
С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февру 
арн 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.

ч*1С*н*й йд 61 ДЕ15ЕЗА1У народност В с<рр Югославия V
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Белград: До Председателството на 
СФРЮ и Председателството на ЦК 
на СЮК

Юбилейната 1981 година — 40 години от въста
нието на народите и народностите на Социалистиче- 

федеративна република Югославия, 20 години от 
необвързаността, Третия конгрес на самоуправителите 
и подготовката за Дванадесетия конгрес на СЮК, 
отбелязваме без любимия ни вожд и учител дру
гаря Тито, но Той е Дълбоко в сърцата на цялата 

общност. От щбилей в юбилей, все по-ярко и 
по-блестящо изпъква 'Неговото дело — 
всички нас, дава ни вдъхновение и сила за щастливо 
утре и светло бъдеще.

'Към тазгодишната Щафета на младостта, коя
то минава из страната, през градове и села, привет- 
ствувана от стотици хиляди пионери, младежи и де
войки, армейци и всички трудещи се, придружава- - 
ме се и ние, жителите от българската народност и 
другите народи в Босилеградска община, присъеди
няваме безкрайните мисли, идеи

ока

ни

делото на

и пожелания, и зая
вяваме смело, гордо и храбро, че неотклонно ще 
вървим по Титовия път — по пътя на социализма, 
самоуправлението и необвързаността, предвождани 
от СЮК.

Сплотени и съеДинени в неразривната стомане
на Югославска братска общност, всички до един — 
от най-малкият пионер до най-стария ветеран на 
Революцията, заявяваме,
никакво колебание, никакво препятствие, което 
да ни

СУРДУЛИЦА: ПОСРЕЩАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА че за нас няма да има 
може

отклони от Титовият път: всичко ще превърнем 
с дръзновение в творческа и трудова всеотдайност! 

В Босилеград, 5 април 1981 год.ВЕЧНО ЩЕ ЖИВЕЕ ТИТ0В0Т0 ПЕЛО
Пионерите, младежите, граничарите 
и трудещите се от Босилеградска 
община

Съюзната щафета на мла- ца бе изпратена поздравител
на телеграма до Председа
телството на СФРЮ и Пред
седателството на ЦК на СЮК. 
След това бе изпълнена съ
държателна културно-забавна 
програма.

трудовите хора в нашата стра 
на, изтъкна Й. Петрович.

Съюзната щафета на мла
достта, с любовта и предан- 
ността към Тито продължи в 
17,20 часа за Църна трава, 
където и пренощува.

От тържеството в Сурдули-

достта сурдуличани посрещ
наха на 4 април т.г. изключи 

Градът
още от ранните утринни часо- 

празничен. 
Пред няколко хиляди работ
ници, младежи, ученици на 
основните и средните учили-

телно тържествено.

СЛЕД ДЕМОНСТРАЦИТЕ В САП КОСОВО
изглеждашеве

Единодушна подирена иа мерните 

8а ураждане на положението
С. Микич

ОТ ИЗПРАЩАНЕТО НА ЩАФЕТАТА НА 
МЛАДОСТТА В БОСИЛЕГРАД

ща, Централната съюзна ща- 
17 часа в цен-фета точно в 

търа на града на тържестве- 
донесе ЩЕ ПАЗИМ БРАТСТВОТО И 

ЕДИНСТВОТО
# Остра осъда на опитите за нарушаване 

на братството и единството на нашите народи и 
народности и конституционното устройство на 
СФРЮ

но украсената бина 
Станиша Николич, висококва-

машин-лифициран работник 
бравар във фабриката 
шини и стоманолеярна „Мач- 
катица

Освен главната още около 
палки с

за ма-

ПОДБУДЕНИ от някои вра
жески настроени елементи 
чужбина, на 11, 26 март и на 
1 април тази година в При- 
щина, Урошевац, Подуево и 
някои други места в САП Ко
сово станаха демонстрации. 
Намерили свои съмишленици 
в лицето на шепа национали
стически настроени елементи 
на Косово, те се опитаха да 
внесат смут и раздор всред 
населението на Косово.

Успели да завербуват мал
ка група студенти и някои 
други лица, които по най-бру 
тален начин, не избирайки ме 
тоди и средства, се опитали 
да предизвикат масови де
монстрации.

братството и единството най- 
в светлата придобивка от рево

люцията на нашите народи и 
народности, бяха нац-остро 
осъдени.

Над 2 000 младежи и девойки, пионери, 
граничари, трудещи се и граждани от Бо
силеград и околните села, по тържествен 

изпратиха тазгодишната Щафета на 
любов и почит към

40 местни щафетни 
най-добри пожелания 
корено самоуправително раз
витие на

за ус-

начин
младостта, символ на 
другаря Тито, великана иа днешната епоха 
и строителя на мира

Югославия/ за укреп На 28 март Председател
ството на Общинската конфе 
ренция на Социалистическия 
съюз в Прищина, председател 
ствувано от Аслан Фазлия, 
председател на Конференция
та на СК в Прищина, говорей 
ки за опитите за активизира
не на външния и вътрешния 
неприятел, демонстрациите на 
11 и 26 март окачестви като 
вражески, организирани и 
насърчавани от чужбина и 
като част от общите враже
ски тенденции за дестабили- 
зация, нарушаване на един

на ството на нашата страна, ка
то се използват някои акту- 

основно училище управителна братска общност ални икономическо-социални 
от Боси- се провали благодарение ефи

братството и единство- 
народите и народности

те бяха предадени на предсе- 
Общинската 

ССМ в Сурдули

ване 
то на в света.

кон- Босиле-дателя на фетота.
Група младежи, 

и пионери със знамена, а б 
средата силно в ръцете на 
Тоуфит Пашич, граничар ща-

Неделя 5 април,
в тържествена одеж- граничариференция на 

ца Йовица Станкович.
След това за значението и 

Тито, за

град е
осъмнаха оки-улиците

знамена и транспа-да
чени със 
ренти. Към 
от училищния

делото на другаря 
готовността на трудовите

както и мла- 
общи-

9 часа 
двор със

сутринта 
зна-хо- сефетата крачка по крачка 

доближава до тържествената 
трибуна, където бе предаде-

Симеон Заха-

транспаренти, портрети
Тито и цветя, уче

ра и гражданите, 
дежта от Сурдулишка 
на да продължат делото 
1итовия лът, борбата за мир, 
равноправие, братство

ускорено развитие и
благоденствие

мена, 
на другаряпо на в ръцете на 

риев, председател на Общин
ската скупщина дето на три-

придружени от учите- 
и трудещите се, с

към тържестве-

ииците, 
лите I по-

и един
сей тръгнаха
„о украсената трибуна 
то отекват
Югославия, партизаните

^ борба. Пред хотела, 
бе построена трибуна- 

посоки приижда

Опитът на тази бедна гру
па предатели и врагове 
нашата социалистическа само-

буната се намираха 
дителите и
тическите дейци в общината.
Хорът иа
„Георги Димитров" 
леград изпълни най-напред касното действуване на Служ 
„Хей, славяни", а след това бата по сигурността и поделе-

ръково- 
обществено-поли-

от коя 
Тито и

ство, за
песни запо-щастливо 

иа трудовите 
Йован Петрович.

говори и ге-хора,
роичната 
където 1 
то от всички

На всяко лицо се че- 
Когато

юбилейна затруднения, в разрешаването 
на които инак Съюзът ма ко- 

и работническата

— В настоялата 
40-годишнина от въоръжената 
борба срещу окупатора, 
лезохме без

нав-
обичам

мунистите 
класа интензивно са ангажи
рани. Фазлия изтъкна, че в 
някои чуждестранни

народ 
те радост ниято по гражданска защита 

и населението. .
На всяка крачка, във всеки 

кът на нашата страна, демон
страциите на Косово, насоче 
ни към нарушаване на кон
ституционното устройство,

Панайот Дойчинов, председа- 
на Председателството на 

Общинската конференция 
ССТН в Босилеград произнесе 
реч за значението и развитие 
то на страната:

(На 9-та стр.)

и гордост.нашия 
и стратег дру- 

винаги
30 минути се 
на патрулната 

пристигането 
всички

телвожд, учител 
гаря Тито, ио 
досега готови сме

9 часа икъм
огласи звукът 
кола и
на съюзната щафета,
с ръкопляскваие

носителите

вестници 
и злонамерни

накакто
и рошени са се появили 

информации във връзка със 
станалото 

(Стр. 3)

означи
не-иеговото дело,

на вдъх-
да следим 
пресъхващия извор 
новение за младото 
ние, работническата

на Косово.по-и радост
на Ща-поколе-

и здравихакласа



СЕДМИЦА СЕ ПРОВЕДЕ
В СОФИЯ МИНАЛАТАКОНГРЕС НАИЗ РЕЧТА НА СВЕТОЗАР ДУРУТОВИЧ НА ДВАНАДЕСЕТИЯ 

БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ XII КОНГРЕС НА БКПМОСТОВЕ НАМАЛЦИНСТВАТА до върху стопанските въпроси, иа
12 които Живков посветил чети-

часовия си

В София от 31 март 
проведе

Българската кому-СБЛИЖЕНИЕТО 4 април т.г. се 
конгрес на 
нистическа партия.

Тодор Живков е преизбран 
секретар на 

БКП,

ри пети от четворо 
реферат. Приемайки амбицио 
зни
правили и критики поради не- 
изпълняването

Ю то
на всички

народи и народности на 
славия, както и

планове, делегатите от-
ф Съществуват добри възможности за 

по-нататъшно подобрение и взаимноизгодно 
нашите страни и

Балканите, в инте- за генерален 
Централния комитет на 
избран е нов Централен ко- 

и Политбюро.

народи на 
рее на укрепването 
международната сигурност и 

в Европа и

на плановите 
на ма

на мира,
сътрудничество между

необходимо е да се полагат уси- 
посока на разрешаване на спорните

задачи, разпиляването
низката производител- 

низкото ка-
партнн, а 
лия по
въпроси в югославско-българските отноше-

териал, 
ност на труда и

сътрудничеството 
света изцяло.

митет
са приети до-На конгроса произведенията.поло- чество наСегашното усложноно

света дава сериозни
с които се утвъРж" 

на обще
кументи,
дават направленията
ствено-икономическото
тие на страната през настоя- 

досетилеие, отделно за 
1981—1985 година.

ния. жение в на БКП при- 
сьствува и делегация на СЮК, 

Светозар Дуру- 
изпълнителен секретар

необвързаните На 12 конгреснаша загриженост 
По-

ф Голям е приносът на 
страни в борбата за мир и равноправно

подчерта

развипричини за
— продължи Дурутович. 
стоянно со множат и I 
ва многочислените кризни ог- 

въо-

ме-
без то- оглавяваиа отждународно сътрудничество 

изпълнителният секретар на Председател
ството на ЦК на СЮК

1ДОТО
ТОВИЧ,
В председателството иа ЦК

на СЮК.

периода
Основен акцент в конгрес- 

сложен
нища, надпреварата във 
ръжаването продължава 
ляма
множество неразрешени 
дународни
политически проблеми.

При такова усложнено све- 
в борбата

с го-
жестокост, натрупват со

нито разисквания ©

, — добави 
необходимо е 

полагат по посока на

на 12-тиякон мож-Паралелно с товаИа делегатите
грес на Ьългарската комунис- Дурутович 

партия, който продъл 
да работи с разисквания

ДЖУРАНОВИЧ ПОСЕТИ АВСТРИЯВЕСЕЛИНиикономически

да се
разрешаване на спорните въ
проси в югославско-българ

ските отношения- 
и СЮК и занапред ще пра-

тическа

Взаимен интерев ва 

задълбочаване на отношенията 

и сътрудничеството

жи
се-върхУ доклада на първия

БКП 1о-
положениетовно

ЮгославияЦК на за мир, равноправно между- 
и на-

кретар на
Живков на 1 април се 

сек
народно сътрудничество 
маляване на напрежението, за 

и свободно раз 
всички страни и

дор
обърна н изпълнителният

на Председателството

тезивъзможно 
които не могат, а

вят всичко 
въпроси, 
да не ограничават развитието 
на югославско-българското съ

независимостретар
на ЦК на СЮК Светозар Ду
рутович. Предавайки на уча
ствуващите в събранието при- трудничество, да се разрешат 

работниче върху принципни основи.
Югославия винаги прида

ваше и придава голямо зна
чение на развитието на прия- 

в телски отношения и сътруд-

на-витие на 
роди голям принос дава по
литиката и движението на 
необвързване. Движението на • -у:.. 
необвързване, през двадесет- 
те години от съществуването -

ветствени думи от 
ската класа, народите и народ
ностите на Югославия и като 

желанид 
успехи

развитието на България, Ду
рутович каза:

„Народите

>, •изказа най-хубави 
за по-нататъшен

си, се изяви като важен само
стоятелен
фактор, който се 
изява на принципите на ак
тивна миролюбива коегзистен 
ция в отношенията между 
всички държави, за демокра
тизация на международните 
икономически и политически 
отношения, за нов по-спра- 
ведлив международен полити
чески и икономически строй-

Заедно с другите необвър
зани страни нашата страна 
развива широка дейност 
тази насока, като се бори за 
укрепване на единството и 
дееспособността на движение 
то на необвързаните страни 
на базата на неговите корен
ни принципи.

Социализмът стана световен 
процес, който характеризират 
изобилие от различни 
и пътища на борба за соци
ализъм и изграждане на 
циализъм в отделни страни. 
Практиката показва, че за по
нататъшна изява на социализ
ма от изключително значение 
е последователното зачитане 
на принципа на равноправие, 
самостоятелност, 
мост, уважение на различни
те пътища на борба за со
циализъм, отговорността на 
всяка партия пред собствена
та работническа класа и на
род и върху тези основи на 
развитието на доброволното 
интернационалистическо

общ извънблоков
бори за \съсединичество със своите 

на базата на принципа на са
и народности- мостоятелността, суверените- 

те на СФРЮ в досегашното со та, териториалната цялост и 
са ненамесата във вътрешни ра

боти. Наше трайно определе
ние е със съседите си да 

ба- живеем в мир и дружба и 
ръководейки се от тези прин 
ципи, като постоянно да раз
ширяваме и обогатяваме вза
имно полезното сътрудниче-

циалистическо развитие 
осъществили крупни и забе
лежителни резултати. Изгра
дихме мощна материална 
за на социалистическото об
щество, върху която развива- 

обществено-полиическа- 
та и икономическата система
ме

отство, уверени че -това е 
общ интерес на всички стра- 

област. 
голямо

на социалистическо самоуп
равление, в която до пълна 
изява идва решаващата роля 
на работническата класа в об
ществото. Създадена е здра
ва единна общност на равно
правни народи и народности 
на Югославия.

Наскоро ще навърши една 
година, откакто останахме без 
най-големия син на нашите 
народи и народности, Йосип 
Броз Тито, който ни остави 
своето велико дело, с което 
работническата класа, нашите 
трудещи се, народи и народ
ностите на Югославия завина-

в

ни и народи в тази 
В това отношение

значение ние придаваме на 
националните малцинства, в 
които виждаме мостове, кои
то трябва да допринасят към

Съюз-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на
трудничество.изпълнителен съвет Весения

Джуранвич и Крайскилин Джуранович, по 
на съюзния канцлер на Ре
публика Австрия Д-р Бурно 
Крайски, от 2 до 4 април т.г. 
пребивваа на официално прия 
телско посещение в Австрия.

укрепването на приятелството, 
разбирателството

покана
разили загриженост от изо
стрянето на международната 
обстановка. Ривалитетьт на 
блоковете, засилената надпре 
вара във въоръжаването, прк_ 
лагането на сила в между
държавните отношения, наме
сата във вътрешни работи, 
съществуването на кризисни 
огнища и откриването на но
ви, както и неразрешените 
ключови проблеми в между
народните икономически от-

доверието, 
и взаимното уважение между 
съседните народи. Дълбоко

опити

со-
че национални- 
тази своя нео
на сближаващ

сме уверени, 
те малцинства
ценима роля 
фактор най-добре ще осъще 

условия на пълно 
на ко-

По време на посещението 
Джуранович бе приет от пре
зидента на Република Ав
стрия Д-р Рудолф Киршлегер. 
Джуранович води разговори 
и с представители на ав- 
стрийския парламент.

В разговорите, както се из
тъква в съвместното комюни 
ке, делегациите на двете стра 
ни, оглавявани от Крайски и 
Джуранович потвърдили взаи
мния интерес на Австрия и 
Югославия за задълбочаване 
на отношенията и сътрудни
чеството. С внимание са раз
гледани въпросите, отнасящи 
се до положението на слове-

ствяват в
ги и неразривно са свързани. В 

на Титовото де-
и всестранно развитие, 
ето нашата страна, като мно
гонационална общност,

изключително внимание,

продължение 
ло те виждат единствения въз 
можен път на социалистичес
ко самоуправление, свобода, 
независимост и необвързване 
на Югославия, път на сътруд-

независи-
посве-

щава
а това ще прави и занапред.

