много да се на
прави.

Самоуправителната общност 
на интересите по основно об

следва да има инк^иатива и 
креативност в реб^извд *ут»» 
на задължителните програ*..* 
съдържания.

Изхождаме ли от това, че 
основните програмни съдър 
жания в матемажката са: мно 
жествата на естествените, це
лите и рационалните числа; 
математическите изрази, осно
вните функции, полиномите, 
релациите, основните елемен-

матери 
тъй като

изразходвани за 
ученици в 

недостатъчен

нения, постига се равномерен 
най-слабият е 2,49,та средносрочнс програма 

тази насока ще трябва далеч 
повече да се направи, което 

още по-добри

в
успех
а най-високият 2,74.
VII КЛАС

ще създаде
материални предпоставки 
цялостно и качествено провеж 
дане на учебния процес в ос

В този клас се постига най- 
слаб — 2,14, а най-добър — 
пехите в V и VI клас (най- 
слаб 
— 2,18).
УШ КЛАС

Учениците в осми клас са

значително пое 
образова- 

зана-

за

14, а най-добър —съдържания 
I до IVновното образование.

Ст. Н.преразглежда

първото поколение, което ра
боти по новата учебна прог
рама. Началото обаче загри- 
жава —

ДИМИТРОВГРАД

ПРОВЕДЕН СЕМИНАР ЗА ПРОСВЕТНИ 

РАБОТНИЦИ
успехът на първото 

писменно упражнение е 2,24.
Като неотложни задачи 

следеното на реализацията на 
учебната програма по матема 
тика в основното училище на 
преден план изпъкват:

1. Студиозно да се прераз
гледат програмните съдържа 
ниж и същите да се съгласу
ват с действителните възмо
жности на учениците.

се разработи мето- 
на онези матема-

целокупната структура на ма
тематическите съдържания от 
I до IV клас, съдържанията 
от областта на геометрията са 
застъпени с 22,50%, което 
може да 
статъчно, с 
нието на 
мните

в

всичко
ПреЗ изминалата година г 

Димитровград се проведе тра 
диционният зимен семинар за 
просветни работници от об
щината под название „Януар
ски дни на просветните рабо
тници".

Над 140 просветни работни 
ка от общината по-обстой- 
но се запознаха с междуна
родната обстановка. Съще
временно изслушаха и сказ
ка на тема „Приносът на дру 
гаря Тито за равноправието 
на народите и народностите в 
нашата страна".

Също така бяха изнесени и 
редица сказки свързани 
педагогическите проблеми и 
проблемите от всекидневната 
учебна практика. Така напри 
мер една от темите беше:

Оценяване на учениците ка 
форма и стимул за по-до

бър успех". Посочената тема 
предизвика особен интерес у 
всички преподаватели и 
една от най-интересните на

в „ц 
а то се счита за недо- 

оглед на значе- 
геометрията. Програ 

съдържания за тази 
обо-

бе
ученическа възраст са 
гатени с идеята за функции 
(променлива), релации (отно
шения) действия и закони (ко- 
мутатйвност, асоциативност и 
дистрибутивност),

семинара.
•Двудневният семинар при 

ключи с изнасянето на ска 
зката, отнасяща се до „Обще 
ствено-икономическото разви 
тие' в средносрочната прог
рама и непосредствените за
дачи през 1981 година в Ди
митровградска община". След 
изнасянето 
сказка

2. Да
дологията 
тически 
нови

съдържания, които са 
за преподавателите.

3. Да се разработят 
риите за оценяване

разование през този период 
е обезпечила и 50 хиляди структури 

(свойства на множеството надинара за внос на художество 
на литература на

крите-
числа) и тран

слация и симетрия). Забеляза 
ни са
във II клас

естественитебългарски 
език, а през 1978 и 1979 го
дина са обезпечени 
за два кабинета по

на уче- 
се приспособиниците и да

и следните трудности: тежестта на .задачите според 
възрастта на учениците.

Стоян НАКОВ-

средства
„Първа учениците трудно 

заучват уроците по геометрия 
и затова в тази област

на последната 
просветните работнипомощ".

Вследствие намаляване броя
професор, 

от изложение
то на автора на същата 

републиканския 
за преподавателите по 
матика в СРС в Белград, на 
4. февруари 1981 година).

(Това е частима
изоставане прй по-голям брой 
ученици. I

През учебната 1979/80 
на и първото полугодие

ци водиха разговори с ком
петентни от общината по въ 
просите на обществено-поли 
тическия живот в общината.

с
на учениците и съответно учи 
лищата — намалява и броят 
на учителите.
1975 година

тема
на семинар 

мате-Докато през 
техният брой е годи-

Т. П. на
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Младежка трибуна * Младежка трибуна .
НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО ПО

ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ

СРЕБЪРЕН МШ 34 ши №РМЧ
ПО ПЪТ НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО И ЛЮБОВ 
КЪМ РОДИНАТА И ТИТО

Щафетата на младостта 

ще тръгне на 22 мартНа Европейското првенство по фи
гурно пързаляне в Инсбурк, което при
ключи в неделя, за пръв път в историята 
на големите световни състезания, на 
тата се развя югославският 
трибагреник. Санда Дубравчич, 
сетгодишна ученичка от Загреб се класи
ра на второ място в състезанието на же-

мач- 
национален

Щафетата на младостта, ка
то символ на братството и 
единството на всички наши 
народи и народности и на 
нашия обет, че и занапред 
ще следим Титовия път в из
граждането на социалистичес
кото самоуправително обще
ство, ще тръгне тази година 
от Черна гора — на 22 март. 
Последен й носител ще бъде 
младеж или девойка от САП 
Войводина.

Тези решения прие Пред
седателството на Конференци 
ята на ССМЮ, което тези дни 
прие концепция за ознамену 
ване и чествуване Деня на 
младостта.

Денят на младостта, изтък

нато е на заседанието, пред

ставлява изключително важен 
повод на младото поколение 
да се представи с общ пре

глед на творческите си пости 
жения във всички области на 
обществено - политическото, 
трудовото, културното и спорт 
ното ангажиране. Всички об
щински и останали организа
ции на Съюза на социалисти
ческата младеж ще сумират 
постигнатите резултати в дей
ността си и потвърдят основ
ните насоки на бъдещата ак
ция-

шеснаде-

получи сребърен медал.ните и
Сребърният медал на Санда Дубрав

чич е най-великият успех на югослав
ските състезатели във фигурно пързаля
не и най-велик личен успех на талантлива 
та млада спортистка от Загреб. В Инсбурк 
ТЯ въодушеви с кратката и ' свободната 
си програма и по най-добър начин потвър 
разкошния си талант.

Европейски шампиони по фигурно пър
заляне станаха: Дениз Билман (Швейца
рия), при жените, Игор Бобрин (СССР), 
при мъжете, Ирина Боробьова и Игор 
Лисовски (СССР), при двойките и Джей 
Торвил и Кристофер Дин (Великобрита
ния), при танцовите двойки.

Дните, в които ще се по
среща и изпраща Щафетата 
на младостта ще се ознаме
нуват с многобройни мани
фестации във всички среди: 
основните организации на 
сдружения труд, местните об
щности, училищата, универси
тетите, единиците и ведом
ствата на ЮНА. Финалното 
тържество и тази година гце 
се състои на 25 май на ста

диона на ЮНА в Белград.| Физическа кудтураХс)п(0)рф
П0-Г0ЛЯМ0 ВНИМАНИЕ НА ФЙЗН 

ЧЕСКАТА ПОДГОТВЕНОСТ
ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ 8Г

АКО 1ЕПАЕШ ДА НЕ НАМЕРИШ
Ако желаеш да ме намериш, 
тръгни из полето със златно жито, 
върви из пъстрите ливади, 
вдишвай аромата на червените макове..

Резултатите на футболните 
отбори на ФК „Младост" от 
Босилеград през' есенния фут 
болен полусезон са сравните 
лно добри, но имаше усло
вия Да бъдат и много по-до-

Другата основна причина, 
коЯто значително намали ре
зултатите на босилеградския 
отбор е недостатъчната фи
зическа подготвеност на фут 
болистите. Изпълнителният съ 
вет константира, че нередов 
но се провеждат тренировки 
те и че футболистите несери 
озно се отнасят към този 
елемент на футболната игра. 
Лош пример в това отно
шение дават някои по-опитни 
футболисти, които освен това 
проявяват липса неволя и ен
тусиазъм.

сти играят по-ангажирано и 
по-смело* бе изтъкнато ра 
заседанието, напролет могат 
да се постигнат желаните ре 
зултати — хубава и ефикасна 
игра и по-високо класиране. Ако желаеш да ме намериш, 

тръгни из ясиковите гори, 
върви из цъфналите овощни градини, 
тичай по окосената трева...

бри.
Тази оценка даде Изпълни Предприемат се и мерки 

за подобряване на условията. 
Самоуправителната общност 
на интересите по физическа 
килтура вече е обезпечила 
средства за довършване на 
Спортния център. През тази 
година игрището трябва да 
се покрие с трева. За целта 
се очаква помощ от общес 
твено-политичсските и трудо

вите организации.

телният съвет на Скупщина 
та на босилеградския футбо 
лен клуб на неотдавна със
тоялото се заседание, на кое 
то присъствуваха и футболис 

първия отбор
заседанието

Ако желаеш да ме намериш...

Ела в полето на моята обич!
Ще ме намериш на една скамейка 
със сълзи в очите 
и едно желание: 
тихо и незабелязано 
да дойдеш при мен.

натите на- 
„Младост". На 
бе направен договор за про 
веждане на подготовката за

НАПРОЛЕТ ДА БЪДЕ 
ПО-ДОБРЕ

първен"част напролетната 
ството. /

Ванче БОЙКОВЧленовете на Изпълнител
ния съвет взеха решение, с

ОБЕКТИВНИ ТРУДНОСТИ И 
СУБЕКТИВНИ СЛАБОСТИ М. Я.

Редица причини лодейству- 
на от- 

бе констан- 
има 

но и 
Матери 

всичко, спор

Гостите доволниСпоред решението на 
през пролетната , мдмд 
Изпълнителния

върху успеха 
бора. Сред тях, С 
тирано на заседанието, 
и обективни трудности, 
субективни слабости.