ношения представляват сери
озна заплаха за свободата, не 
зависимостта и териториална-

Изхождайки от
принципи и цели, Юго- 

разви широко добро 
сътрудничество и 
отношения почти

такива ос

новни 
славия
съседство, 
приятелски

всички съседни страни и 
народи. С такава своя 
тика, Югославия се афирми- 
ра като фактор на стабилност 
та, сигурността и мира на 
Балканите и по-широко. Наше 
желание е в такъв дух да 
градим и отношения с Наро- 

и дна република България, при 
тясно зачитане на принципа

ничество и солидарност със 
силите на мира, демокрация
та и прогреса в света.

Югославия и България, ка- с
то съседни и социалистически 
страни, обективно са насоче
ни да сътрудничат. Между ра 
ботническото движение в Юго 
славия и България съществу
ват традиционни връзки. Сът
рудничеството между СФРЮ 
и НРБ и
БКП и днес е относително ши

та цялост на държавите, ка
кто и за мира и сигурносттасъ-
в света.солидарносттрудничество и 

между всички социалистичес-поли- Председателите на прави
телствата на Австрия и Юго
славия изтъкнали, че е необ
ходимо да се полагат максимал 
ни усилия за прекратяване на 
надпреварата във въоръжава

ки, прогресивни и демокра
тични сили в света.

Върху тези принципи,. за 
които на Берлинската конфе
ренция през 1976 година се 
съгласиха всички комунистиче 
ски партии в Европа, Съюзът 
на югославските комунисти

нешкото и хърватското мал
цинства в Австрия- Подчерта 
на е положителната роля. на 
малцинствата като мост за

нето и да започне процес на 
, действително

СЮКмежду разоръжаване.
В това най-голяма е отговор 
ността на страните с най-сил -

роко развито. В последно вре 
забележи

на суверенитет, национална 
независимост,
цялост, равноправие, ненару- 
шимост на границите и нена
меса във вътрешни работи, 
при зачитане на различните 

на пътища на вътрешно разви
тие на двете страни и тяхно-

развива твърде широко меж
дународно сътрудничество с 
множество

укрепване на взаимното раз
бирателство и важен

ме са осъществени 
телни контакти в различни об 
ласти на сътрудничество. По

териториална ни военни потенциали., 
разговора е

фактор в 
развитието на добросъседски 
отношения. Австрийската де

комунистически, 
социалистически и други про
гресивни партии и движения 
в света, давайки своя подкре
па и помощ на борбата за 
национално и социално осво
бождение, за мир, обществен 
прогрес и социализъм в све
та — каза Светозар Дуруто
вич, приветствувайки 12-тия 
конгрес на БКП.

В подчертана 
твърде важната рля и значе
ние на политиката за необвър 
заност в международните от
ношения.

Разговорите 
Джуранович преминали в сър 
дечна придтелска атмосфера, 
при близкост и сходност 
становищата по разглеждани
те въпроси.

мнение, съществуват 
за по-

наше
добри възможности 
нататъшно

легация изразила готовността 
на своята страна да изпълни 
задълженията от Държавния 
договор. "

Двете делегации се съгла
сили, че е необходимо да се 
увеличат усигията за подобря

подобрение
взоимноизгодравноправното 

но сътрудничество във всички 
области. СФРЮ и СЮК на

Крайскито международно положение. 
Уверени сме)'

както и досега, най-дълбок,
на българския, 
сръбския и на всички

че това е в 
жизнен интерес 

македонския, 
Други

това нещо, 
ще посвещава голямо внима

ние.

на
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{От 1-ва стр.)
На 2 април в Белград единодушна подкрепа на нерияте за уреждане

НА ПОЛОЖЕНИЕТО
се

рите на политическо-инфор
мативните вестници у нас, се- 
кретарят на Председателство
то на ЦК на СЮК д-р Душан 
Драгосавац, като се спря вър
ху събитията, станали на Ко
сово, между другото каза, че 
е бил изненадан от 
по който се 
национализмът и 
мът там. В първите 
страции (от 11 март), за 
то повод уж била „лошата 
храна“ в студентския стол, 
бързо се видяло, че; са/ про
никнати от други мотиви. В 
следващите безредия откри
то и явно са изявени, контра- 
революционни искания. Оказа 
се в демонстрациите, че вра
гът е подготвен й организи
ран. Осъждането на - такива 
демонстрации от страна на 
трудещите се и гражданите 

ли по-бързо и по-динамично „* «осово още веднага* беше 
Ш развитие и подем. И не само шир0К0| но им 6ваше из_ 

ЦЦ това, на мен не «и е извее- мс1но ф <в организи-

шт Ю.Аа е*ЩвС,,у" ДРУГ Нар0Д' ре» за остра разплата с вра- 
които в своето така късо ра- га

! ’ звитие да е постигнал така

проведе съвместно заседание 
на Председателството 
на СКС и на Председателство 
то на СР Сърбия,

на ЦК

на което
се оцени, че демонстрациите 
са дело на вражески 
насочени към нарушаване на 
нашето конституционно 
тройство и братството 
ството, и представляват 
от. по-широка дейност 
акционните елементи 
свободата, независимостта и 
цялостта на нашата 
Двете Председателства

На 3 
проведе

групи, април в Белград се 
съвместно заседание 

Председателството

1 Председателството
ЦК на СЮК. Двете 

седателства

ство, териториялната 
на СФР 
гите

граждани. Такова стату Косово 
си е извоювало в борбата и 
революцията заедно с оста
налите народи и народности 
на Югославия. Албанският на
род на Косово съвместно жи
веейки със сръбския народ 
и с другите народи и народ
ности на Югославия осъще
стви такова развитие, какво- 

укреп- то никога не е имал в своя
та история. Откак на.тази зе
мя се знае за името алба
нец, сърбин, черногорец и 
др., Косово и другите отдел

на ни негови етнически групи, ни 
кога в миналото не са има-

цялост
Югославия и на дру- 

завеования от револю
цията и че работническата кла

начинанаУс- манифестирали 
иредентиз- 

демон- 
кои-

на
СФРЮ ии един 

част 
на ре- 
против

Прел
ее съгласиха с 

на Председателства
та на САП Косово и Пред
седателството на СР Сърбия 
и Председателството на ЦК 
на СК Сърбия, че акциите на 
нарушаване на мира и реда 
и Угрозяването на обществе
ното

са, всички трудещи се и гра
ждани на нашата страна из-, 
разяват готовност

оценките
пълно

самопожертвование и отговор 
ност да осъществяват целите 
на икономическата стабилиза
ция и по-нататъшното 
ване на нашата самоуправител 
на социалистическа общност.

с

страна.
дадо

ха пълна подкрепа на обще
ствено-политическите органи
и на всички трудови хора и 
граждани на Косово имущество, които стана

ха на Косово, 
ни от

реши-
п роти воп оставят 

носите- 
дейност

'В разговор с политическия 
на Прищина на 2 ап-

телно да се 
и да се разплатят с 
лите на вражеската 
там.

са организира- 
вражески иредентистиче 

ски елементи и

актив
рил Фадил Ходжа, член 
Председателството на СФРЮче същите в 

представля- 
част от засиле-

последно време 
ват съставна 
ното

Безредието, създадено от
уличните демонстрации, прече 
нето на обучението

и организирано действу 
външния и вътреш-ване нана универ 

ситета и в средните училища, 
опит за спъване на стопанска 
та дейност и под. .бяха

ния враг в предивзикването
нестабилност ина угрозява- 

териториялната цялост 
на СФР Югославия. Тези дей 
ствйя са 
Фронтиране на албанския на
род с останалите

§Й На състояло/о се на: 6 ап
рил заседание на Покрайнин 
ския комитет на Съюза на ко 
мунистите, на което говори 
председателят на Конферен
цията на СК Махмуд Бакали, 
беше подчертано, че Съюзът 
на комунистите на Косово и 
органите по сигурността са 
пресекли дейността на враже 
ските сили, благодарение под 
крепата и ангажирането на 
работническата класа; - младе
жта и гражданите от' албан
ската, сръбската, черногорска 
та, турската и мюсюлманската 
народности в покрайнината. Съ 
що така, подчерта между дру 
гото Бакали, че е необходима 
и по-нататък идейно-полити
ческа офанзива на Съюза на 

осуе- 
евентуални 

И опити на неприятеля да дей
ствува, както и успешно да 
санираме последствията от 
станалите демонстрации.

Трябва да попречим на 
врага да организира демон
страции, вълнения или други 
видове на действуване.

не напо- голям напредък, какъвто осъ 
ществиха албанците на Косо
во. Само за четири 
летия

най-остра осъ- 
да всред трудовите хора и 
организираните 
сили на Косово.

Истинското настроение на 
младежта на

срещнати от
насочени към кон- десети-

тежкияполитически преодоляхме 
У феодализъм и голямата кул- 
' турна изостаналост. Днес ние 

Щ албанците имаме всички въз-

народи и 
народности на Косово и Юго
славия, братство ичието
единство и съвместен

гражданите и 
Косово най-ярко живот 

течение на 
Народоосвободител-

можности, както и всички дру- 
1г1д5в) ги наР°Ди на Югославия, да 

развиваме и тачим всички 
ценности, които представля- 
ват нашата национална цялост. 
п°*нататък Ф. Ходжа изтъкна, 

рШ» че никога албанската младеж, 
Титова младеж, не ще се 
отклони от неговия път. Ние 
старите бойци не 
ме, нито пък ще 
нещо подобно да се случи. 
Младежта винаги вървеше и 
ще върви по пътя на само
управлението и социализма. 
Косовската младеж, както > 
младежта .на Югославия из
цяло, беше и ще . бъде на 
Титовия път, подчерта Ф. Хо
джа.

Говорейки в Белград за ме
ждународното и югославското 
политическо положение пред 
директорите и главните и от
говорни редактори и редакто-

е изразено 
по време на четиридневното са създадени в 

общата
пътуване на Щафетата на мла 
достта по Косово. По този 
повод във всички общини, във

борба,на социалистическата 
революция и следвоенното из 
граждане. Тези сили, се каз
ва между другото в съобще
нието на двете Председател
ства, нямат нищо общо с 
истинското настроение на ог 
ромното болщинство на труде 
щи се и граждани на Косо-

всички трудови колективи, учи 
лихца и учреждения е изразе 
на твърда решимост на тру
дещите се и гражданите на 
Косово да пазят, тачат и раз
виват завоеванията от вели- 

Народоосвободителна 
борба и социалистическата ре
волюция, братството и един
ството на народите и народ
ностите на Югославия, изко
вано в освободителната война 
и социалистическото изграж
дане на страната. В същия 
ден е проведено съвместно 
заседание на Председател
ството на КП на СК и Пред
седателството на САП Косо
во, на което са взети конкрет 
ни мерки за осуетяване на 
по-нататъшни явления на де
монстрации. В съЩиЯ ден и 

Председа- 
на САП Косово Джа 

вид Нимани съобщи, че вра
на Косово 

и техните демонстрации са

позволява-
позволимФ. Ходжа

ката
во, с интересите и стремежи
те на албанците, сърбите, 
черногорците и числящите се 
към другри народи в САП Ко 
сово.

и на Председателството 
ЦК на СЮК, между другото 
изтъкна, че Косово е свобод
но, че то е равноправен су
бект в югославската братска 
общност и Федерацията. У 
нас няма и не може да има 
привилегировани нации, каза 
той- Съдбата на Косово е в 
ръцете на неговата работни 
ческа класа, на неговите тру

дещи се и на всички негови

комунистите, за да се 
тят по-нататъшни

Двете Председателства, се 
казва в края на съобщение
то, по този случай изтъкват, 
че народите и народностите 
на Югославия са единни и 
безкомпромисни в защитата 
на конституционното устрой- (А. М. — К. Г.)

АКЦЕНТИ ОТ РАЗГОВОРА НА СТАНЕ ДОЛАНЦ С ДОМАШНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЖУРНАЛИСТИ
председателят на 
телството (ШАШКАТА КА НОСОВО СЕ НОРМАЛИЗИРА 

С ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА
у Урошевац, понеже срещу 
тях е стреляно с пистолети 
и пушки. Тогава загинали 7 
демонстранта, но само двама 
в тази схватка, а петима са 
намерени мрътви к в споредни 
улици, па дори и на село —г 
не е известно от чии. куршу
ми, дали това е криминал, ,рт 
мъщение иди нещо друго. 
Следствието във връзка с то
ва продължава. Двама мили
ционера починаха от повреди 
и единият от куршум, а 
другият от нанесени с камъни 
рани. Ранени са 57 лица и 
повече повредени.

В затвора се намират 22 ли
ца осъмнени, че са организи
рали демонстрациите. Сред 
тях има и такива, които при
стигнали от Запада. Бяха аре
стувани повече лица, но след 
разпита са пуснати. : ,» .

жеските елементи

били безуспешни, не са ус
пели да присъединят към се
бе си по-широки маси труде- 

нито пък

ложи ще предприемаме и 
други мерки. Ние така ще се 
разплащаме с всеки национа
лизъм, конто евентуално се 
появи където и да е в Юго
славия, сам от себе си или 
като отговор на сегашните на 
ционалистически и иредентис- 
тичоски ексцеси на Косово.

В стълкновенията с демон
странтите не са участвували 
числящи се към ЮНА. Те 
единствено са осигурявали из 
вестни обекти и сред тях ня
ма повредени.

Членът на Председателството на ЦК на 
СЮК Стане Доланц оцени, че неотдавнаш
ните демонстрации в Прищина и някои дру
ги места в САП Косово представляват 
ционалистическо, иредептистическо 
трареволюцинпо действие. Отговаряйки 
въпроси на чуждестрани журналисти, До- 
ланц изтъкна, че броят на демонстрантите 
се движил между няколко стотици и паи- 
много две хиляди.

щи се и граждани, 
да отслабят единството, брат 
ството, съвместния живот и 

между на-доверие
и народности

място

взаимното II КОН-
всички народи 
иа Косово, на първо

на

и знаниетопоради зрялостта 
на албанската народност за 

на тези 
благо-

характер 
както и

вражеския
демонстрации,
дарение ангажирането на са- 

албанска народност 
борбата против

ционализъм 
своята нация-
на и необходимостта от

в селение остро осъди тези де
монстрации. В община Подуо- 
во, например, населението на 
града разгони демонстранти-

с национа-мата Демонстрациите 
листически 
к и лозунги

няколко

албанския на- и иредентистичес-
вИ реакцията 

Нимани изтък- 
обща 

комуни

бяха организира- 
общини в УБИТИ ДЕВЕТ ДЕМОНСТРАНТАпо

ни В
крейнинлта, вкулно в

непосредствена бли
И там е

огнестрелно 
всичко писто-

/те.шест
Загинали са 9 демонстранта 

и двама числящи се към ор
ганите по сигурността. Пър
вите жертви обаче паднали 
от страна на демонстрантите, 
понеже те стреляли срещу 
масите и тогава загинали две 
лица, но не от куршуми на 
органите по сигурността, за- 
щото те тогава не стреляли.

Органите по сигурността са 
открили огън два пъти и то 
в самоотбрана, във Вучитрън

мобилност на всички
работници, младежи, сту- 

всички

общини в УВЕЛИЧЕНО ПРОИЗВОДСТВО Накрая Доланц изтъкна, че 
в настоящия момент съЩ®’- 
ствува опасност от разширява
не на останалите видове на- 

както това е 
нашата об

ети,
денти и граждани, на
обществено-политически 
низации, самоуправителни

гаии и органи на 
пълното осуетван® на

на Прищина.зост
употребявано
оръжие, преди

и няколко пушки, 
по сигурността

Доланц посочи, на Косово 
нито един ден не е спряло 
производството. Дори, в по
следните няколко дни в мно
го фабрики со преизпълняват 
плановете.

Обстановката на Косово, ка
за Доланц,искаме да норма
лизираме с политически сред 

акции, но ако се на-

орга 
ор-

властта в 
опитите

Но
лети, 
органите 
че изрично 
употребя0

ционализъм, 
предупредено в 
щественост. Затова сега една 
от основните задчи е укреп
ване на доверието и взаимно
то сътрудничество.

оба-

е наредено да но 
ат огнестрелно оръ-на нови без- 

ди-
за предизвикаме 
редия/ като

задълбочават
зострЯЙки бор

еле-

жие.
феремцията и и 
бата против вражеските 
менти и ония, които

изтъкна

кожа,
голямо

веднага да 
Доланц, 40

от косовското на-

^Искам
изтъкна
мнозинство

им око 
меж-

(Танюг)
ства и

зает подкрепа, 
ДУ другото Нимани.
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„БРАТСТВО'И РЕДКОЛЕГИЯТА НА В.
ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТТЪРЖЕСТВЕНО

Важен фактор на самобитността на 

българската народност в СФРЮ
ТИТО НАЗА...

3» 1РШН Н» ЧОВЕКА ство“ бяха връчени 
грамоти и дипломи иа заслу

жили
ии и трудови организации и 
общности и отделни лица за 

плодовит при-

почетии
в Ниш се състоя тържестве- 

на издателския 
на ве-

ПО ПОВОД хилядния брой 
в. „Братство", на 3 априлВ основата на чевешката история, фактически се 

намира борбата за правата на човека, за правата на 
нациите. Границите на човешката слобода не са пред
варително определени и те ще бъдат все 
Смитам, че не съществува нито една страна на све
та, която не би имала още нещо да направи в 
осъщестаЯаанвт° на 
нито една страна не може да претендира нежните 
постижения в тази област, осъществени при нейни
те конкретни обстоятелства, да могат да бъдат Р°- 
целта за други.