в аха

съвет,
част
няма

през пролетната

на първенсТВОТО 
да играят с първия С'Ь

став средношколци — 
ФК „Мле

ните с. Стрелъц да се афир- 
мира и като място годно и 
за такива спортни подготовки. 
Покрай това, че в селото в 
последно време се развива 
туризмът то е значително и 
по други неща. Именно, стре 
лчани спечелиха републикан 
ските награди в състезанието 
„Млад земеделец — стоков 
производител" и има едно от 
най-модерните в общината 
общежития, основно училище 
и амбулантория*

За братското сътрудничес
тво между двете общини 
през следващата зима се ппа 
нират две смени на ученици, 
а вече сега се раздвижват 
инициативи за изграждане на 
лифт на терените в Стрелъц.

Бабушнишка община и община Оджаци 
години осъществяват плодотворно и твърде успешно сътруд 

областта на културата. Зимуването на учени 
община в с. Стрелъц о още една нишка, 

повече ще укрепи добрите отношения между

няколковече

алните, а преди
условия, при които се 

играе футболният 
и това без

ничество в
от тази

тните членове на 
дост", които имат сла
би бележки.

цито
която още 
лужничани и оджачани

подготвя и 
отбор са скромни 
спорно е 
вследствие на които 
дост" не постигна

една от причините,
„Мла- можност сред гостоприемните 

стрелчани гостите от Войводи
на да се чувствуват както у 
дома. Извънредните пък тере 
ни за пързаляне, ски и раз
влечения са едни от главните

досотСлед проведените 
дни в с. Стрелъц, група 
98 ученици с преподаватели- 

възпитатели от общи

резулта-
футбол

откоето се предвижда подготов 
футболния отбор да 
още веднага и да 

по-качествена и 
Ако реше- 

докрай, и

босилоградските футболи-

ти, съответствуватци на 
ните качества иа футболисти- 

най-много се отна- 
който е неравен и 

не дава

ката на 
започне 
бъде много

те си и 
на Оджаци са заоърна в до
мовете си. Разбира се учени- 

Оджаци, Каровуково,

те, Това 
ся терен,
без трева, така че 
възможности за 
и изява на футболното

дапричини те и занапред 
дохаждат тук.

Сред учениците и възпита- 
бдха и четири спор- 

които

по-с'ьД'ЬРжателиа.

се изпълни
ците от 
Радково, Сърбски Милетич и 
Брестовац са доволни от пре 
караните дни в развиващото 
се туристическо място Стре
лъц. в селото бяха добре 

още по-добре наета

хубава игра 
маЙ- ниото

ако телите 
тисти
през деня до Звонска баня 
и (Дървена Ябука и назад 
минаваха и над 40 км. ВсъЩ-

сторство.
маратонци,

ФК „Младост"
които Ще

за стабилизация, 
от 15 хиляди

за купуване на

Прилагайки програмата 
икономии

динара, 
необходимите спор

приети,
неин, а приемчивито цени —е осъществил, 

бъдат изразходвани 
тни реквизити.

д. г.ност това е и една от причи-даваха въз150 дин но ден,

СТРАНИЦА »
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Штптт
ПО СЛЕДИТЕ НА РЕВОЛЮЦИЯТА

Бягството от нонцлагера Червен «ръст
ко само да освободят своите 
синово и дъщери от концла- 

когато са

най-значителните Дати от историята на 
12 февруари 1942 година,

„Червени кръст" разкъснаха тс- 
избягаха. Това беше голяма храб- 

неприятеля. 
около 1500 души от всич-

Една от 
НОБ е вероятно 
концлагеристите от

когато
гера. Има примери 
давали и своите животи

Така например Боривое 
Сърба след ка

близ- 
загинали 

концлагеристи.

за лят от непосредствена 
кост. Тук в двора 
най-много 
След като не успели да зае
мат главния изхой те 
правили към телените мрежи 
зад сградата... Телените мре 
жи били разк7,сани 
цлагеристи избягали към Ви- 
ник. На телените мрежи за-

,В Хрониката на концлагера 
Зоран Милентиевич пише:

и снажен той

лените мрежи и
това.
Трифунович 
то нищо не помогнало прод-

концлагристите и победа надрост на 
който тук беше арестувал 
ки краища на страната.

((Така силен 
хвана двама германци и ги 

мрежи.растрелят, ноложил да го 
да пуснат сина му. Той е бил 
растрелян 
вия

се от-на теленитехвърли
Двама другари пристъпиха и 

жието на герман-

ран Милентиевич събират да- 
за концлагера от

ЗА ДА СПРЕ въстанието в 
Югоизточна Сърбия окупато
рът предприе сериозни мер
ки да застраши 
Формирането на 
„Червени кръст" беше една 
от мерките, които окупаторът 
предприе. За 
преуреден военния склад не
далеч от тютюневата фабри
ка. Огромните стаи бяха пред 
назначени за арестантите, 
целия комплекс бе ограден с 
бетон, желязо и телени мре
жи. „Червени кръст" бе един 
от по-известните 
на хитлеристите на 
и в Европа.

В този логор бяха доведе
ни хора от цялата страна. 
Тук бяха задържани сърби, 
хървати, роми, евреи и всич
ки тези хора бяха разпреде
лени по стаите според обви
ненията които имаха 
стая 12 бяха пленени парти
зани, в стая 11 политзатвор- 
ници, а в стая 13 и 14 за
ложници от околността и 
евреи.

Годни наред след освобож
дението Музея в Ниш, а спе
циално Бранко Ножица и Зо

на Бубонь а ного- 
син пуснат. Също тока е 

постъпил и Стоян Трифуно
вич от Моровци.

Затова концлагеристите за
почват до со организират за 
651ГСТВО. В ръководството на 
този организация са били Ду 
шан Томович, 
на Копаонишкид партизански 
отряд. Бранко Бегович, сту
дент, Брана Кюрчич, Сретен 
Вучкович, Вуле Вукашинович. 
Къргът на онези, които ра
ботили за организиране на 
бягството надминал 60 души. 
Бил определен и ден за бя
гството.

хора,нни
които са тук прекарали годи- 

и имали щастието да ос- 
живи, да не бъдат роз- 

Бубонь. Според

оръ
ските войници и
взеха

и 150 кон-с пленените 
да действу- 

картечница

населен: юто. 
концлагера

ни започнахапушки 
вот. Германскататанат

стреляни на 
изказванията на

42 души. От избяга

лите бойци били попълнени 
партизанските отряди Свър- 
лишки, Озренски и Ястреба- 
шки".

Подтикнати от ге- гиналимлъкнала, 
роичиото държание на Бран

ко, концлагеристите се отпра-

преживоли
концлагеристи режимат в то
зи концлагер бил непоносим. 
Покрай другото персоналът 
на концлагера често пъти си 
устройвали увеселени^

Такива спектакли

цел бетази

политкомисар врата с 
Обаче

вили към главната 
цел да я освободят, 
германцитез апочнали да стрс

с кон-а Б. Николов
геристите. 
били устройвани за команден 
та Роберт и неговия замест
ник Уилям, когато те стреляли 
над главите на концлагерис
тите, а някои войници от пер 
сонала през нощта се връ
щали пияни от града влизали 
в стаите на 
и нанасяли побой на хората. 
Според думите на Душан То 

нямало

концлагери 
Балкана

Това станало на 12 февру-
концлагеристите ари.

По време на обеда било 
съобщено, че в 4 часа ще
се извърши разстрел на ня
кои концлагеристи. Било взе
то решение при първо изли
зане от стаите да се атаку
ват германците и извърши 
разкъсване на телените мре
жи. Най-сетне стаите били 
отворени. Бранко Бегович из
викал: „Другари, предател
ство! Напред!"

мович на садизма 
край, през тези нощи когато 
немските официри влизали да

в

се гаврят с хората.
Своите мъки, прекарани в 

концлагера хората изписвали 
по стените, които до днес 
стоят като неми свидетелства 
за обстоятелствата в които са 
живели. Хората давали всич-

! ПОДГОТВИЛ: 
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пДо посяедкяя ден от твоя жявот,драги другарю Бевц,оотана 
верен на идеали те на нашата революция«Даде огромен принос 
в изграждането на нашата социалистическа,оамоуправителна, 
необвързана общност и на укрепването на братството и един
ството на нашите народи и народности*Твоя светъл образ на 
комунист и революционер ще бъде пример и подтик на оегаи- 
ните и бъдещите поколения„

с Иво Лола Рибар организи
рат Поверенство на Политбю 
ро на ЦК на ЮКП в окупира 
ната част на Югославия- През 
1942 година Кардел работи 
нелегално в Загреб, Любляна 
и другаде, а сетне върху ор 
ганизирането на движението 
в Словения.

През 1942 година минава на 
свободната територия в Сло
вения, като работи върху ор 
ганизирането и създаването на 
народната власт в Словения 
и Хърватско.

завръщането на Кардел 
Москва. Тогава Кардел бива 
избран за член на Секретари 
ата на Политбюро и поема 
задачата да редактира „Про- 
летер". Кардел е един от ав 
торите на Тезисите на ЦК на 
ЮКП по 
на Втората световна война, ка

от

повод избухването

то едновременно активно ра 
боти в подготовката на исто
рическата Пета национална 
конференция на ЮКП в Заг
реб през 1940 година на коя 
то изнася „Политически^ док
лад".

След вероломното нападе- 
Германия

Любляна,13.02.1979 год. Т И Т 0
По искане на Тито, в нача

лото на 1937 година Кардел 
се връща в страната. Извест
но време престоява в Па
риж, където работи върху

СРЕЩА С ТИТО
С Йосйп Броз Тито Кардел 

за пръв път се среща 
втората половина на 1934 го
дина.

Другарят Тито 
на Политбюро на ЦК на ЮКП 
бил в обиколка в Хърватско 
и Словения, като работел вър 
ху възобновяването на пар
тийните организации. В док
лада си след това посещение 
Тито пише, „че Кардел и Кид 
рич са твърде способни, ак
тивни и преданни на движе
нието и че при тях има една 
черта, която особено му ха

ресва, а която не се среща 
много всред интелигенцията— 
те са самокритични". От то
ва време започва почти 46-го 
дишното им тясно сътрудничес 
тво.