Въпросът с човешките свободи е твърде широк 
>и комплексен. Той нв можв Да св отдели от исто
рическото, националния, икономическия и социалния 
контекст. Свободата на отделния човек е неотдели
ма от свободата и независимостта на народите. Осъ
ществяването на човешките права в този най-широк 
смисъл на думата, трябва да допринесе към промя
ната и демократизацията на целокупните междунаро
дни отношения, а не да се противопоставят на об
ществените системи и блоково стълкновяване и над
превара.

но заседание обществено-политичес-* на съвет и редколегията
което лрисъствува-стника, на 

ха Богдан Ранкооич, лредседа 
Секцията по информи 

РК на ССТН, Све- 
но Ко-

КАРАМАНИЦА
по-големи.

Път за 27 

домакинства
дългогодишен 
нос към информирането и из 
дателската дейност иа българ 

в СФРЮ на

тел на
ра не при
та Тадич, председател 
ординационния отбор за
ждунационални

РК на ССТН, Хенрик Се
на ЦК на СКС и 

на ОК но СКС в

права. Също така,човешките
ската народност 
майчин език.

ме- 
отношения

По повод юбилея на нашия 
седмичник, в редакцията иа 
вестника се

при 
лич, члонПланирайки работата на ме 

стната си общност за 1981 го- 
село Кара- 

поставили за ос-

получиха множе-председатол
Ниш, председателите на 
ждуобщинските конференции 
но ССТН в Ниш и Лесковац 
Милан Костич и Сима Йова- 

на об- 
жи-

Ме-дина, жителите на пожеланияство телеграми с
по-успешна работа вманица са си 

новна
за още
информирането иа българска- 

майчин език.

задача да прокарат пъ
от селския магазин до махала 

от 5 км. та народност на
Камък в дължина 
Този път ЩО свърже 
махали — Златанова, 
на, Падище и Камък 
регионалното 
град — Караманица и до зна 
чителна степен ще улесни жи

нович, представители 
ществено-политическия 
вот на Босилеградска, Бабуш- 
иишка,
Сурдулишка общини и много 
бройни гости.

четири
Ристи-

излиза-„През годините на 
мето си 
ден принос в таченето и раз- 

•майчиния език,

„Братство" даде ви-
с Димитровградска и

Босиле-шосе витието иа
културата и националната са
мобитност иа българската на- 

СФРЮ. С начина
(Игало, 28 февруари 1978 година)

мълчание
търже-

С едноминутно 
присъствуващите на 
ството почетоха паметта на

вота в селото.
— За тази значителна ак-

родност в
ЗА КАДРОВАТА ПОЛИТИКА на информиране, вашият вест 

забележите-ция .казва председателят на 
местната общност Дане Янач- 

обезпечили

ник също даде 
лен принос към развитието 
на демократичните отноше
ния, братството и единството

нашия велик вожд и учител 
Йосип Броз Тито и починали
те журналисти и сътрудници 
на в. „Братство".

Най-сериозна слабост на кадровата политика, 
както вече казах, е липсата на класов критерий. Име
нно, не е вършен подбор и не са издигани повече 
хора от непосредственото производство. Изборът е 
вършен от тесен кръг, и то не всички равнища. Прак
тиката на кадровото „въртение в кръг” създава пси
хология на „незаменими" хора и е благоприятна по
чва за множество отрицателни явлвниЯ| вклщчвайки 
и борбата за власт.

Трябва да се изтъкне, че ни обществените, ни 
държавните ни партидните органи още нямат дефи
нирана дългосрочна политика по издигане на кадри. 
Програмата по подготовка на кадри трябва колкото 
се може по-пряко да свържем с програмата на сто
панското развитие. Вече не може да има търпимост 
към неорганизираността и стихийността в това отно
шение. С цел организирано да се занимаваме с кадро
вата политика необходимо е в Съю’за на комунисти
те, Социалистическия съюз и при останалите обще
ствено-политически общности да се създадат съотве
тни тела, а в трудовите организации и обществено- 
политическите общности и съответни служби.

(Из доклада пред Десетия конгрес на 
СЮК, 27 май 1974 година]

вече смеков,
40 000 динара, а Изпълнител
ният съвет на Общинската ску и равноправието между наши 

те народи и народности" — 
изтъква в телеграма си Жика 
Радойлович, председател 
РК на ССТН в СР Сърбия-

пщина в Босилеград ще от
пусне известна сума доколко- 
то се окаже, че обезпечени-

Доклад за 22-годишното ра
звитие и актуалните задачи 
на вестника произнесе ди

на Издателство „Бра 
главен и отговорен

на
те средства не са достатъч-

ректорът 
тство" и 
редактор на в. „Братство" Бо
рис Костадинов.

ни.
Със самоуправителната общ 

ност по комунална дейност и 
некатегоризирани пътища на
правихме договор за ползува
но на булдозер и компресор. 
Всички в селото сме 
да вложим доброволен труд, 
а броят 
един трудоспособен член ще 
зависи от хода на акцията.

И караманичани, които по
настоящем живеят и работят 
вън от селото проявяват го
лям интерес и готовност 
помогнат акцията с добровол 

К. Г.

Телеграми изпратиха и Се
кретариатът за отношения 
чужбина на СР Сърбия, Све- 

Тиле Попович, ко- 
на „Комунист" —

с

— Редколегията на вестни

ка, съвместно със Социалис

тическия съюз и останалите 
на трудодните на организирани социалистически 

сили в нашето общество на

чело със Съюза на комунис

тите, ще настоява с всички 
усилия вестник „Братство" 

да най-щателно да изпълнява об 
ществено-политическата си за

дача, изтъкната в главата му 
да задълбочава братството 

и единството между 
народи и народности — под
черта Костадинов.

тислав
лективът 
издание за СР Сърбия, ред-готови

„Борба"колегията 
колективът на „Народне нови- 
не" от Ниш, председателят на 
Общинската скупщина в Ди

митровград Борис Борисов, об

на в.

ществено-политическите 
низации и Общинската скуп

щина в Босилеград, СОИ 
култура в Димитровград, Цве

тан Еленков от Димитровград, 
Радко Стоянчев от Ресен, Ни- 

Йосифов 
Стефан Манасиев от Бистър и 
Други.

орга

ни парични вноски. по

ДИМИТРОВГРАД
нашите

УСПЕШНО ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА Звонци,кола от

На тържеството по 
1000-ия брой на

повод 
в. „Брат-

В рамките на акцията „Ни
що не бива да ни изненада" 
службата за обществено сче
товодство в Димитровград, в 
края на изтеклия месец про
веде проверка на готовността 
си за действие в случай на 
военни условия или евентуал
на война.

На края на еднодневната 
проверка, на която присъству 
ваха и представители на об

щинската скупщина и обще

ствено-политическите органи- 
Димитровград, бе 

направен анализ, след който

бе заключено, че проверката 
е успешно 
работниците от службата .за 
обществено счетоводство, с 
пълна отговорност и дисципли 
на, успешно е осъществила по 
ставените задачи.

К. Г.
проведена, и че

Стойне Иванов отново началник на 
Секретарнята на вътрешните работизации от

Т. П.
Общинската скупщина а Босилеград, на послед- 

сесия, която се проведе през месец март 
т. г„ пренаименува отново Стойне Иванов, за начал
ник на Секретариата на вътрешните работи в Боси- 
леград.

ната сиПроверката, с която ръково 
ди комисията за обществено 
счетоводство от Пирот, в съ
действие с обществено-поли
тическата общност в Дими- 

показа висока сте-

ДИМИТРОВГРАД През изминалия месец в 
Димитровград бе проведено 
учредително събрание на Фе- 
риалния съюз.

На събранието бяха прие-

Иванов 
Лиси на, в земеделско 
виеше педагогическо 
тил като гимназиален 
няколко мандата е бил

е роден през 1926★ година в село Горна 
семейство. Завършил е Лолу- 

училище и дЪлго време рабо- 
учител, училищен инспектор а 
1 Директор на Основно 

ще еорги Димитров" в Босилеград.

Член на СЪю3а на комунистите е от 1952 го
дина. Виден е обществено-политически деец бил е 
председател на Околийския

тровград, 
пен на обученост и готовност. 
Забележена е висока степен 
на морално-политическо един 
ство и евидентиран нужният 
морал при всички работници 
от споменатата служба. Тази 
проверка, според думите на 
Ранко Богоев, съветник по на
родна отбрана при Републи
канската служба за обществе 
но счетоводство ще послужи 
за евентуални допълнения на 
плановете по обществена от
брана и за 
съЩвставни решения в по-на
татъшното обучение на работ
ниците и укрепване на отбра
нителната готовност.

ти основните документи на 
тази организация, Акционна- 
та програма за тази година, 
финансовия план» а също та
ка бе избрано Председател
ство и

Учредено
фернално
дружество

учили-

отделни

Фериалният съюз 
за задача чрез разни форми 
на работа да върши 
върху младите и със 
съдържание на работата и да 
засилва, тачи и укрепва брат
ството и единството на наши
те народи и народности.

комисии.

сЪЮза насъвет на
на Околийската конференция

скупшина “в 'ИЛеГрад' нредседател на Общинската 
«упщина в Босилеград, повече пъти е 
Общинския комитет на ,СКС,' делегат 
вети и друго.

ще има синдикатите, секретар 
на ССТН

влияние
своето член на 

в различни съ~

Визнамиране на момента е член на Изпълнителни* съвет пои 

оката скупщина му присъди грамота мТя.

*
Т. Петров
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ДИМИТРОВГРАД:
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ

НА ОК НА ССТН
ДИМИТРОВГРАД: ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

Програмите ще бъдат 

успешно изпълнени ано 

се ангажират всички
Ще се регресира млякото, 

месото, захарта и пшеницата
ПРЕЗ ИЗТЕКЛИЯ 

край другите 
Димитровград бе 
24-та

— 0,80 динара по килограм 
за вносна и 0,40 динара по 
килограм за домашна пшени-

месец, по- 
активности, в

Според посочените цифри 
произлиза, че община Дими
тровград има следните задъл
жения:

На, 30 март в Димитровград 
заседание

Общинската конференция на 
ССТН, на което делегатите бя 
ха запознати с Програмата на 
обществено

това нужно е 
гажиране на 
запознати и с 
пролетната

проведена и 
съвместна сесия на 

трите съвета на Общинската 
скупщина.

максимално ан- 
всички

се проведе на
фактори 

акцията за
ца;

— За пшеницата около 
1 250 тона, за млякото 50 000 
литра регрес, за всичките ви
дове месо ще бъде изразход 
вана сума от около 360 000 ди 
нара (не можахме да узнаем 
количеството) и за захарта 
178 тона по 5 динара за ки
лограм. Според възможности
те на общината ще бъдат 
обезпечени пари на стойност 
от около 1 600 000 динара, а 
останалата сума ще бъде обез 
печена от други извори, бе 
заключено на скупщината на 
27 март.

— 1 динар по литър за 
консервирано мляко;сеитба а от

делно трябва 
ОСТ „Сточар" 
град, бе

да се ангажира 
от Димитров-

икономическото Този път в центъра на вни
манието бяха въпросите 
зани с

развитие на общината 
риод 1981—1985

— 1,50 динара по кило
грам за телешко месо, 2,50 
динара по килограм за овче 
и свинско месо и 7 динара 
по килограм за птиче месо;

за пе-
изтъкнато на споме- свър

регресирането на оп-година и от
нетото заседание.

Също така делегатите бяха 
запознати и 
преброяване на

делно с програмата за 
щата година. За 
реализиране на

теку- 
успешното

ределени стоки 
требление — ,

от широко по- 
месото, мляко

то, захарта и пшеницата.
с акцията за 

населението, 
в цялата

програмите, 
бе константирано, трябва да 
се ангажират всички 
на ССТН и

което е в течение 5,00 динара по кило
грам ще бъдат давани за вно 
сната захар. .Можем да доба
вим ,че този регрес ще бъде 
изплатен, на територията на 
Димитровградска община , от 
1 април до 30 септември т.г. 
Тези средства са обезпечени

Такочленове
повече

например според ре- 
се утвърж- 
регреса за 

пшеницата, млякото и опреде 
лените видове месо и захар, 
а в унисон с обществените до 
говори за обезпечаване на оп 
ределени
пшеница, мляко и 
СР Сърбия, община 
тровград ще изплаща регрес 
като следва:

страна.

По предложение на Предсе 
дателството на ССТН

то много шението, с което
отколкото досега..

Все пак най-голям интерес 
предизвика 

третата точка от дневния ред, 
а това е именно —

дава и обезпечаваза нов
председател на Комисията за 
гранично
избран Илия Петров. Да 
бавим,

, сред делегатите
сътрудничество бе

до-
пролетна- 

та сеитба. Между другото за 
пролетната сеитба бе 
че това

че на края на засе
данието бе приет баланса на 
Общинската

Освен това на сесията бяха 
разгледани и някои теми от
насящи се до работата на 
някои органи на общинската 
скупщина.

от бюджета на общината за 
1981

количества захар, 
месо в 

Дими-

казано,
е първостепенна за

дача, за която време за от
лагане няма, и тъкмо заради

конференция за 
година, а също така и 

финансовия план за 1981 го-

година, от излишеците 
от средствата на 

определени за регрес, 
компейсации и др.

1980
на СОИ,
ОСТ

дина. Т. П. Т. Петров

БУЦАЛЕВАЧНИ В АКЦИЯ ПО ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ

Наскоро ток във всички домове
В Босилеградска община съ

ществува голям интерес всред 
гражданите за електрификация 
на всяко село и всяко дома-

в. „Братство".
Инак Симеон Иванов, пен

сиониран подполковник от 
1973 година, активно е учас
твувал в акцията по строежа 
на пътя до селото в дължи
на от 4 километра. Преди ня
колко години в Буцалево е 
доведена вода във всяка къ
ща. Иванов дейно участвува 
във всички комунално-битови 
акции, макар че временно 
(през зимата) живее в Ниш. 
Редовно отива в Буцалево и 
се договаря със съселяните

ентусиазъм вече копаят дуп
ките за стълбовете и всички 
други работи, които могат 
да извършат.

— Очакваме за една годи
на да светнат крушки и 
нашите домове 
меон ИВАНОВ, председател 
на местната общност в Бу
цалево. Нашето село е мал
ко, но знаем какво значи

кинство.
Чрез местно самооблагане 

всяка година гражданите 
трудещите се от общината обе 
зпечават средства за електри
фикация на неелектрифицира- 
ните села. Средства се обезпе 
чават за довеждане на ток с 
високо напрежение, докато пък 
местните общности, население- 

домакинствата отделят 
нужните средства за провеж
дане на мрежата за ток с 
ниско напрежение.

Тези

в
и каза Си-

Обучение на населението
В Сурдулишка община успе 

шно продължава акцията „Ни 
що не бива да ни изненада", 
в която са включени всички 
структури на обществено-по
литическия живот. За целта те 
зи дни, според плана и про
грамата по реализиране на 
задачите по гражданска защи 
та, обучението на населението 
се провежда в няколко мест
ни общности, а курсът по 
първа помощ е завършен в 
Йелашница, Масурица, Сувой

ница, Алакинци, а в Сурдули- 
ца и по радио-биоложка за
щита.

В ход е, както ни запозна 
Бранко Николич, началник Ща 
ба по гражданска защита, под 
готовката за общинско състе
зание на отборите по граж
данска защита, което ще 
проведе през идващия месец 
в Сурдулица.

(На снимката: поделението 
по гражданска 
Сурдулица).

ток и ще го въведем в ско
ро време. За акцията са
заинтересовани и нашите де
ца, работещито навред по 

И те ще окажат 
съдействие в акцията

страната, 
пълно си за провеждането на акци- 

подели.сакоитоите.
Понастоящем е делегат в Съ 
вета на местните общности в 
Общинската скупщина в Бо
силеград.

Иванов с активността дава

ни. Все още не сме опреде- 
самооблагане за 

то ще

и буцалевчанидни лили местно сесо-взеха решение, единно и 
лидарно, да тръгнат в

комунално-битова 
акция. Електродистрибуция от 

про-

настоящата година, а 
зависи от проекта за мрежа
та с ниско 
изтъкна Иванов,

тази
полезна напрежение — 

който тези пример на другите. защита в 
С. М.Лесковац е направила 

ект за далекопровода в дъл- 
4 километра, с два 

ще бъдат 
в местностите „Гра-

Б. К.редакцията надни посети

жина от
трафопоста, които

— бригадири от известните следвоенни доброволни 
акции и други, които като ученици са участвували в 
множество трудови акции.

Но колко една акция, каквато е „почистване на 
училищния двор" е и трудова и символична, и ка
къв е приносът ■на отделен младеж и девойка, уче
ник и пионер, ако се знае, че техният брой възлиза 
на няколко стотици, а повърхнината на училищните 
дворове — няколко декара? И не почистват ли се 
училищните дворове и пред и след Първи април? 
Уреждане — да, но учениците няколко години, по 
повод 1 април и други дати, „уреждат училищните 
дворове". Нима още не са ги уредили?