Занимава се, преди всичко, 
с изучаване на политическо- 
икономически 
тория и философия. Работи 
дейно в секцията на ЮКП в 
Коминтерн. Посещава 
дународната Ленинова школа, 
превежда марксическа 
ратура. В същата школа Кар
дел изнася лекции из исто
рията на международното ра 

движение и Ко
минтерн, из историята на ра
ботническото 
Югославия и др. въпроси. По 
време на провеждането 
VI конгрес 
Кардел
данията в състава на делега 
цията на ЮКП. В Москва той 
превежда известното произве 
дение на Ленин „Материали
зъм и емпириокритицизъм".

Като активен член на ЮКП 
в Москва Кардел взима учас 
тие в работата на заседание
то, на което бива решено ръ

ководството да мине в стра
ната.

през
На Първото заседание на 

АВНОЮ в Бихач, проведено 
на 26
Кардел бива избран за пред
седател на Изпълнителния съ 
вет на АВНОЮ. В 
на октомври 1943 година, по 

на Другаря Тито, Ед- 
вард Кардел наново 
на работа в ЦК на ЮКП и 
Върховния щаб в Яйце. Взи
ма участие в работата на Вто

въпроси, ис- документите за провеждане 
на конгреса на ЮКП за Сло
вения.
щата година пристига в Сло 
вения.

На конгреса на ЮКП за Сло

ние на фашистка 
срещу Югославия през 1941 
гоДина Кардел дейно участву 
ва във всички партийни засе 
дания на ЦК на ЮКП. На за
седанието от 10 април съща

ноември 1942 година,През февруари съ-като член
Меж-

началотолите
вения, проведен на 18 април 
1937 година Кардел съставя 
Манифеста, в който били из 
несени

та година организира Осво
бодителната фронта на Сло-

искане

минава
вения а по-късно взима учас 
тие в Майското заседание на 
ЦК на ЮКП.

ботническо главните задачи на 
работническото движение в 
Словения. На конгреса той 
бива избран за член на ЦК 
на КП за Словения.

В началото на 1938 година 
полицията наново 
ва. В
ри месеца, а след това ми- 

в дълбока нелегалност.

движение
рото заседание на АВНОЮ 

което бива из-в Яйце, на 
бран за 
Национални

КАРДЕЛ СТАВА ЧЛЕН НА 
ВЪРХОВНИЯ ЩАБ

на
подпредседател 

Я комитет на ос- 
вобождението на Югославия. 
Кардел е един

Коминтерна нана
присъствува на засе го аресту- 

затвора прекарва чети През есента на 1941 година
Кардел пристига на освободе
ната територия в Сърбия. Съ-

от създателите
нава
Докато бил в затвора Кар
дел работи

на Решенията на Второто за
седание на АВНОЮ. 
ва работи

щата година в Столице на 26 
септември бива избран за 
член на Върховния Щаб. В 
вобрденото Ужице 
редактира в. „Борба", за 
ято пише и редица пламенни 
статии. ,

След 
ва в

Оттога 
върху изграждане

върху студията 
по националния въпрос. Той 
счита, че националният 
рос е един от

Като известен аткивист на 
ЮКП Кардел по това време 
често бива

ос- то на нашата 
система,

законодателна.въп- Кардел организиране на на 
родната власт и обсъжда ре 
дица въпроси от

наи-важните 
въпроси на тогавашна Югос
лавия. През март на 1939 
година взима участие 
вото заседание на ЦК 
ЮКП, което Тито свиква

арестуван от по
лицията. Затова по 
на ЦК на ЮКП бива

ко-
решение 

изпра
тен на работа в СССР. Там 
Кардел прекарва две

обществе
но-политическата
ЮКП.

практика нав пър- германската офанзи 
Сърбия той 

■за Сараево и Загреб, където

нагодини. заминаваслед
(Следва)
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ФОТОХРОННКА
ДИМИТРОВГРАД:

Зима в Тлъмински край
в Тлъмински

Филми през седмицата
14 ФЕВРУАРИ, „СМЪРТТА НА НИЛ", английски;
17 ФЕВРУАРИ, „БЛЯСЪК НА СЯНКАТА НА МЛАДО
СТТА", японски;

19 ФЕВРУАРИ, „ЖЕНА НА ПРОЗОРРЦА", френски.

район 
както тази 

част на

дълги
зима

години не е навалял такъв сняг 
те ог южната 
край реката,

казват жители- 
Восилеградска община, 
покривка достига

Долу,снежната
до колене,

села много повече __ на
Щастие нямаше

усоищата и по високите 
места и до пояс. За 
така

а в Братята Борис и Любо
мир Стоилкови и чичо им 
Антанас от Г. Тлъмино 
са си купили брашно, 
да има повече защото 
със зимата няма шега.

През тази седмица на зрителите препоръчваме 
английския игрален филм „Смъртта на Нил", който 
се числи към жанр на криминалните филми. Неговото 
времетраене е 140 минути, а този филм бе прика
зен и на ФЕСТ—79.

силни 
незначителни, а

ветрове,
също

че преспи няма 
така няма и големи мразове.

или. са

Животът в селата г 
на природата, облечена в 
В малките

е утихнал в спокойствието 
- разкошна бяла Ето накратно и неговото съдържание:

Якулина Белфорд (М. Фаров) е много сърдита 
и нещастна, понеже нейният годеник Симон Дейле 
(С. Коркиндале) я напуска и отива при нейната най- 
добра приятелка — богата американка, Линет Грин- 
вей (Л. Чиле). Якулина решава да следи годеника и 
съперничката си, които пътуват по реката Нил.

След няколко неуспешни акции накрая Якулина 
убива, съперничката си. От тук нататък започва из-, 
следването — кой е убицът?

премяна, 
от печките се раз-селски къаци е уютно, 

нася приятната миризма 
риво, съседите се събират на 
кия", младите

на известното нашенско ва-
„по чашка жешка Ре

организират седянки ... В кошарите 
а техното блеене е най-глас-

припкат игриви агънца, 
ната зимна музика . . . Засега 
достатъчно, а зимата

храна за добитъка има
дано не Удължи. Домашните 

продукти също обещават 
но прекарване на зимата, но снабдяването 
нено и магазините

запаси на хранителни
сигур- 

е затруд- 
полупразни. Селяните казват „бра- 
останалите дреболии

Т. Петров
шно да има”, а за 

' но", понеже рейсът 
тРУДНо положение

не е „опас- 
засега' редовно върви. В най- 

са жителите
НАУКА * ПРИРОДА * ТЕХНИКА

в планинските села 
Ярешник, Назърица, Доганица, Караманица, Гопеш 

и Жеравино, които са почти „отсечени" от света. Кромидът - универсално 

лекарство
СОКЪТ на кромида може 

да се ползува за лекуването 
на инфицирани и гнойни ра
ни след това той убива баци
лите на дифтерията, Коховия 
бацил (бацилът на туберку
лозата), а благорадение на 
голямата си изпараемост мо
же да се ползува за леку
ване на ангина и възпаление 
на гърлото. Препаратът али- 
глицер на базата на лук е 
твърде ефикасен в лекуване
то на опасното очно заболя
ване — трахомата.

нето на лица, страдащи от не 
нормално излъчване на чрев
ни сокове.

Лукът не е само храна, но 
и ефикасно, универсално ле
карство.

Неотдавна 
от фармаколожкия институт 
в Харков издадоха официал
но съобщение, за своите об
стойни проучвания на препа
ратите на базата на... лук. 
Установено е, че след два 
месеца лекуване с тези пре
парати значително намалява 
количеството холесторин при 
експериментални зайци, а съ
щевременно се увеличава ни 
вото на лицетина, субстанция, 
която е твърде значителен фа 
ктор за нормалното функцио
ниране на организма.

фармаколозите
Дървният мост през планинската река 
край Д. Тълмино хубаво изглежда в бяла
та премяна, но отдавна е „назрял" да бъ
де заместен с нов

В гората не може да се отиде, но дърва 
има доста на „дръвника" — Георги Бож
ков от Д. Тлъмино е повикал съседа Лю
бен Владимиров и сина му Винко да му 
ги нареждат с моторната бичкия

Текст и снимки: К. Георгиев

Легенди Добре запазен и при съот
ветни условия лукът е евтино 
и на всеки достъпно лекар
ство. Нещо повече, той твър
де дълго запазва лечебните 
си свойства и поради това 
трябва възможно повече да 
се ползува в прехраната. Кро 
мидът е твърде полезен за 
всички възрасти, а особено за 
по-възрастните лица, понеже 
той е една от предохранител 
ните мерки срещу артерио
склерозата, а съЩО така мно
го помага 
имат високо кръвно налягане. 
Лукът същевременно показва 
и завидни резултати в лекува

власинския Воден бик
танала легендата за водения бик...

...Пеейки, или по-добре казано ре
вейки по Власинското блато, а тъй като 
неговата песен била подобна на рев на 
бик, „Букавацът" предизвиквал „дразнил) 

бикове и волове, обикновено

Малцина знаят, освен зоолозите, че в 
близостта на Сурдулица, в някогашното 
Власинско блато, е живеела барска пти
ца необикновена по много неща, 
това, че има три имена. За тази птица на 
Власина съществува легенда. Но най-на
пред да опишем птицата, да кажем ня

колко думи

На Харковския институт са 
изследвани също така и свой 
ствата на пресния сок на кро 
мида. Установени са много 
предимства, които свежият 
кромид дава на човешкия ор 
ганизъм и сега може безре
зервно да се каже: „Яжте 
повече кромид!".

па и по

власинските
сутрин и вечер. Те пристъпвали към мя
стото, откъдето се чувал ревът на „бу- 
каваца" и с крака рили земята. А поне
же тази

за нейния инак интересен на онези, които
жизнен цикъл.

„.Тази птица в науката е известна 
„Букавац", докато народното й нао 

„Небоглед", а еживяла по риди- 
блата. Когато стои на земята пос- 

към небето, па за- 
спо-

чудна песен дълго продължа- 
събирали се множество бикове и 

наставал „урнебос" от 
Някой

вала, 
волове, па тогава

като 
ваие е отревове, страхотна картина, 

биковете, предизвикан от рева на водо- 
бик („Букавац") нагазвал дълбоко и

ща и
тоянио държи главата зеленчукът - средство 

за разхубавяване
„небоглед". Докато

подобна на рев на
мия
блатото което било от торфища и много 

малки езерца и бари), 
се връщал, тук би 

Докато събраните бикове вза-

туй е наречена 
ред песента, която е 
бик (относно „букане", както в този край 

бик реве) тази птица е 
бик", относно „Букавац".