Босилепрадската младеж има и своя трудова 
бригада, която миналата и по-миналата година уча
ствува на съюзни младежки акции и опечели мно
жество признания. На 1 април обаче бригадирите не 
застанаха в тържествен строй. нв проведоха трудова 
акция.

БЕЛЕЖКАпостроени
мадье" и „Ограня”, 3 
то да задоволяват нуждите 
на Долно и Горно Буцалево. 
Електродистрибуцията ще 
строи трафопостовете и ще 

трасето на далеко- 
изго-

кои-

Неизпълнена задачапо-

прокара 
провода. Сега предстои Iтрадиции на добро-на светлите

младежите и девойките в на- 
трудово ознаменуваха Пър- 

готовността си активно да уча-

■Последователни 
младежки труд,

за „разве-твяне на проект 
ждане" на мрежата волнияс ниско

и тази годинашета страна 
ви април и изразиха

в разхубавяването на родината ни.

дължина от 
В село-

напрежение в 
около 8 километра.

ствуватот ко-то има 28 домкинства,
Ито 24 са се съгласили да 

и 4, ко-

Денят не доброволните младежки акции бе от- 
в Босилеградска община, но остана впе-

белязан и
чатление,

довеждат ток, като 
ито имат къщи

под равнището на досегаш- 
в общината и

че това стана
на доброволния труд

в Буцалево, 
места. В ните резултати

възможностите.
Именно, единствено учениците от основно учи- 

Влахович" в Бистър проведоха добро- 
трудова акция- В местността „Осойна' в Гор- 

те посадиха 8000 борови фиданки. Сред- 
„ учениците от останалите основни учи- 

почиствеха училищните дворове. В трудо- 
, Босилеград не се проведоха трудови 

работят и млади, но и хора

а живеят в други 
селото действува комитет по 
електрификация с председа
тел Кирил Стоичков 
Борис Стоев. Събранието

под
Очевидно, касае се за недостатъчна организира

ност, понеже младежите и девойките в общината от- 
винаги са проявявали голям интерес към добровол
ния ТРУД. Общинската конференция на ССМ и Пред
седателството й в слУчая нв бяха на равнището на 
задачата си.

и касиер лиЩв „Велко 
волна
но Тлъмино
ношколците 
лища 
вите 
акции, въпреки

на
е взелогражданите в селото 

решение всяко домакинство

1 юни, да 
10 000 ди-

само 
колективи

на три пъти, до 
внесе сума от по 
нара за тока. Буцалевчани

мрежата с

М. Ян**че в тяхоча

кват проекта за 
ниско малрежеийб, гопя^а с

СТРАНИЦА 5

АПРИЛ I»»1БРАТСТВО • Ю



уатгттттШ|
1тш®тшттттшзавдвниоО'1'ОПаНОТВО • II

блбушницаНовият хотел —готов за 

туристическия сезон? Нова фабрина ма 

глинени произведения
тъй ка-Началото на юни, относно туризма в този край, но и

започване на туристическия положително ще повлияе за
развитието на други отрасли, 
особено
сфери и дребното стопанство. 
Това възлага в най-скоро вре 
ме да се пристъпи към из
граждане и на съпътствуващи 
обекти: спортни терени, ре
конструкция, доизграждане и 
модернизиране на сегашния 
жилищен фонд, относно раз
полагаемите вили.

Тук считат, че с изгражда
нето на хотела ще могат да 
се оказват пълни здравно-въз

становителни услуги, 
то Звонска баня има твърде болдуванияСТО И ТРИДЕСЕТ работни- 

трудовата организация 
„Комуналац" успешно 
лючи деловата 
Специфична по дейността си, 
изправена пред 
зар и
ни, тази трудова организация 
постигна забележителни успе
хи по отношение на предиш- 

(1979 година). Онова 
обаче, което тревожи е обсто 
ятелството, че постигнатите 
резултати, съпоставени с пла 
на на текущата година беле
жат по-ниска реализация от 
предвидяното.

За причините на такова съ
стояние беседвахме с дирек
тора Александър Йосифов, 
който между другото изтък-

зазаплатени
131 851,45 динара, а са загубе 

1534 трудодни, или 10 738
благоприятни климатическо-ку 
рортни възможности.

Безспорно, за ускоряване 
на туристическото развитие на 
този край голямо значение 
има и изгражданото на ас
фалтов П’|,т срещу течението 
на р. Ерма, който от Суково 
е готов в дължина от прибли

сезон, ще даде отговор дали 
Бабушнишка община в настоя 
щата година ще получи още 
един обект на туризма. Досе
га са завършени приблизител 
но 70 на сто от строителните 
работи по изграждане на но
вия хотел в Звонска баня. 
Остават да се завършат още 
някои по-дребни работи: уре
ждане на ентериери, боядис
ване на фасади, белосване, 
уреждане на непосредствена
та околност край хотела и 
подобно.

Инак хотелът има голямо 
туристическо - гостилничарско 
значение за развитието на ту
ризма .в Звонска баня* С око
ло . четири -хиляди квадратни 
метра площ в него ще има 
комплектуван рехабилитацио- 
нен център, пълни пансиони 
за гостите .ресторант, кухня 

омагателни по ,

ка на
обслужващитеот прик- ни

1980 година. трудочаса.

нестабилен па
ФАБРИКАТА РАСТЕ — КАДРИ 
СЕ ПОДГОТВЯТ

още по-нестабилни це-

Докато на целината край р. 
Лужница растят 
новата фабрика 
произведения, в „Комуналац" 
се връшат подготовки за ос- 
пособяване

стените нанозително шест километра, 
по редица несъстоятелни при 
чини изгражданото му е спря

ната
за глинени

но.
кадрите. ВСт. Н. на

професионал-лрограмата на 
ното оспособяване, освен с те

ДИМИТРОВГРАД оретическо обучение са обхва 
нати и разходите по практи
ческо обучение във фабрики
те с подобна технология на 
производството и с подобно 
оборудване. Както сме осведо

Излъчени двама 

кандидата
на:

— Причината за неизпълне
ние на плана е закъснението 
с отпочване на работите по 
изграждане на глинени произ 
ведения в Бабушница. Рабо
тите започнаха едва към края 
на юли 1980 година, вместо 
в началото на същата година. 
Една от причините е обектив
на: наложиха се редица проб 
леми във връзка със затваря
нето на конструкцията по фи
нансиране.

Общият доход

мени, една част от новопри
етите работници се обучават 
във Владичин хан, а друга 
част в Княжевац. На „Кому
налац" ще бъдат необходими 
29 квалифицирани работници, 
27 полуквалифицирани работ-

и още други сп 
мещения.

Изграждането на този обект* 
ще струва . 56 842 000 * динара.

..Приблизително 40 на сто от 
тези средства е отпуснал Ре
публиканският фонд за на- 

-сърчване развитието на недо
статъчно развитите общини. 
Останалите средства от 60 на 
сто са обезпечени чрез кре
дити от Белградска банка. То
зи, засега най-красив и най- 
модерен обект в Звонска 
баня, строи димитровградско 
то строително предприятие 
„Градня".

За икономически изостава
щата Бабушнишка община хо
телът в Звонска баня Ще има 
особено
само пряко ще 
за ускоряване развитието на

В началото на седмицата в Димитровград се про 
веде заседание на Кандидационната конференция за 
избиране на делегати за Третия конгрес на самоупра- 
вителите. на което бяха излъчени двама кандидата 
за избиране на делагати от Димитроврадска община. 
До края на април трудещите се в организациите на 
сдружения труд и гражданите в местните общности 
в общината трябва да дадат доверието си на Никола 
Димитров, агроном в земеделска кооперация „Сто
пер и на Саша Димитров, работник в ООСТ „Дими- 
ровград.

ници, двама инженери и тол
кова работници със 
професионално

средно 
образование.

От референта за план и 
анализ Йеринка Тричкович бя 
хме осведомени, че новата 
инвестиция ще бъде завърше 
на и фабриката пусната в 
пробно производство в нача

лото на 1982 година. Фабри

ката ще произвежда 50 
лиона парчета нормален фор
мат или девет милиона шуп- 
ливи блокове.

през изтек
лата година е достигнал су
ма от 36 844 406От заседанието бе изпратено писмо до Покраяин 

ския комитет на СК на 
на СКС и Председателството на СФРЮ, в което остро 
се осъждат неприятелските и контрареволюционни де
монстрации на Косово и се оказва безрезервна под-

динара, до
ходът възлиза на 12 137 992, аКосово Централния комитет

чистият доход на 10 568 763 
динара.

ми-
Въпреки добрите 

в стопанисването, общите уси 
лия на тази трудова органи
зация намаляват честите бо- 
ледувания. През годината са

крепа на трудещите се и гражданите, на комунистите 
на Косово в

резултати
значение. Той не 

подействува
борбата им срещу националистите и ире-

дентистите.

Д. Глигориевнч

СНАБДЯВАНЕТО В НИШКИ РЕГИОН
тралните въпроси е и сдружа
ването на средства 
ност товаИзключително на самоуправителни и доходни начала всъЩ- 

е единственият из
ход за дългосрочно и сигур
но снабдяване с 
При това, както подчерта той, 
нужно е да се 
износа

тези стоки.

Доходното свързване и самоуправител- 
споразумяване и договаряне между 

производствените и оборотни организации 
е условие за подобряване на снабдяването с 
някои

С цел трайно да 
ва снабдяването с 
вече се 
за максимално

без сключенисе реша- преразгледа 
на тези стоки, както 

и поведението и 
дителя, и на потребителя-

самоу правите л- 
договори. 

снабдяването с 
не е значително

НОТО
пшеница 

предприемат мерки
ни споразумения и 

Макар, че на произво-
използуване 

региона.
месо засега 
наболялна възможностите в 

А те са
хранително-вкусови стоки Възможностите 

ние на
въпрос, но за трайно 

решение са необходими 
усилия. Именно,

за подобре- 
както

поне три пъти 
от досегашното про- 

тази култура, 
състоянието 

при отглеждането на 
цвекло. При това е необхо-

по-
НА ПРОВЕДЕНОТО снабдяването, 

подчерта Жика Радойлович 
трябва да се

нови
все още ня

ма достатъчна организираност 
и ив индивидуалния, и в обще 

ствения сектор.

през ми- 
седмица разширено за

седание на Председателството 
на МОК на ССТН а Ниш се 
утвърдиха мерки, които ще 
се предприемат за ло-стабил- 
но снабдяване 
в региона с основни 
телно-вкусови стоки.

големиразумяване и договаряне ме
жду производствените и обо-налата изводство на

Подобно е търсят, преди 
свързването и са-

ротните организации в регио 
.на< както и на оборотните ор 
ганизции от региона с произ
водствените

всичко, в 
моуправителното

захарно
споразумя-

Макар и обективните труд
ности, снабдяването с храни
телно-вкусови стоки и отдел
но дефицитните произведе- 
НИЯ (детергент, кафе) изисква 

Поведения. Пред обще- 
ствено-политическите

ване и договаряне между про 
и оборотните

димо да се изучат възможно
стите за по-голямо производ
ство

организации вън 
региона не е задоволяващо.на населението изводствените

храни- организации.и захарното цвекло на
. Когато става 
бдяването, бе 
трябва да

производственитевъпрос за сня- 
изтъкнато, че 

се ускори реали-

организа- 
като

В. Б.
Ции да се предава 
ровина, а не както

На заседанието,., 
присъствува Жика Радойлович, 
председател на РК на ССТН . производство 
в Сърбия, Никола Станич, за
местник директор на'Републи
канския институт за обществе
но планиране, както и пред
ставители на обществено-по- че ако се 
политическите Организации от в СР 
региона; бе изтъкнато, че про ' дина 
изводствените взможности

су- новина което
досега на 

същите да се обезпечават фи 
нансови

зацията на програмите по 
на храна, кои-

сили
региона, отделно пред Соци
алистическия съюз стоят 
ни задачи. Преди 
кто

а

средства. Що се ка
сае за снабдяванетото са приети в средносрочния 

план на
важ-

с олио.
се изтъкна, че за ло-гопяма 
сигурност на пазара е 
да се

всичко, ка- 
Любиша Игич, 

на Скупщината

развитие на региона. 
А Възможностите не този план 
н,е_ са малки. Това

изтъкна 
нужно председател 

по-голяма на
още . пове- установи Междуобщинскатаима предвид, че 

Сърбия почти всяка го- 
рстават

на към седем хиляди 
от които 
Нишки

регио
нална общност в Ниш, необ
ходимо е да се уточнят балан 
сите

свързаност 
ството преработката и оборо
та. Това 
има

между производ-

необработени още повече 
предвид, че в

ако се 
региона 

тона 
същият се 
и да е и

на потребите 
телно-вкусовите

хектара, 
част в

за храни- 
стоки и да 

се изучат възможностите за 
производство

региона не са използувани до 
край. От друга страна 
управителното свързване, спо-

една пета се произвежда към 1650 
слънчоглед, но че

само- регион.

на необходими- 
от цен-

предава на кого те количества. Един

СТРАНИЦА 6
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, Р°ЛЯТА НА 
и НА ВЕСТНИК 
МЕННИТЕ 
НА СЮК

В този ПАРТИЙНИЯ ПЕЧАТ 
„КОМУНИСТ" В СЪВРЕ- 

УСЛОВИЯ НА ДЕЙСТВУВАНЕ

ПРЕДКОНГРЕСНА АКТИВНОСТ НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СК В ЮНА

КОНГРЕСНИ ТЕМИ. ОПИТ В СЪЗ
ДАВАНЕТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА 
ДОХОДАброй: РЕВОЛЮЦИОННИЯТ КУРС И ЕДИН

СТВОТО ПОСТОЯННО ПРОПИВАТ НА
ШАТА АРМИЯ

н ОТКРИТ ДИАЛОГ 
СОЧВАНЕ И ЯСНО НА-

СЛЕД КАКВО — КАК

Стр. 1 Стр. 3 Стр. 4

0 т памтивек силите и стихия
та на природата застрашават

ните семейства са настанени, осигурени, 
човешката солидарност не изостана, 
тя се потвърди, укрепна. Системата на

•човека, неговото спокойствие 
■и жизнена егзистенция. Но 

човекът е винаги много повече по- 
строявал отколкото природата успява- 
ла да разруши. Побеждавайки силите 
на природата, той изграждал общество 
то, но и себе си. И тази борба трае 
с векове. Човешката мощ над приро
дата расте, но последната и нататък 
задържа своите нарави, рушителната 
си дейност, предизвиквайки човешко
то умение и сила.

гражданската защита и на територи
алната отбрана показа завидна органи
зираност, мобилност, готовност на на
шите хора да се противопоставяват на 
всяко чудовище, било да идва от вра
га или от природата. В момента тази 
система не само че издържа изпита 
но и многократно се потвърди. Мла-

ЧОВЕКЪТ ПОБЕЖДАВАИ ето, в последните дни водната 
стихии повилня като никога досега в 
много краища на страната, причинява
йки много неволи и правейки огромни 
материални щети. Сава и Дунав и при
тоците им, с подземните води, напра
виха опустошение. Хиляди семейства 
останаха без подслон, повече стотици 

ниви са

дежта и Армията и този път показа- 
основата на си-ха, че са надеждата,

и безопасността на страната.гурността
Те не знаеха за почивка, за тру-хил яди хектара плодородни

вода, много съобщителни връзки по-малко за отстъпване.дности, още 
„Халал им вЯро", каза еДин селЯнин 
от Забрежйи край Обреновац. С ед
на дума, и тази стихия победи нашият 

Затова бе

под
Надошлите реки застра- 

обекти, а
са ощетени.

многобройни стопанскишиха
и свличанията непре- 

В мно-
лодземните води

и неговата система.заканват на човека. човек
и възможно да запазим човешките жи

ло-малки да -бъдат щетите,

станно се
го общини е провъзгласено извЪнред- 

готовност. Водната ма-воти 
кар че водната 
когато и да било.

нано състояиие 
стихия, за щастие, непосредствено не 

живот, оба-

стихия е по-голяма от

отнесе нито един човешки 
че според първите резултати, 

катастрофа край 
отнесе 38 животи,

печелим,Битките с наводненията 
но не и вечната

тежката
борба с водната

и по-нататък
сти-

Сталач,
железопътна Против природатахиЯ.

трябва да се борим - сЪс знание, ор
ганизираност и средства. За регулирано 

вложено много.

станало пора-
която

ди свличане на терена.
поречията у нас ече хората е 

когато
наказват,

повече от
Хроникьорите 

това обстоятелство 
да било застрашени от 
обаче сякаш и повече от 
било са организирани против 
своето знание, организираност

усилия и средства в огро- 
. Все пак, тези неволи ни

Касае се за
мНи размери

водната стихиЯ, 
когато и до

неЯ- Със 
и отго- 

природа

това не о до-лредулреждават, че и
Добре би било да се пораз- 

ловлекат' встатъчно’ 
мисли, 
своите корита, 
вложи 
та стихия-

и когато реките се
но е ли трябвало да се

от водиа-,повече в защитата
за последиците отподивялата 

своето развитие и
Поправо,

би трябвало би да се
вориост укротяват

наводнениятапокорявайки я иа 
потреби. И от тази сурова

То-им.поя® яввнетоборба с предиразмисля
тава, поправо, 
средства за 
кои ДРУГИ

отделямело-труднопобедиизлиза като отколкото за ня- 
обаче трябва Да се 

наводненията 
потреб-

природата чо>векът 
тел. И въпреки иай^0/1Ям0Г0 
жно до сега за6елЯзвио

бентове
възм°-

пълноводие
обекти,
че щетите от

по-големи от
припомни, 
са несравнителноЖИВОТИ не са 

щета е 
По-го-

Застраше-

на реките, човешките 
засегнати, а и материалната

ра защита.иите средства

Живорвд ДжорД*«нннужното.сведена в рамките иа 
ляма победа от това «Яма-



2 Комунист
нист" трябва да осъществява и дй 
доприияся за осъществяване на кохе- 
зионната роля, трябва да издирва то
ва което е общо, което в идейния въз

представлява акцията иа Съюза 
на югославските комунисти като единна 
върху
борбата за социалистическо самоулрав 

за демократични отношения

на съвкупната 
югославските ко-

8 осъществяване
роля на Съюза на

така какт0 тя е утвърдена 
и Устава на СЮК, както

В
ВЕСТНИК „КОМУНИСТ" 

УСЛОВИЯ ЗА ДЕЙСТВУВАНЕ НА СЮК

му нист И
РОЛЯТА НА ПАРТИЙНИЯ ПЕЧАТ И 
В СЪВРЕМЕННИТЕ

гледПрограмата
Конституцията на СФРЮ, и в 

практическата идейна борба на Съюза 
на комунистите, голЯм ролЯ има пар- 

особено вестник „Ко- 
СЮК и на Съ-

и в
основните в'/,проси и насоки в

тийннят печат и 
мунист"; като орган на 
ЮЗа на комунистите 
пики и автономни

ленив и 
в обществото.

от всички репуб- 
области. ")Ролята на

ИЗДИГАНЕ В ПУБЛИЧНА ТРИБУНАпартийния печат расте в 0нова съот
ношение, в което нарастват потребата 
и нуждите в нашето общество 
кото се може по-пълно и по-последо- 
вателно да се осъществява ролята на 
СъЮза на комунистите, който трябва 
да бъде на попрището на най-широ
ката политическа и идейна борба за 
по-нататъшно развитие на социалисти
ческото самоуправление.

за кол- Във всичко това, да изтъкна и това

Открит 

диалог и 

насочване

отделна роля и таканаречените 
текстове, статии, есета и

имат
насочаващи 
други форми иа журналистическото из
казване. Такива текстове в „Комунист“
трябва да кажат повече от онова, от- 
колкото това и инак знаят много голям 
брой комунисти и функционери-акти
висти в Съюза иа комунистите. Те тря 
бва да бъдат такива за да подбуждат 
и предизвикват интерес на членовете 
на Съюза на комунистите да се помнят 
и за тях да се говори сред комунисти 
те и трудовите хора, и когато раздви 
жват актуални върлоси, слагайки ги на 

ф дневен ред на обществото или когато 
посочват техните решения.

ЯСНО
♦Партидният печат и особено „Ко

мунист" днес може и трябва да бъде 
което до голяма степен е и сега, едно 
твърде силно оръжие в 
комунистите 
може и
билизиращ фактор за комунистите и 
всички политически ангажирани хора в 
борбата за уточняване и реализиране 
задачите и целите на Съюза на 
мунистите.

♦
!ръцете на 

и трудовите хора. Той 
все повече трябва да бъде мо- II

ко-
Псради това в „Комунист“ трябва

Доброслав ЧУЛАФИЧ да се култивира и да се развива та
кава журналистическа и публицистиче- 

„Комунист” дори трябва да бъде ска, а аз би Добивал и скъпоценна твор
ческа идейна и политическа инициати-

Съю3Ът на комунистите на Югосла 
вия трябва да има, и добре е, че има, 
и свой партиен печат, който трябва 
да се изгражда и развива както и Съ
юзът на югославските комунисти и 
унисон с неговата роля и позиция в 
обществото, в унисон с проблемите с 
които той се намира днес и утре. Пар
тийният печат, относно ,,Комунист", 
преди всичко по духа, по съдържзние- 
то трябва да бъде в центъра на идей
ната борба, идейният фактор, трябва 
да бъде в центъра на борбата за раз
витие на критическата съзнателност в 
Съюзт на комунистите. „Комунист" тряб
ва да бъде такъв за да привлича вни
манието и от него да се нуждаят граж 
даните, трудещите се, работническата 
класа, а не само комунистите, дори 
не само ръководните лица е Съюза 
на комунистите. „Комунист", съвместно

явна трибуна на комунистите и трудо 
ви хора. Той е длъжен да подтиква, да ва. Тези текстове трябва да пишат, 

бъде освен добре запознатите професионалв води и организира диалог, да 
трибуна за обменяне на мнения, за об- ни журналисти и най-отговорните фун- 
меняне на възгледи по най-разнообра- кционери в Съюза на комунистите и 
зни проблеми и въпроси в Съюза на 
комунистите и обществото като цяло.

останалите политически организации,
представители на самоуправителни ор 
гани, работници из производството и 

вестникът може други публични и политически работни 
да осъществи тази функция като и

В това отношение

ци и специалисти.
цялостната си роля само ако редко- 
легията, покрай това че сама участву 
ва в списанието на текстовете, много

С цел „Комунист" да бъде 
за осъществаяваке на една такава фун 
кция на насочване, неговата редколе

гия тРябза да бъде 
значителните организирани субекти в 

на комуни- 
структура. Редакто-

сила и

повече, отколкото досега да бъде един 
център, кощо да ангажира голям брой 
комунисти. А ние наистина имаме голя
мо число идейно-политически и теоре 
тически подготвени комунисти и други организацията на Съю33 
трудови хора, които имат какво да ка
жат

един от много

стите и неговата 
рите, най-отгов 
циите на

така партийният печат може да помо 
гне та СК колкото може повече да 

на правия терен и когато се ка 
сае за съдържзнието и когато става 
дума за формите и методите в осъще 
ствяването на ролята си.

за актуалните проблеми в нашето 
обществено развитие а

с останали^ партиен печат ще изпъл
ни ролята си само доколкот.о бъде тър бъде 
сен от всички борци на социалистичес 
кото самоуправление за демократични

орните лица в редак- 
,,Комунист" трябва да бъдат 

в способни партийно-политически

на позициите
Са на социалистическото самоуправле
ние и Социалистическия съю3» 
най-широкия смисъл на думата 

самия Съю3 на югославските

които
значи лица

кадри, 
същи 

и позициите на

социалистически
общество.

отношения в нашето които всеобхватно разбират 
политиката

и на ко- ната на
С цел да оправдае мястото си в мунисти. 

ПРАВО МДСТО НА ПАРТИЙНИЯ обществото и да даде отговор на по- 
ОРГАН требите, които съществуват, „Кому

нист" трябва да осъществи определе- 
И когато изхождаме от това, вина- ни потреби и изисквания 

ги е налице въпросът как да се наме- ската политика и в съдържанието. Той 
ри мястото на „Комунист", като орган трябва да бъде информативен 
на Съю33 иа югославските комунисти 
и на Съюза на комунистите в републи

Съюза на Югославските
„Комунист" трябва много повече Журналистите трябва 

отколкото досега

комунисти, 
да бъдат марк 

способни за да
да развива обще- 

критика, да бъде офанзивен 
на идейния план, чрез

сически насочени 
имат такова 
нето на

иствената
в редактор-

отношение към урежда- 
поради то- 

Да се издига

методите при- 
влия-

че тря ва
„Комунист". ТъкмоСЪЩИ на комунистите да върши 

ние на 
бва да се

но така,
че на члена на Съю3а на комунисти
те и на трудовия човек даде една се

ните и автономни области в многоброй лективна информация за това какво се 
ните .наши дневни и седмични вестни случва в Съюза

обществото. Това значи,

тика, коят0ГГр:Га^ГалиГч^: -ей™ти™° 
самоуправление, критика 
отбранява от

и трябва постоянно

равнище, идей- 
цялост на журналистино-политическатакоято ще го

всички възможни деви- Те и редколегията, относно 
ации, както от собствените, така и от РеД«олегии ,на в-к „Комунист" 
онези, които от чужди идейни 
ции правят опит да му нанесат

на югославските ко- 
ци и в останалите средства за масове мунистй, ,в унисон със събитията в об- 
информиране, които всички те се стре ществото, в 
мят и които с по-малък или с по-го- ско самоуправление.
ЛЯМ успех постигат да бъдат истински 
тълкуватели на политиката на Съюза на

на всички
борбата • за социалистиче-

пози-
вреда. Изхождайки от такЪв концепт на 

единната редакторска 
въпроси ни

Всяко републиканско издание тря
бва да каже на читателите си, преди 

за всичко на Съю'за на комунистите 
зи република, а и на

политика, основ- 
се раздвижват

Вестник „Комунист" не би 
афирмира ,и осъществява

'Съю3® на кому- еДин от организираните субекти на Съ
нистите в останалите републики, какво Юза на комунистите доколкот,0 хе би

по-труд се слУчва в СЪюза на комунистите в имал и една, така условно
на, по,сложна и по-отговорна позицията тази РепУблика, ,за да може и съвме- Целенасочаваща функция,
и ролята на „Комунист" и неговите ред стната редколегия да следи и да дава кото би 
колегии и журналисти, а също така цЯл°ст на тази ангажираност и 
ролята и позицията на основателите на 
„Комунист".

комунистите и фактор в борбата за 
социалистическо самоуправление и

могъл
като

но е коида сев та-
в съвместната 
канските

редколегия, 3 републи- 
редколегии, се

демократични отношения в общество
то. От този факт трябва да 
че заключение, че .е дотолкова

се извле- пише за тези 
пристъпва към тези 

| и колко тези 
осЪЩвствяват преди 

интерес при членовете на Съ- 
Юза на комунистите, 
на комунистите.

да кажа, проблеми, как се
т. е. докол проблеми, на кой начин 

останал на това да бъде 1
информативен и 
трибуна за

само
изключително да бЪде 

диалог в Съюза на 
и в обществото.

въпроси които се 
звикват

на ак
циите на Съюза на Югославските ко- кому-

ниститемуиисти.
а и ®ЪН от Съюза

Основателят трябва 
но отношение към „Комунист" 
бще към лартийния печат, 
чителен субект в изграждането и

Тази, условно 
взща функция трябва да 
вестникът да бъде един

казано, целенасоча-да има отдел- 
и въо- 

като зна-
СПЕЦИФИЧНО ЗАДЪЛБОЧЕНО 

ИНФОРМИРАНЕ
допринесе

от факторите
«а кохезидта на вече изкристализира- 

професионалния смисъл „Кому- Ните и пРиети възгледи и на
ната

реа
лизирането политиката на ,СК. Докол
кото СК няма активно отношение към нист" трябва да изгради 
„Комунист" и партийния печат като ця- специфична информация, коЯто 
ло, дотолкова пренебрегва формите и по-инак*;, с
методи на' идейната борба, които са ...3 И п°-заАлъбочена от инфор- кото да се зачита и 
присъщи на Съюза на комунистите и мациЯта в дневния печат, да изпълня- ^ира на общински 
които му отговарят. Развитието на лар 88 мног° по-големи изисквания 8 тоаа 
тийиия печат и „Комунист" е завиои- присъщо информиране отколкото това
мост от ориентацията на ОК, а

) Тази статия предстваляеаВ съкра
версия на автора от изложението 

му на неотдавна проведеното заседа
ние на Комисията на Председателство 
ТО на ЦК на СЮК за пропагандна и 

раз информативна дейност, посветено на 
да ролята и задачите на партийния пе

чат н вестник „Комунист", както и за 
задачите на първичните партийни ор-

*■ бъде ,,к0му- фонРт;;я ■средствата »

договрре- тена
_ акция на комунистите, организа

циите на СК и Съюза на югославски- 
те комунисти като

такава своя

да е
ЧЯЛ°. Макар и кол

колкото да се
начин и колкото 

се осъществява принципът 
кратичнид централизъм — една иде
ологическа, една идейна публична 
буна какъ,вто трябва

на демо-

сЪ,ЩО се търси от дневнид 'печат.
ин-



Комунист 3
Предконресна АКТИВНОСТ

на организаците на СК в ЮНА

Революционният курс и единството 

постоянно пропиват нашата Армия
Методие СТЕФ АНОВСКИ, 
генерал-подполковник

превзра във въоръжаването, 
те на местни войни и

стратегии- 
вЪ°Ръжени ин- 

видове 
пре-

Особено е важно, комунистите да 
бъдат по-дейни в организациите на 
Съюза на социалистическата младеж, 
тъй кзто организацията на СЮК, 
е известно съчиняват предимно млади 
хора. Също така, не е достатъчно са
мо да се пренасят становищата на СК 
в младежката и синдикалната органи
зации, нужно е да се подтикват члено

Комитетът на организацията на 
сЪК)За на комунистите в ЮНА не
отдавна разгледа задачите на кому
нистите и организациите на СК в 
подготовката за Дванадесетия кон
грес на СЮК и Седмата изборна 
конференция на организацията на 
СЮК в ЮНА

тервенции и различните други 
на намеса във вътрешните работи, 
ди всичко на прогресивните и необвър
заните страни, до така наречената 
тегиЯ на специалната война, чиято 
е да се подрива морално-политическото 
единство и способността

Предконгресната 
тите и всички г' 
та разбраха като

активност комунис 
военнослужещи в Армия- 

момент
както

всестранно и 
критически да оценят резултатите в ре 
ализацидта на становищата и решения
та на Единадесетия конгрес на СЮК, 
отделно в изграждането 
то на всенародната отбрана, а 
ЦЯло и на ЮНА. Това е и възможност, 
че във връзка с това да се утвърде 
какво трябва по-нататъ:< да се прави, 
щото организацията на Съюза на ко-

стра
цел

на народите 
да се противопоставят срещу агресора.

Сложната военнополитическа обета 
нозка, общото укрепване на военния 
фактор в света и около нас, както и 
обстоятелството, че нашата страна се 
намира в центъра на европейските во- 
екно-политически събития, изискват по
нататъшни усилия във всички насоки на 
нашето отбранително организиране и 
специално в по-нататъ,шното укрепване

и укрепване- 
в това вете на тези организации за изнамира 

по-добри и за тях приемливи рене на 
шения.

Последните две години, организа
цията на СЮК в ЮНА и всички военно, на
служащи в Армията се занимаваха ин- пособяване произтича от обстоятелст-
тензнвно с въпроса на икономическата вото, че през последните години в Съ,-
стзбилизация и във връзка с това, с за нз комунистите са приети голям 
конкретните проблеми на Армията. С брой млади членове, които трябва 
това бе подтикната широката активност бързо да се оспособяват за изпълня- 
на организаците и органите на СЮК и ване на отговорните задачи й задъл- 
непосредствената ангажираност на чле жения. Само в миналата година орга- 
новате върху изпълняването на вси- низацията на СК в ЮНА укрепна с по- 
чки задачи. Битката за стабилизация вече от 28 хиляди нови членове, ме-
остава основна характеристика на актив жду които най-млного са войници. Но
ността в предстоящия средносрочен погрешно би било схващането, че иде 
план. Това изисква по-нататъ,шно укреп ологическо-политически и- теоретиче

ски се оспособяват само младите ко 
мунисти. Общите процеси в света, бъР 
зото развитие на нашето общество.

Потребата от постоянно издигане 
идейно^политическата работа и ос-

мунистите и целия състав на армията 
още по-успешно да отговори на сво
ите задължения-

по-
Предстоящият конгрес, какт0 бе 

казано на Шестнадесетото заседание на 
ЦК на СЮК, в демократични разисква
ния Ще разглежда осъществаяването 
на програмната ориентация на СЮК, 
по-нататъшното развитие на Съюза на 
комунистите и ще утвърди основните 
идейно-политически становища за бъ
дещето развитие на социалистическото 
самоуправление в нашата страна.

и всестранна модернизация на въо
ръжените сили, които постоянно не
заменимо, с целокупната отбранителна 
система на обществото, действуват ка
то фактор за осуетяване нз агресията.

Трудещите се и гражданите — чи-
слящите се към висчки наши нероди и 
народности 
мсстта да се опираме на първо място 

собствените си сили. Затова ние

необходи- взне на отговорността и ефикасността в 
на поставените задачи.

съзнават

провеждането
върху
гравиме големи усилия, отделяЙки ме" 
жду другото, и големи финансови сред 
ства с цел да се създадат условия за 
по-бързо развитие на нашите въоръже-

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО 
ОСПОСОБЯВАНЕ НА КОМУНИСТИТЕ

на СЮК в ЮНА, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНА на Титовото дело, 
с широко участие на членовете си, ще 
подготви своята Седма конференция

положи- 
и опит в борбата за

Организацията
'сложността на международната военно
политическа обстановка, както и актив 

външния и вътрешния враг 
налагат потребата за непрекъсната ра

бота върху идейно-политическото оспо

СЮК,Дванадесетият конгрес на 
освен другото, ще аналира спечеления 
'/'.осега опит и резултатите във функци 
снирането на нашата обществено-иконо

От там и потребата, собяване на всеки комунист и военно-

ността на
ни сили, както и за тяхното непосред
ствено включване в многобройните от- 

обществото.