забелязва иа

;„очи („отпори" — 
па оттам повече но

се казва, когато 
иазвана „Воден

„Букавацът" трудно се
най-често се прилепва към 

.За нея каз- 
бла-

потъвал.
имно би со сбивали, боли, и то до от- 

Много от биковете со завръща 
поятите и оборите с рани

падане... 
ли помястото му:

тръстика или други растения
пазач на барските птици — 

се зададе
и птици— хи

по тола-
и трийте с нея. Можете да 
изцедите и сок и в него да 
се. умивате. Ще видите, 
след един месец кожата на 
лицето ще стане много по- 
красива. Също така за кожата 
ка лицето благоприятно въз- 
действуват домати,

Настъпва сезонът на зелен 
чуци и овощия, които не са
мо са полезни за нашия орга
низъм, но и успешно се пол
зуват като козметични препа
рати за жените ... Как! Съв
сем просто. Цяла малка 

-Емметична 
•"ръцете ви.

Ако имате сух и напукан 
тен на лицето, или ако в на
чалото на лятото ви се поя
вяват петна, тогава всяко ут
ро изтрийе лицето и ръцете 
с краставица. Най-просто; раз 
сочете крастивицата надпьж

пот.та, плувнали а
На утре ден, а в къщи същата вечер, 

пастирите разказвали кок видели водения 
бик, който се борил със стотици техни 

- и след кървавия бой 
„пролуките" („отворите") на

ват, че е
тиуши: „реве", когато 
космати вредители, па дори

Така ги предупреждава,

човек, че

че идват
1ЦНИЦИ.
техни неприятели.

Тъй като тази 
ресна птица е проредена, 
ии тя е трайно защитена, 
иага „Букавацът" * прии.длежил и 
власинската фауна, живял е във Власин 
ското блато. А когато блатото е про»ьР- 
нато а изкуствено езеро, идва се к до из 
меиение на екологическите условия, па 
вследствие и. това, тази птица изчезва от 
•насинените терени. Но иа Власина е ос

бикове и волове
се връщал 0
Власинското блато.

Нито днес не може да

необикновена и инте- 
в някои райо- 
До преди вой

коз-
лаборатория е при сок от 

лимонов
разуверите

стръгани моркови и 
сок. Ако лицето ви е твърде 
сухо, тогава веднаж седмич
но намажете го с жъпчка от 
яйце и след това измийте с 
полутопла лай-кучка. Ето та
ка и без скъпоценни кремове 

станете по-красиви.

власинци, някогашни па- 
Власинското блато не е 

истински воден бик.

по-възрастните 
стири, че във
съществувал

Всъщност съществувала е барска 
„Букавац", популярно наричана „Бо

на

птица 
ден бик".

Сърболюб Микич
може да
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V5' де» АОКАчеиие
утроЩо ми дадеш ли 

сто круни на заем!
— Защо мо питаш днес! \
— Понеже винаги ми каз

ваш „а защо но дойде вчера!” к
Пред телевизора:
— Мила, каза ли нещо!
— Да, но това беше завче- 

ра ...

ЗАБРАВИЛИ ПЪТЯ
Дпама ученика тръгнали на училище 

номесечна зимна ваканция. По едно време навли 
Среща ги човек и пита:

от града!
пътя за училището,

след ед-

в непознати улици.
— Деца, защо излизате вън 
— Не, чичко, само тъРсим 

беше...
— Ало, тук е автосервизът 

телефонната 
— , Съпругата ви

чува се от 
слушалка, 
докара една кола и се инте
ресуваме кой ще

забравили сме къде

ОВЧАРИ
Някои овчари само чакат да окопнее 

НЕОКОСЕНИТЕ ливади!
сняга иплати за

ремонта ... да пуснат овцете по

Градско возек>е на сане ШЖШ
Не знам, а сигурно ни вийе не знайете, колко ||| 

слане и неслане съм ви до са изказувал, ама овооо 1 
що чу ви са казуйем йе млого интересно:

Слезо преди неколко дъна при черкуту у Ди
митровград, и това дека ме дечищата накараше, нейе 
друго. Бре нели дойдоше на ваканцию при мене да 
седу, ама синдраци седеше 2—3 дъна и почеше да 
ме джамличу да си 1)и водим у град. Питува!)и, моли
ви, да седу, йок бре запели, че си иду и това ти йе.
Бре седете—моли ?)и я—те возете се тука, имате 
санАе, има и снег убав, а и падинете не су лоше за 
возен»е, куде доле у град че се возите. Море дедо 
води ни у Димитровград па че видиш кво возегье 
пада доле.

СКУКА И БЕЗДЕЛИЕ

„града 
и Славчо 

допие-

Докато младежите от Димитровград 
на скуката" бездействуват Зденка Тодорова г: 
Антов си намериха начин за развлечение 
ват се чрез вестник „Братство".