с всестранно използуване на 
телните резултати

бранителни структури на 
Във връзка с това трябва да се из- 

високото съзнание на военно-

исамоуправлениесоциалистическото
степен на морално-политическо 

боева способност на въо-

мическа система.
висока че в предконгресните активности и под служащ в ЮНА. 

готовката за изборната конференция 
на СЮК в ЮНА да посветим по-голя- 
мо внимание на и дойно-политическата

тънне и 
служащите 
и граждани за това, че със укрепване 

на самоуправлението и

единство и 
ръжените сили и с^с самокритическото 
сьгледаване на постиженията и слабо- 
егите, да се насочи по-иататъщната ак"

и на всички трудещи с®
Предконгресната активност е мо

мент и задължение, че работата върху 
тази задача още повече да се засили

системата
економическата мощ на страната допри 
насят за укрепване на всенародната оТ 
брана и целокупната отбранителна мощ 
на Югославия, от което произтича и 

отговорност и ангажираност в

на
и акциомната оспособеност на органи
зацията на СЮК в ЮНА и на начинакомунистите и организациитетивност нз 

на СК в ЮНА. на нейната водеща и допринесе за по-нататъшното изгра-по осъществяване
Затова още сега трябва да се ждане на моралния лик на комуниста,■роля-

развият широки разисквания и да се тяхното действуване и поведение да 
мине към критическо съгледаване на 
практиката, съ1ст°Янивто и проблемите

особено зна- 
на творческо 

на комунистите

моментВ настоящия 
чение има осигуряването

нашата 
тази област. се съгласуват със същността на соци 

алистическня самоуправителен морал, 
като израз на стойностите на нашата

и пълно ангажиране
и всички военнослужещи в Армията в 
средите, к-ьдето се раболи и
върху по-бързото осъществяване н
концепцията на всенародната от р 
както и цедите на икономическата ста
билизация, които по определен начин 
обуславят нашите успехи а останалите 
области на живота и труда.

Имайки предвид всичко това, тря- 
съвместната рабо-

и осъЩествЯоането на водещата роля 
на СК върху конкретни въпрреи и за
дачи, по които е водена идейно-полити социалистическа революция- Успоред- 
ческатз акция след Бдинадесетия кон 

на СЮК.

живее
ба да се продължи 
та В'/ рху по-нататъшното укрепвано на 
боевата способност и морално-полити-

Армията, покрай
но с това, трябва най-решително да 
се води борба против всички отрица-нресческото единство на

чрез модернизация на въоръ- 
подобрявано

другото 
жението и съоръженията,

телни явления и поведения на отделниТакъв подход предпоставя и на
шето по-толямо внимание към органи- комунисти и военнослужещи в нашата

на армия- Затова подготовката за Дван-а- 
десетия конгрес и Седмата изборна 
конференция ка организацията на 

и боевата опо- в ЮНА трябва да се организира и

възпи-обучението и 
чрез по-крепко св7,рз- 

компонвнти на система- 
отбрана и обще-

качеството на 
танието както и 

иа всички

зацията, съдържанието и метода 
работа на първо място на първичните 
организации на СК в борбата за по
нататъшно укрепване на морално-поли 
тическото състояние 
собност на ЮНА и системата на все- води така, да бъде съставна част на 
народната отбрана. Във връзка с това 
е и развитието на демократични отно
шения в организациите и органите и_
ОК и осх,ществяването на Титовата и ни 
циатива за колективната работа, ръко- органите и организациите на СК, ут»ъР 
водство и отговорност. Обемността и 
сложеността на задачите търси по-бър 
зо да се обогатяват методите и сх-ДъР 
жаниото на работата, понеже това

ВЪРХУ СОБСТВЕНИТЕ СИЛИОПОРА ване 
та иа всенародната

самозащита. Осъществяваното 
подразбира по-висока 

и организираност, по-про- 
изпол

СЮК
Л»и т°”а ИЗХОЖ"°ОК а0из?рРа0жлане- 

,а и политиката иа „^^жеиите

нишата стра

ствената
,иа тези искания
отговорност I
пумтивна работа и по-рационално 

наличните средства, к

си
то и укрепването 
ли, както и 
на е изложена

всекидневните политически активности.от оценката, че
натисци на 

незави
както ина разни на Нейна основа трябва да представляват 

програмите и плановете за работа на

.зуване на
,по-голЯма дисциплина

В сегашният момент тря- 
че боевото из-

в реализациятанашата
силите, на които пречи итал.
сима, социалистическа, ГОле-
ИЗ и необвързана Югославия^ ^

международен авт р

,на плановете.
бва да се има предвид,

АрмиЯта, в условията на 
стабилизация И сложни 

воеиночполитически и

дени на изборните заседания н кон

ференциите на организациите на Съюза 
'в на комунистите.

граждане на
икономическата 
те международни

мия си с вътрешните врагове, 
забавя» иеИ- 

външна

ито, паралелно 
настояват да осуетят или

и необеъРзвНа
процеси, търси засилена 

и по-голЯма ефикасност в 
всички субекти на ЮНА,

икономически
отговорност

работата на 
с цел Да
ГОТОВНОСТИ

ждения-

ното развитие 
политика.

съществено условие аз издигане на 
нашата ефикасност и последователност

в изпълняването на многобройните за-
НЕ НА ВЪОРЪЖЕНИЯ НАРОД

крайни боевииа тези се постигнат 
иа всички

политиката
Известно е, че 

сили води към 
ролята на 
родните отношения»

поделения и учреукрепване и а 
в междуна-

над-

постоянно дължания-
военния Фалтор

в постоянната



4 Комунист
на н^коиексклузивни производители 

материали, полуфабрикати и съставки 
на финалните стоки, бяха изгодно усло- 

за отделни организации и мотиви
раха настояванията им щото такова 
състояние постоянно да се запазва. Пре 
минаването К7,'м системата на създава-

СЛЕД КАКВО тогава не е и чудно че така се и влияе 
способност наекономическатавърху

организациите на сдружения труд по вие
някога да се сдружават и с колективна 
загуба, макар че и на едните и на дру 
гите е ясно# че предмет на бъдещето 
„разпределение" могат да бъдат само 
неблагоприятните последици.

КАК I/ нето на дохода в С7,вместния приход — 
заетите в „Църве-според мнението на 

на застава" — открива много върроси,А в основната организация на сдру
жения труд този вид на единение се 

Това станало в Стопанската камара приема в същинския му смисъ,л — 
на Белград, че в разискванията за отчуждаване на дохода и самоуправи- 
сьздаването и разпределението на до- телните права. По подобни начини — 
хода и разпределението на средствата това говорят някои опити — фактори- 
за лични доходи един от участниците те извън сдружения труд влияя1 и оър-

ху отношенията в разпределението на 
„Моята организация е ндкаква цЯ- чистия доход, което по-късно (виж чу-

Йован МАРКОВИЧ
/ свързани за наследения дезинтегритет 

на линията програмно разделение на 
взаимни икономически отноше

като

, труда —
ния — развитие «а финалните произее- 

У дения, които са резултат на съвместния 
труд. От там от примера на съвместни 

а Заводите „[Дървенада каже и следното: те произведени^ 
застава", чието производство е органи
зирано в огромно число организации на 
сдружения труд навред из страната, 
тв'ьрде лесно може да се съгл®Да то
зи проблем.

В сферата на оборота, казват тук, 
се срещаме с проблема на същестеу- 

неспециализирани великооборо 
тни организации. Най-честите подбуди 

по-бърза печалба и

Създаването и разпределението на дохода върху основите на сдру
жения текущ и минал труд започна да си пробива път — обаче това все 
Чщб не е същинско насърчение за увеличение на производителността на 

| труда. Много ' основни организации на сдружения труд често са неравно- 
I правни в тези отношения* Нереално се утвърждават облаганията за ползвано 
; на средствата, продължава концентрирането на средствата на равнището на 
' трудовата и сложната организация* В голям брой интеграции се повтарят 
старите отношения, скрити зад фразите за доходното свързване.

Този въпрос се много поставя в предконгресните разисквания, а 
какво за това говорят съобщенията от СР Сърбия за Третия конгрес на 
самоуправителите на Югославия*

ване на

са интересъ1- за 
по-малък риск, което оборотните орга
низации освобождава от законните за-

влизаието им в систематад7}лжения с 
на съвместния приход. Затова те нямат 
никакъв икономически интерес да из
граждат съпЪтствУваЩи ервизни капа
цитети: истински да се включат във въз 
производството на съвместните произве 
дни#. Отделни проблеми, които огра
ничаващо влияя7 ВЪРХУ по-брзото раз
витие на системата на съвместните при 
ходи се явяват във финансирането на

лост с ... и ще правим определени дото), ако се стигне до неблагоприятен 
споразумения обаче не съм съгласен изход, се приписва на работниците. 
нЯкой от името на Председателството
на Съюза на комунистите и определе- ито най-характерно е онова, което се
нията там . . . поради своята бездей- явЯва в разпределението на чистия до-
«ост, да влияе върху големината на ход, на първо място изтъкват личните
моя дохода, така както и този колек- доходи и съвместното потребление, а
тив «яма да се съгласи, че поради не- едва след това акумулацията. Но и тя
уредиците в моята организация да по- наскоро се обръща против работници-
лучава по-ниски лични доходи..."

Такова изявление, макар че не е „положение" че нещата да се разглеж
’от по-нова дата (затова и не привеж- дат предимно в категориите на „обре-
даме имената на колективите, с пред мененост" или в потребата „от облек- на цените, която според оценката им,
■поставката, че приведеното не е ста- чение", коет.о също така по-късно ста- е проявила определени по-трайни тен
«ало действителност) посочва на хре- ва „основна грижа на всички работни- денции, при което организациите на
бетйте, които би трябвало да се пре- ци в основната организация на сдру- сдружения труд, които работят в усло- ”^а една страна имаме единни крите-
одолеят, за да се създадат предусло- жения труд". По-добрите познавачи на вията на свободно формиране на це- ^ии на РавниЩето на трудовата орга-
вия за съвместно създаване и разпре- обстоятелствата твърдят, че за такива ните са демотивирани да се откажат низация, а «а друга регулатива на об-
деление на дохода и разпределение поведения най-малко би трябвало да от .валидните купопродажни отношения- Ществено-политическите общности. Г7о
на личните доходи. Единението, разби-

Някои други обстоятелства, от ко-

резервите в етапното производство.
В стоковите къщи „Белград" спе

циално подчертават трудностите, които

те. В такива обстоятелства ,се стига в

са имали организациите на сдружения 
труд вътре в своята делова система в 
разпределението на дохода. Те казват:

неже нашата трудова организация е раз 
пространена в повече обществено-поли 
тически общности (републики и автоно

се обвиняват „потребителските 
ра се, не е само формална рамка за сти" на работниците 
споразумяване, но и условие че трудо- гов 

. вите организации имат и истински об-

склоно Във връзка с това, тук желаят да съз- 
или тяхната „неот- дадат необходима платформа, въз ос- 

орност" за укрепване на материална нова на която - трябва да 
та основа на труда — и насочват вни- ___ 

ществен интерес, който, по правило, манието към нещо съвсем друго. Ка- 
би трябвало да се основава върху съв- сае се

се тръгне

ПАК ТЕЗИ СРОКОВЕ
за наличната разлика: между 

онези, чийто доход зависи от труда це
нен на пазара, при всички неизвестно- 
сти, и онези които са освободени от

Какво може да се каже за качеството на съ°бщениятаг 
за Третия конгрес на югославските самоулравители! — От 
6ъДвщите съставители са предупреждавани за две неща: за сроковете и за 
това, че съобщенията трябва да бъдат плод на съвместно усилие на пронз- 

вър*у най-широка основа, а не въпросът за съобщението 
да се преобрази в още едина „работа повече" — заявяват в републиканския 
Координационен комитет за подготовка на Конгреса.

Някои съобщения, впрочем, показват че и този път не сме успе
ли да се освободим от по-краткия път. Кабинетно съставените съобщения не 
трябва да се откриват чрез микроскопично разпознаване. Техният хракатерен 
белег е известен. Той е съдържан е езика и във вече пословичните графи
ци и формули. А тогава |уж поради сроковете) това се нарича отново изпу- 
снат момент за полезна поръка до конгреса.

изготвени 
самото начало

местния Д°хоА и съместния делов риск.
ОТ ДВА ЪГЪЛА

Това дето е тук само с един при
мер казано — с намерение да не бъ
де упростено — без съмнение посо- то 
‘♦ва, че към решаването — с което са 
и предопределени бъдещите условия 
в създаването и разпределението на 
дохода — се пристъпва от два ъгла. 
Първият се вижда в неприкосновеното 
административно определяне на усло- 
вията, тък с това и резултатите на сто- вата

тези грижи, защото доходите им текат 
„разходовния принцип", 

дължения на дохода, пресметнати в де 
ловите разходи.

водителите и това
като за-

!
ОТДОЛУ И ОТГОРЕ

в прилог за идентификация на ос
новните причини, които влият на поя- 

на изпресечените условия при 
написването «а основните организации формирането на цените вЪтре във въз-

стня^фзходН^. ^егзмотоИ^Газп^аделечГе рГГцГГз»'ГГ <Ъ“ ““ икономически отношения «ни области) т.ърде често се явяеа

~ ^ облаганията, задължи- вена застава". Въ:3 основа на соб^тве- Дв°ИН°СТ На "рилите, с което се на-
телните заеми — в рамките на обще ни познания и опит те посочват опре- родство и продажбата на единствената
стаените договори и самоуправителните делени обстоятелства, които са досега
споразумения

рушават критериите, утвърдени на рав
нището на трудовата организация- Счи 
таме, че този въпрос трябва да 
шава така

стока.
— чрез различните, ре- ограничаващо влияели вЪрху 

шения и препоръки вън от обществе- то осъществяване на 
ните планове и договори. Разбира се,

се ре
щото предимство да се да

де на регултивата, утвърдена на равни
щето на трудовата организация".

Изявилите се диспропорции в сто- 
структура и монополната по

зиция отделните организации като

по-силяо- 
съвместния по

ход. Като първо, те изтЪкват системата
папската

Комунист РЕЗУЛТАТИТЕ НА ТРУДА 
— ЕДИНСТВЕН КРИТЕРИЙ

В съобщенията най-много про
си,рнство заема разясняването на об
щите начала за дохода, а по-малко се 
говори за това какво обременЯва, къде 
се явяват старите дилеми, 
възможната у.равниловка. Защото прак 
тиката показва, че в досегашното 
дане на отношенията 
то на личните доходи е липсвала храб 
рост и упоритост щото решенията от 
Закона на — 
вателко да'се 
се постигнало това, тогава и

пР»Д«латвл на Издателския съает на НИРО „Ко
мунист": Доброслав Чулафич.

На Издателския съвет |редаицноиия 
всички издания иа вестник „Комунист"*
■ратуша.

АЯРЛ* Н* Р1ДаКЦИ<1та: БЕЛГРАД, Площад Маркс и 
ьнгелс 11, телефони: централа 335-061 секоетапнат

НОВИ БЕПГРАД' Булвир Лв н. ГРТеле7о„
0

Издава: Издателска трудова

отбор) на 
д-р Антон

размерите,

уреж
разпределение-

. г Директор и главен
ни издания и. „КомуиисИт“ТГВ0.Зм^л^ГоР.иНч" ,СИ- 
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на изданието на „Комунист" за Сърбия: 
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Жнворад Джорджевич (зцместиик главен и отговорен 
редактор), Еояна Антуновнч, Велимир Филипович, Рас- 
тко Иоаетич, Слободаи Кляккч, Мнхайло Ковач Об
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Излиза в петък.

сдружения ТРУД по-последо
осЪществЯт. Когато би

въпросите 
има ия- 

служащ. а колко 
как да се от-

какЪ(в личен доход тря6ва да 
женер, колко да има 
квалифициран работник, 
мерят разликите 
би били

... с.г ? акт
родно - освобождение, а 
с орден братство

Председател на Издателския съвет на Изданията 
иа „Комунист" зе СР Сърбиа Мария Тодороаич. 

Секретар иа редакцията: Споменка Топалоанч.

и коефициентите 
излишни. По-просто 

когато работите и задачите би се 
рили съ.с същински аршини — 
би било

на
с указ от 22 декември 1974 

и единство със златен венец.

казано:
ме-

всичко
по-ясно.
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НАШИ СЕЛА: ПАРАЛОВО

Пролетната сеитба, 

задача за всички
Електрификацията

голяма радост
предизвика

• КИРИЛ ВЕЛИНОВ: 
помогнаха в акцията за

• ПЕНКА ВЕЛИЧКОВА, 
родена

• БОЯН БОГОЕВ: Ние 
за електрификация

ф Пролетната сеитба е задача номер 
едно за всички жители на село в Дими- 
митровградска община. Именно това бе ос
новната констатация, на всички комунисти 
в селата от димитровградска община, а на 
проведените заседания през изтеклия месец.

Изказваме благодарност 
електрификация 

домакиня: Като че ли

на ония, които ни 
на селото 4

по втори път съм

младите вожихме много труд в акцията

КАКТО вече съобщихме на 
нашите читатели, село Пара- 

• лово в Босилеградска общи
на на 27 март т.г. получи еле

щност и останалите общест
вено-политически сила 
със Съюза 
селото 
Щината 
пробиха и

ктори, които почти не се из
ползуват за работа в поле
то. Напротив, техните прите
жатели, които са купували те
зи машини по много изгодна 
цена, според т.н. „зелен план" 
сега,
за прекарване на строителен 
материал, дърва и прочие, а 
именно . собствениците трябва 
най-много да се ангажират за 
осъществяване на плана.А

— Нито педя земя не тря
бва да остане необработена 
и незасета, през тази пролет. 
Нито един трактор не трябва 
да бъде изоставен вън от 
акцията. Нито един селскосто
пански производител не тряб 
ва да изостане вън от обща
та акция, която най-сериозно 
се провежда тези дни в Ди
митровградска община ... Та
кива и подобни дискусии те
зи дни твърде често се чу
ват в община Димитровград, 
както впрочем и в цялата 
страна.

Но изглежда, че тази годи
на проблеми има повече от-

брха селяните, 
ганизирана дейност, проведе 
събрания 
почнаха със събиране на сред 
ства, защото параловчани ве
че видяха, че собствените въз 
можности са незаменими. За

започна с ор-
начело 

на комунистите в 
подпомогнати от об- 

и Горската секция 
направиха път в 

километра, по

по махалите от-
ктрически ток.

^На тържеството, 
рано по този повод 
нието от това село не скри
ваше своята радост 
победили мрака и че 
нататък ще се чувствува 
веност и

организи-
населе- дължина от 7 използуват тракторите

който сега могат да вървят 
и товарни камиони. Пътят на

събраха 494късо време те 
хиляди динара, 210 хиляди ди 
нара отпусна общината и 160

че са
отсега то че 

ожи- витието на
ли откри пътя към раз 

селото. Веднага 
домове. трудолюбивите селяни

хиляди динара Републикан
ският фонд по електрифика
ция, с които пари успяха да 
приведат акцията до край. 
Освен, че всяко домакинство 
е дало по 11 хиляди динара, 
те са участвували и сдобро- 
волна рбота. Средно всяко 
домакинство е дало по 25 
трудодни и по 10 трудодни 
при изкарване на стълбовете 
за двете мрежи.

в техните
— Нямам думи с които мо

га да изкажа радостта си. 
Електрификацията на 
представлява голяма крачка 
напред в развитието и победа 
на изостаналостта. Сега 
имаме възможност да следим 
гветовните събития и по те
левизията, а с останалите еле- 
ктоически уреди животът ни 
ще стане по-удобен. Мисля че 
тя ще спре и миграцията на 
младите от селото, а може 
би някои и ще се върнат в 
селото. В акцията голяма по
мощ ни оказаха Панайот Дой 
чинов, Стоян Величков, Нен- 
кО Иванов Симеон Костов и 
Добри Величков, нашенци, ко 
ито живеят в Босилеград — 
изтъкна Кирил Велинов, пре
дседател на Съвета на мест
ната общност и делегат на 
Общинската скупщина в Бо-

органи
зираха акция по електрифика 
ция на селото. Но поради не- 
ефикасност на Електроразпре
делителното предприятие 
Лесковац, акцията през 1965

плановете са твърде реални: 
На територията на Димитров
градска община тази пролет 
ще трябва да се засее око
ло 140 хектара слънчоглед, 
370 хектара овес, 145 хектара 

колкото предишните години. ечемик и 600 хектара цареви- 
Констатацията, която за съжа ца, на обществения сектор 
ление е точна, но точно е ще бъдат заести около 130 
това че тя може да се про- хектара, предимно с трева, 
мени

селото

от

вече година не успя, въпреки 
селяните се бяха добре ор
ганизирали. През 1979 година 
местната общност отново раз 
движи акцията по електрифи
кация на селото, 
по електрификация, който из

че

Изкуствената тор, която вся 
ка година задаваше най-мно
го проблеми на селскостопан

само с труд и из
пълнение на дадените обеща 
ния. Така на пример кому
нистите от първичната партий ските производители, тази то
на организация в село Же- дина тя на време бе поръча- 
люша на заседанието си про- на от страна на ООСТ „Сто- 
ведено на 26 март най-мно- чар" от Димитровград, 
го внимание обърнаха именно 
на проблемите свързани с та нъж: Селското стопанство е 
згодишната пролетна сеитба. наш голям шанс и затова тря- 
Комунистите от село Желюша бва да се стремим да го из- 
посочиха, че в тяхното село ползуваме до край-

Комитетът
М. Я.

Започнеха трудовите акция
■ Тазгодишните трудови ак

ции в Димитровград започна
ха с акцията „88 дръвчета за 
другаря Тито". В тази акция 
до този момент са засадени 
88 рози — пред центъра за 
култура „25 май" и още 88

рози пред училищната сграда 
на центъра за профилиранно 
образование „Й. Б. Тито", от
носно основно училище „Мо- 
ша Пияде". 88 фиданки ще 
бъдат засадени и на една от 
свободните площи в града.

На края да кажем още въд

Т. Петровотделни лица притежават тра-

Повече приказваме отколкото 

работим
силеград.

— Електрическият ток по 
домовете е благодат, който

На посещение при Та- 
са Тасев
лански производител

неможе с нищо да се заме
ни. От особено значение е 
за нас домакините, които по
вече време прекарваме в къ- 
щи. Сега по домовете ни 
ще започнат да влизат пър- 

ко-

селскосто-

Защо не си струва да се земята трябва да 
продава малякото? Затова за
щото един литър мляко стру работва, а не на онези, кои- 
ва колкото и литър газирана то я продават за „дебели" 
вода, която извира от земя- пари. Па и нашата земеделска 
та. Нещастието е струва ми кооперация, „Ерма", трябва 
се, че искаме по-малко да 
произвеждаме, а по-скъпо да 
продаваме. Трябва да правим 
обратното.

принадле
жи на оня, конто ще я об-

Сеем по-малко отколкото ни 
трябва, а и това, което по
сеем не винаги го приберем.

ни липсва 1,5 
пшеница. Сега 

за селско-

вите електрически уреди, 
ито ще ни улеснят работата. 
Щастлива съм, като 
втори път съм се родила — 
каза Пенка Величкова, дома-

от най-Таса Тасев е един 
добрите 
изводители от

селскостопански про 
Дерекула. Всъ 

би е и най-до- 
Тодор-

чели по
Ето, чета, че 
милиона тона 
казват: „Време е 
стопански изяви", а аз твър-

щиост може 
брият. Съпругата му 
ка би могла да бъде рекор- 

производство на фа-

киня от селото. повече да се занимава със 
селско стопанство, а по-мал- 

От топлите

Ние младите вложихме 
много труд в акцията. Няма 
ден да не сме участвували.

дя, че времето пак ще изпу- 
ако само говорим, а ни-

дьор по 
сул, сирене, лук, картофи — 
обаче такива рекорди никой

ко с търговия- 
канцеларии трябва най-сетне 
да излезнат всички агрономи, 
с ботуши и да дойдат до на
шите ниви. Какво е това — 

кресла? За мод „се 
“1 '* ум е нераз-

снем
що не работим. Какво време, 

когато в ЗвонциС електрификацията на село
то и нашият културно-забавен 
живот ще се подобри, а 

миграцията 
— добави Боян Бо- 

от селото.

не записва. моля ви се,
един млад човек не се Какво още може да пред

ложи Тасев!
нито
занимава 
ство, а 
гите дерекулски сола.

то- селскотосинове
интересува. Еди

Техните със селско стопан- 
подобно е и в дру-иава ще спре 

младите 
гоев, младеж

стопанство не 
НИЯт живее в Пирот, другият 

Тасеви

агрономски 
лскостопански 
бираем факта, че имаме тол
кова много незаети, а съще
временно хората от село ра
ботят във — фабриките.

— Чета, ето, преди някол
ко дни във вестника, че някоя 
си наша трудова организация 
тройно е увеличила 
си. Прочетох
край, а то какво било: пред
приятието изнесло — храна.
Мисля, че това не е успех. развитие на скотовъдство, а
Успех, според мен е това ако ние през лятото в Звонска
произведем храна най-напред баня няма с какво да пре-
за себе си, а сетне за дру- храним гостите и се питаме

правим ние от къде да купим месо. Не,
внасяме пшеница, фасул, кор някои работи работи наисти-
тофи, краставици ... Мисля, на не разбирам ...

небоходимост

I пък 
най-качествените 
край.

в Бабушница, а 
притежават 
ниви в

А кой тогава ще обработва 
земята, която притежаваме, и 

можем да се хра- 
дажо и да изнасяме

КОМУНАЛНО УСТРОЙСТВО 
НА СЕЛОТО

износа 
статията до

този

ОТ КОЯТО
ним, 
пазара?

онези селско- 
работят само 

и печелят
вестници, 

следи всичко, ко- 
в нашата стра

на сел-

Таса не е от 
които

на
Нашият кран е идеален засе на-Макар че Паралово 

мира иа 6—7 километара от 
Босилеград, то до преди де
сетина години беше отсечено 
от града. Пътят, който води 
към селото

стопани,
пари.

на нивата 
Уверява ни с
внимателно

че
Защо Тоса Тасев, който при 

тежава повече 
засява само една — край ста
рата валявица,
„Тасината нива"?

__ Всичко е много просто:
Затова че един

плодни ниви
ето се случва 
не, и за развитието 

стопанство.
беше едва про- гите. А каквоизвестна катоА това, кое-ското 

то се случва,
кола и съ~ходим за воловске по негова пре-

здаваше големи трудности на 
селяните. От преди 
години насам параловчани за- 

едии

е наЙ-Добро: чувал с бя
ло брашно струва 300 дина
ра, а чувал изкуствена 
400 динара!

цепка, не явява се като 
да се направи нещо за да 
се измени законът за наслед
ство над земята: С една дума

няколко

амбици- 
годината 

неизпълнени.

Т. Петровни са— Плановете
на края на

тор
почнаха да премахват л
след друг проблем. Оргаиизи 

местната об-
тв останат

рани и сплотени,
СТРАНИЦА 7
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БОСИЛЕГРАД

II и По предложение на Председателството на Съ-

ПЗИ-ВИСОКО ю3а на социалистическата младеж на Югославия, ДИ
НИ Л ОПи митровградската младежка трудова бригада „Братство-

птпииио оа единство" е удостоена с най-високото отличие, гра-
ОТЛИЧИВ 00 мота „Велко Влакович".

пимитппогпя пгиитр ИМОНИО но 1 април — Ден,, на младежките 
ДлтП I |Л101 рНДи|\г1 I 0 трудови акции, в белградската зала „Пинки на ми

налогодишния комендант на бригадата „Братство-едии- 
МПЯЛРЖИ ство", Цанко Костов, бе връчено това високо отли
МЛОДСтП чие, За коеТО димитровградчани бяха предложени ми

налата година в град 1Цабац къдото участвуваха на 
акцията „Подринье — Колубара".

Санитар за преподавателите 

по математика
не на образованието и възли 

във Враня и прело- 
Педагогическата 

начално образо- 
възпитание въ« Вра-

основнотоРЕФОРМАТА на
танието 
даватели от 
академия за 
вание и

образование и възпитание лре 
дизвика съществени промени
във възлитателно-образовател

процес. Самото обстоягелТ. Петров
иия
ство, че с реформата настъпи 

промени на
ня-

ха съществени 
учебните планове и програми, 

изисква и

Семинарът бе организиран 
по утвърдената програма на 

беше посетен 
изключениеУтрра програмна концепция ло-което ведно

Института и 
твърде добре, с 
на трима оправдателно отсъ- 

от начални-

стоянно усъвършенствуване на 
работници. Разбипросветните 

ра се, то трябва да бъде пър 
востепенна и постоянна зада- 

просветен работ- 
об-

ствуващи учители 
те класове.След неотдавнашното реше тникът дейно ще следи

Междуобщинските вота и работата в местните
никът в тази насока, както и 
в подготовката за провежда
не на 9-ия конгрес на Съюза 
на синдикатите на Югославия 
ангажирано и достойно ще 
се включи в целокупната та
зи дейност.

жи- ча на всеки 
ник, но същевременно и 
ществена задача.

ние
конференции на ССТН в Ниш общности, организациите на 
ки и Южноморавски региони сдружения труд, обществено- 
и Издателство „Братство", сПо политическите организации о 
реД което вместо досегашни- тях,' общините, регионите, ре- 
те основатели на Издателство- публиката и страната, както и 
то (Общинските конференции по-значителните събития в све 
на ССТН в Димитровград, Бо- та Вестникът дейно ще се 
силеград; Сурдулица и Бабуш 
ница) занапред' тази 'длъжност 
ще изпълняват МОК на ССТН 
в Нишки и Южноморавски ре 
гиони, на 3-ти април т.г. бе 
конституиран и нов издателски

на
семи-. Доволен СЪМ от

Любен Рангелов,нара — каза 
просветен съветник 
чалните класове, —

за на-20 иВ това отношение на 
21 март т.г. в Босилеград се 
проведе двудневен семинар 
по математика за учителите в 
началните класове, и за пре
подавателите от 5 до 8 клас 
на основното образование и 
възпитание. На семинара за 
учителите в началните класо
ве бяха изнесени 8 лекции и 
то: 2 урока по математика, 
2 по литература и език, 1 
по обществознание, 1 по му
зикално възпитание и, една 
лекция из областта на педа- 
гогията: „Групова форма на 
работа в началните класове" 
и една по запознаване на при 
родата и обществото.

темите
бяха съдържателни и мисля, 
че просветните работници ще 

полза в ло-на-Вестник „Братство" и за
напред съдържателно и за
дълбочено ще следи стабили 
зационните ходве, прилага
нето на Закона сдружения 
труд, осъществяването на за 
ключенията и становищата на 
Съюза на югославските кому
нисти, и останалите самоупра 
вително организирани социа
листически сили. Значително 
място във вестника заема и 
развитието на делегатските от 
ношения, колективната рабо
та и отговорност, самоуправи- 
течение на годината ще прави 
говаряне на всички равнища 
и във всички области.

имат голяма 
татъшната си работа, особено 
при обучението 
ка, където и

вкючи в ознаменуването на 
40-годишнината от въстанието 
на нашите народи и народно

сти, 40-годишнината от създа

ването на нашата Армия, 20- 
годишнината от създаването на 
движението на необвърз 
те. При това отделно място

по математи- 
има най-много 

промени в програмата. Посе
щението и дисциплината бя
ха на завидно равнище — 
каза Рангелов.съвет на вестник „Братство". 

Новоизбраният съвет наброя

ва 13 члена — по 3 делегати

ани-

Да посочим и това, че през 
настоящата година се възоб
новява работата на професи
оналните активи в училищата, 
които преди дейно работеха. 
Ако се има предвид и това, 
че просветният съветник Ран
гелов, който досега беше 
зает повече с обществено-по
литическа дейност, а сега от
ново своята професионална 
си работа, трябва да очаква
ме, по-съдържателно и каче
ствено обучение в училища
та на Босилеградска община.

М. Я.

Членове на Издателския съвет н ав-к „Братство'Ч 
Сима Йованович, Петко Димитриевич, Зарие Димит- 
риевич, Десимир Йович, Мария Стаменкович, Дра- 
гослав Петрович, Илия Петров, Мирча Стоянов, Па
найот Дойчинов, Йордан Миланов, Стоян Станков, То
дор Петров и Борис Костадинов.

На семинара по математика, 
от 5 до 8преподавателите 

клас, изслушаха, 5 лекции из 
областта на обучениетоРедколегйята на 

течение на година 
допълнения

по мав-ка през
от МОК на ССТН в региони
те, по един от ОК на ССТН 
в четирите общини и 3 от ре- 
дколегията на вестника. За 
председател на Издателския 
съвет е избран ИЛИЯ ПЕТРОВ 
председател на ОК' на ССТН 
в Димитровград, а за замест
ник-председател ДРАГОСЛАВ 
ПЕТРОВИЧ, секретар в Регио
налната стопанска камара в 
Ниш. Издателският съвет на 
в-к „Братство" избра и два
ма делегати (Сима Йованович 
и Десимир Йович) за Централ 
ния издателски съвет на Из

дателство „Братство".

ще получи 4-ти май — пър- тематика в осми клас.ще прави 
на програмната 

концепция с нови задачи.

вата годишнина от смъртта на 
любимия ни 
Тито

Лекторивожд и учител 
,където вестникът ще да

де свой пълен принос в отбе

на семинара бяха 
съветници от Педагогическия 
институт за усъвършенствува-В. Б.

лязването на този тъжен ден, 
както в страната така и в це 
локупното прогресивно чове
чество. Кратки новини

Имайки предвид, че през на 
стоящата година ще се про
веде Третият конгрес на са- 
моуправителите то и вестникът 
дейно ще следи

В началото на месеца 80 курсисти от Регионал
ната политическа школа при МОК на СКС ■ Ниш по
сетиха Димитровград. Те разгледаха конфекция „Сво
бода", а след 
ствено

♦ Курсисти от 
Политическата 
школа в 
Димитровград

подготовка
та и в реализирането на ре

шенията на Конгреса. През 
настоящата година Съюзът на

това се запознаха с културното и обще- 
развитие на общината. Най-голям интерес 

курсистите от Ниш проявиха за осъществяването на 
националното равноправие на българската I. 
в общината и други подобни въпроси. На 
въпроси отговори дадоха най-компетентните от общи
ната. След проведените ^
ГПП „Градини".