С ДОКАЧЕНИЕ
— Разбира се, чо аз! Защо 

со безпокоито толкова!
— Става дума не за авто

мобила, а за съборените сте-

чуетвителни иа рубрика 
идущия брой

Някои хора са много 
та „Моля, без докачение", затова от

„Моля с докачение..."ще я преименувам —ни ... •
Пиян мъж ,се опитва 

влезе в телефонна кабина, в 
която вече е влязъл човек.

— Не виждате ли, че е 
заето! — протестира той.

— Как заето! Асансьорът е 
за трима души ...

МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИ 
В Бабушнишка община една част от селскосто- 

разделят на две катего- 
които сипват вода

да

ланските производители се 
рии млекопроизводители: едните, 
във млякото и другите, които сипват мляко във водата.

Видо, не видо, и 1)и одведо доле и мислено 
одма да се върчам, ама децата ми недадоше, кажу

I

да останем да видим кво значи возеьье.
Остадо, стъвни се, гледамо телевизор до йе- 

динайсет саат, приспа ми се та две не видим. Тъ- 
мън мислейо да легам у цър!)ете, те ти га старият 
унук, що га оку Сабата, улази и ока: „Дедо айде 
обуве се, че те водим на возегье". Помисли си

ЗЛОБОДНЕВНА

ВЕГЕТАРИАНЦИВЪЛЦИда
нейе върхнуло това дете, дека ме ока у сред ноч 
да одим на возен,е, я у старе године. Обърну се 

зетатога, мислейо дека че га исчегари, а он го мъки докато дойдат до обора. От 
прозореца се показа една стара жена: 

— Кого търсите!
— Овцете

Тези дни във Висок се появиха 
вълци. Една глутница първо се спряла на 
Стара планина. Почукали на поятата на 
дядо Стоян... Никой не се обадил... Тръг 

към друга поята, някога собственост 
на дядо Иван.

— Няма никой — казаха вълците.
Гладни и изморени от дългия път, 

най-сетне решиха да се доближът до 
първото село в една поята, където пре
жди години имаше стотина овце. Приб
лижиха се след дълго пътуване. Поятата 
беше отворена и празна.

— Ах, какво става! Къде ли са ов
цете и хората!! Вероятно от лошото време 
са избягали в селото.

Глутницата влезнала в Сенокос. Те 
знаеха, че тук в това село всяка друга 
къща имаше по сто овце. Тогава не бе 
ше трудно да вземат по някоя овца или 
агне за себе си. А сега! В първата къща 
се обади старец и баба.

— Къде са овцете дядо ви! — по
питаха те.

— Продадохме ги още преди пет го
дини, за да купим на децата къща в Пи 
рот — казаха старецът и бабата.

Вълците тръгнаха в друго село. Още 
в първата къща погледнаха в обора, ня
ма жива душа, всичко празно. Няма го 
и Шаро който по-рано им задаваше мно

камто
н>урша каже, айде дедо обуве се и иди, оно на 
пързал»Т|уту има и по-стари оди тебе. Бре повърте 
се, поонодея се, ама детето се упирчило, че ме во- 

мИ доказуйе дека тука има по-убава пързагьАа
отговориха вълците в

един глас.Ди Да
од нашуту у село. Роб църн и пъклен нема на куде, 
върза опънците, навлеко дреюту, тури капуту и из- 
лезо камто Строшену чешму с унукатога. Ка там на 
род се збрал ко на срещу и сваАи у руку държи 
санАе и по йедну кънку. У 11 сат пойдомо (ночам) 
камто Козарицу та там стигомо куде 12 и половина. 
Седе унукат, върза кънку на ногу, седо я до н,ега, 
наредише се—трийесе и 
веци, чат—пат по некойе дете. Држ се дедо за мене 
и нища се не секире, рече унукат. Пойдомо, а оно 
не да иде, него лети. Тека летемо докуде ТоАурато-

гн»ас. После кво

нали
— Е децата ги продадоха за да си 

купят лимузина — отговори бабата.
— А ти какво сега работиш!

каза бабата. Но ако— Нищо
искате овче месо минете през Видлич, 
там край Димитровград има една голяма 
овцеферма. Само там има овце и агнета. 

Глутницата
та. За една нощ стигнаха там. Едвам от
вориха

шес сане: све дърти чо- потегли към овцеферма-

огромните врата и пред тях се 
показа въоръжен овчар.

— Какво искате!
— Една овца и едно агне!
— Агнетата изнасям в чужбина, 

овцете пазим. Трябва да изпълним 
пацитетите на овцефермата. Затова за вас 
няма нищо.

га, ка се излетемо та у долинуту — 
йе било незнам, те са ви писуйем из Пирот, из 
болницу, със строшен нос и ногу у Т)ипс. а

ка-

Какво да ядем! попитаха въл
ците.

— Каквото и ние ям, фасул, картофи... 
Ставайте вегетарианци.

И тази вечер когато и тук не полу
чиха овце вълците решиха да станат ве
гетарианци.— Утре ще празнувам двай

сет и петия си рожден ден.

Б. ВОЛОКИН— Най-после ...
IВЕСТНИК НА БЪЛГАР

СКАТА НАРОДНОСТ В 
СФР ЮГОСЛАВИЯ 
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