народност
техните

Новоконституираният съвет 
прие и програмната концеп

ция на вестника за настояща 
та година. Според същата вее

комунистите върши подготов

ка за 12-ия конгрес на СЮК 
и 9-тия конгрес на СКС. Вест

разговори гостите посетиха

ДИМИТРОВГРАД: ЗАВЪРШИХА „СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА"

В края на миналия месец на 32 курсисти от 
Димитровград, коитоБелеш победител с успех завършиха Политиче-Н“ '

♦ Върченн днпломн на 
курсистите

ската школа при ОК на СКС баха 
На 11 и 12

връчени дипломи.
април за всички успешно завършили 

курсисти ще бъде организирана
шко- 

екскурсия долата
Срем.На 28 и 29 март в Дими- спечелиха 11 точки повече от

тровградска община, с прове- съперниците си — гоиндолча
ждането на финалните срещи ни. Да припомним, че тазго-
Белеш — Гоиндол, приключи- дишните „Срещи на селата"
ха тазгодишните „Срещи на започнаха още в началото на
селата" от Димитровградска годината, и че в състезанието
община. Тазгодишен шампион участие взеха общо 7 местни
стана село Белеш, чйито съ.с- общности. Същите, както впро
тезатели дадоха и най-добри чем констатирахме и по-рано,
резултати. Именно белешани 
тази година събраха най-мно-

в
През изминалия месец Димитровград бе 
международните ПТТ съобщения.

връзка. За монтирането

са изразходвани 6 ми- 
Димитровград ще 

може направо да се говори почти с всички европей
ски градове.

вклю- 
тоест в ме- 

на новата
Нова ПТТ чен в

ждународната ПТТ 
ПТТ-централа в Димитровград

♦ централа 
. в Димитровградпредизвикаха голям интерес 

сред жителите не само в се
лата,

лиона динара. По този начин и от

го точки, и жюрито ги провъ

згласи за победители, защо-

то във финалния „двубой"

но и сред жителите на
Димитровград.

•Т. ПетровТ. Петров
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из ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКАТА 
СЕЛО ГОРНА РЪЖАНА

ОРГАНИЗАЦИЯ В

ДА ПАЗИМ БРАТСТВОТО 1 ЕДИНСТВОТОСТРЕМЕЖ КЪМ ПО-СЪДЪРЖА
ТЕЛНА ДЕЙНОСТ

(От 1-ва стр.)

Пионерите, младежите, 
трудещите се, гражданите и 
войниците от 
община

Босилеградска 
с голяма любов и

ПъР0ИЧНата организация на
социалистическата младеж е 
село Горна Ръжана е една 
от по-числените организации 
в Босилеградска община. Ма- 
хар не и в това село мигра
цията е голяма все пак, в 

организация 
членуват около 40 младежи и 
девойки, от които 13 са уче-

ващо равнище. Едва 
избирането 
ство младежите 
низация проявяват 
на активност. Но

сега с
на ново ръковод- 

в тази орга- 
резултат-

гордост посрещат и изпращат 
и тази година, както и вина
ги досега Щафетата на мла
достта и по тоя начин се 

е ела | приобщват кЪм всични наши
нпгт о неактив- народи и народности, следей-
НОСТ има наи-различни причи- ки верно Титовия път
ни. липсата на собствени по- : 
мещения, малката помощ от 
Председателството на Общин 
ската конференция на ССМ
и, разбира се 
слабости.

не крият, че 
досегашната им дейност 
ба. За досегашната

младежкатази
на ми-

ра и равноправието. На този 
революционнен път, успяхме 
да осъществим много повече

колкото преди, устоявайки 
всички нападения от раз-

•з ....... . I страни. Титовата изтрай
по-нататъшната дейност ' Ност, Титовите дела 

на таза младежка организа- са най-добри примери на
ция разговаряхме с Миряна победата в разрешаването на
Анастасова, председател на собствените проблеми,
организацията. Ние числящите се от бъл-

— И досега младежите от 
участвували почти 

във всички акции, които са 
провеждали обществено-по-

от
собствените | На

■ лични
и мисли,

гарската народност, сбратиме- 
ни с останалите народи и на- 
радности в СФРЮ, винаги ка-

селото са

кто досега, ще се трудим и 
по-нататък _да развиваме брат 
ството и единството между вси 
чки наши народи и народнос-

литическите 
местната

организации в 
общност. От уча

стието си обаче не бяхме до 
волни и затова на едно засе- ти.
дание приехме решение от 
сега нататък по-организирано 
Да действуваме във 
акции. За Първи май 
планували доброволна трудо
ва акция от 2—3 дена,
ято ще копаем дупки за роди за създаването на по- 
електрически стълбове, за ни добро бъдеще на самоуправи 
зкотоковната мрежа в селото. телна социалистичка Югосла- 

— Младежите и девойките , вия, 
от село Горна Ръжана ще се 
включат и в общеюгославска- Дост и песни Щафетната пал
та акция „88 дървчета за дру ка, носена от Винко Станоев, 
гаря Тито", която организира млад работник мина по ули- 
Социалистическият съюз, а и ! ците на града и продължи 
залесяването на голини и еро към Власина. 
зивни терени и във всички 
други акции, които се

И тази година Щафетата на 
младостта по своя величе- 

всички ствен път носи надлъж и на
еме за шир по страната, мислите и 

делата на другаря Тито. Това 
в ко- ■ са желанията на нашите на-

М. Анастасова С. Захариев прие Щафетата в Босилеград

стните щафети от районните 
центрове на общината.

ници, а останалите млади ра
ботници 
производители.

вателния център се предста
виха с фолклорни игри.

Да добавим че преди Съюз 
ната щафета пристигнаха ме-

селскостопански 
Младежите, 

съвместно с останалите орга
низирани сили, а преди всич
ко със Съюза на комунисти
те в местната общност, дей-

и

М. Я.

На 1 април се проведе заседание на Отбора за 
отбелязване на 40-годишнината от въстанието и Ре- 
волщцията на народите и народностите на Югосла
вия- Бе приета Програма за отбелязване на 40-годи- 

. Ншнината на въстанието и Револщцията на народите 
и народностите в община Димитровград, а също така • 

програма на Междуобщинската регионална общност 
т Ниш.

завърши Дойчинов. 
След това с всеобща ра-

но се включват в разрешава
нето на комунално-битовите 
проблеми в селото.

Имайки предвид броя на 
младежите и, че повечето от 

селскостопан- итях са млади 
ски производители, съвсем е 
реално от тях да се очаква; 
резултатна дейност във 
ко отношение. Обаче досега
шната дейност на тези млади 
хора е била на

Тържеството продължи с 
про- революционни песни рецита-вся-

ли и стихотворения подготве
ни от учениците и войниците, 

Образо-

в селото, каза на- 
Анастасова.

веждат
края

М. Я. а отученицитенезадоволя-

УСПЕШНА ДЕЙНОСТ НА ТИТОВИЯ ФОНД В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Все повече стипендианти
Титовия фонд досега в Сур- 

50 стипендии ф Правят се 
Фонда да се увеличават, а с това 

ф Няма стипендиант, който 
е зает

ф От формирането
община са ползвани 

във

на
дулишка
усилия средствата 
и броят на стипендиантите 
след свършване на школуването си да не

НООСНОВИГо получени въз 
солидарни 
стипендия получават 
ношколци,

числото не о голя* 
според средствата, ко 
събират в общината и 

за тази цел 
отделя

НаистинаТИТОВИЯТ ФОНД има таъР' 
шко-

Титовият фонд — възможност за школуване на младитемомента
23 сед- 
и един

начала в
мо, но 
ито се
средствата, 
на солидарни

де значително място в
на средношколци, 

работници
нч гражданите ще бъдат фор 
мирани и отбори на Титовия 
фонд. След това предстои и 
конституиране на скупщина 
на Титовия фонд на делегат
ски начела. Вместо досегаш
ния съвет, като изпълнителен 
орган на скупщината ще бъде 
избран изпълнителен отбор.

Ползата от стипендирането 
е двустранна — стипендианти
те 'имат материални възмож
ности за школуване, а общи
ната или обществото, все ед
но, кадри в сдружения труд. 
Докато повечето средношкол
ци продължават школуването 
си, стипендиантите завършили 

учили-

зачленят по-студенти фонда да се 
вече местни общности (пона
стоящем членуват само три), 
както и по-голям брой отдел- 

селскостопански

луването 
студенти и 
от прякото 
изводство 
щииа. 
още по-голямо

които
млади 
материално про-

работник.
Зо младите работници, сту- 

И ученици, получаващи
Титовия фонд, 

които

начала
това е сигурно но 

на пример- 
и мла-

об- обществото, 
заменима помощ

ученици, студенти
от недостатъчно

в Сурдулишка 
Значението на фонда е 

се има

денти 
стипендия от 
отделно за

ни лица 
производители, занаятчии, пен 
сионери и ученици. С увели
чаване на средствата през на
стоящето година ще бъдат 
отпуснати още 15 стипендии. 
Както ни осведоми Божко Пе 
ткович, професионално-поли
тически сътрудник в Общин
ския синдикален съвет в Сур- 
дулицо, през настоящата го

дина в организациите на сдру 
жония труд, местните и само- 
управителни общности, обще

ствено-политически организа

ции, сдружения и дружества

ните 
ди работници

тази наако
въпреки и ус- 

голямо

число ученици, студенти и 
млади работници нямат мате
риални условия за усъвьршен

Благорадение на

основната и единстве- 
сти-

това е
на финансова подкрепа,

имат огромно значо- 
Младите работници

към 5700, сту

пред вид, че 
пеха в школуването,

община.развитата
В Титовия Ф°НД 

щем членуват

понастоя-
пендиите 
ние.

над 50 органи-
ме-

сдружения ТРУД< ТРУ
и самоуправителни об- 

обществено-политиче-
и местни об 

но об

зации на сечно получават 
лентите на полувисшите 

към :
кЪм 1500 динара.

и вие 
3000 и

дови 
лдности, 
ски
щНОСТИ.
•щината 
и към 
лица.

ствуване.
средствата, които 
фонд отделят

в Титовия шите училищаорганизации
На територията

Фонда членуват 
хиляди отделни 
начин през из-

организациите
обществе 
организа- 

и самоуправи 
интереси- 

от форми 
цосега 0 

стипем-

учениците
През настоящата година в 

очак-на сдружения труд,
но-по'литическите

във
шест Сурдулишка община се 

ва да се увеличи числото но 
Титовия фонд,ции, трудовите 

телим общности ма
По този

година членуващите в 
са отделили

членовете на 
а с това и числото на стипен-теклато

Титовия фонд
706 956 динара- От този 

и от средство

полувисшите и висши 
ща се завърщат в сдружения 
труд. В- Б'

те и отделни лица, 
райето на Фонда 
Сурдулишка община 
дия са получавали

диантите. Ще бъде раздвиже 
дейност въвкъм

средства,
на по-усилена

както
50 ДУшИ'
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Априлската война пре» 1941 годии11

Двадесет военни дни Л Хитлер преди 40 години нападна 
Югославия с 51 германска, италианска и 
унгарска дивизии — ангажирайки около 1 
милион войници и над 2000 самолети.

което по-а Кралството Югославия
икономическо и национално 

маси ичиваше върху
безправие на широките народни

неиародния буржоазен режим до-
нията Загреб — Белград, Ско 
пие — Гевгелия, Мостар —

от Комунистическата партия 
— на това предателство от 
27 март 1941 година каза сво
ето велико и решително ,,НЕ"I

В ИСТОРИЯТА на всяка стра 
на съществуват дати, които за 
рад всичко, което им е пред 
шествувало, доживяната дра
ма и нейните последствия са
— голяма поука.

— наблюдавано от 
разстояние от 4 десетителия
— това е Априлската война 
през 1941 година. Защото вси
чки знаем: Кралството Юго
славия беше държава, 
ваща върху национално, ико
номическо, социално и 
тическо безправие на- най-ши 
роките народни маси, най-те
жка експлоатация на работни 
ческата класа -и бедното селя 
чество; Управляващият нена- 
роден режим не водеше не

зависима политика, но лави
раше измежду великите сили

открито подписвайки 
пакт със силите на Оста — 
измени на интересите и на
родите на тази страна.

Но народът — предвождан

върху 
живя бърз разгром.Ускопля, оорогари, пристани- 

ща. Югославската авиация, ко 
на вой-ято и в първия Дон 

ната дала и покрай големи-
политичес-• ЮКП беше единствената 

ка сила, която в този съдбовен час диша 
глас за отбрана на независимостта и свобо-

Единствено с народа 
на ЮКП, предвождана от Ти- 
то. Единствено тя в тези съд 
бовни и тежки дни дигна глас 
в отбрана на честта, незави 
симостта и свободата на стра 
ната. В действителност, пое
майки историческата отговор 
ност за съдбата на югослав
ските народи и 

Тяхното
ЮКП още тогава — както то
ва правеше и по-рано подго
твяйки своите редици и ши- 

започ

оста-
то загуби, силна съпротива, 
се борила храбро и в този 
ден. Върховното командувано 
на югославските войски изоб 
що не забелязало главната 
посока на нападението на

За нас
дата на страната.

изток иС нападения от юг, 
север, германците в четвър

тия ден от 
чески довели 
войски в напълно 
но-стратегическо обкръжение. 
В Македония била ликвидира 
на всяка организирана съпро
тива. На Изток германците зав 
земат Ниш и 
угрозяват Крушевац и Крале- 
во. На Северозападния фронт 
на страната всичко се изте
гля, зацарява анархия и ха
ос. Всичко се разпада и из
чезва — властта, военната ор
ганизация, частите. Петоколо- 
нашите настоявали да заду

шат всяка съпротива и с ус

татите да посрещнат герман

ските сили като освободите

ли. А югославското върховно 
командуване постоянно раз

така и закъснява с решения

та си ... В този ден подпред

седателят на правителството 
д-р В. Мачек побързал в За

греб да посрещне германци

те, а правителството в непъ

лен състав, и по-нататък взи

ма решени^ „за изтегляне на 
чиновниците по банските уп

равления" и за своето изте

гляне към. Пале край Сара
ево.

то правителство провежда за

седание и едва 
ден от
ща мобилизация!

германците на юг, но отпра
вя своите сили на север, къ- 
дето защита трудно о могла 
да се организира . .. Кралско

почи на втория 
войната обявява об-

войната факти-
народности,

съществуване),
поли- югославските 

оператив-за

8 април: отстъплението на юг бива 
пресечено, на север—разколроките народни маси 

на да организира борбата, не 
само за национално освобож 
дение от окупаторите, но

обществена система, 
за създаване на братска об
щност на равноправни наро
ди и народности на Югосла
вия.

започват да

В третия ден от война
та германците осъществяват 
своята главна замисъл: пре

сичат линията на отстъпване 
на юг, към Гърция- Когато

ва приема решения за разни 
административни въпроси, за 
изплащане на по две запла

ти на чиновниците, а отделно 
ония, които са с прави-

и
за новаи

6 април: нападение в зори
Фашистките сили на Оста „германският Райх ще нака- 

започнаха война срещу Юго- же Югославия — с унищоже
славия без обявление на ние"! След речта му герман
война. Официално, започна ската авиация в 6,30 часа за-
на 6 април в зори, а прак- почва терористично бомбарди
тически още на 5 април в ране на Белград. Макар че
22 часа, с нападението на войната очевидно е започна

ла, югославското правителст
во не провъзгласява обща мо 
билизация. В този ден пра 
вителството провежда две за
седания: едно в 2 часа след 
полунощ, (тъкмо когато пър
вите фашистки войници мина 
вали границата в Гердап), и 
взима -решение министърът 
на външните работи на су
тринта да замине за Берлин и 
да посети Хитлер ако може 
да го придобие да не напад
не Югославия! Второто засе 
дание провежда в Ужице, око 
ло 21 часа и взима решение 
да се обърне към народа с 
прокламация за войната, но 
Гд не могла да бъде обяве
на по радиото, защото Бел
градското радио вече било 
сринато до основи и за тази 
прогламация никой и не чул! 
Подобно работило и югослав 
ското върховно командуване 
— едва в 5 часа успява да 
установи някакви връзки с 
подчинените команди. Но за- 

за" това петоколонашите провеж
дали от първия ден на вой
ната много добри връзки с 
всички германски команди!

неприятеля на граничните по
стове. Първите германски вое 
нни сили минаха югославска
та граница в 2 часа на 6 ап
рил, форсирайки Дунав в Гер 
дап и завзимайски Сипски 
канал. В 5 часа започва об
щото нападение, а само 10 
минути по-късно г ерманската 
авиация бомбардира югослав
ските летища край Скопие, 
Куманово, Ниш, Загреб, Бре- 

'жице и Любляна. В 5 часа и 
20 минути последва общо на
падение на германските ди
визии откъм България, от Кри 
ва паланка до Беласица. На-

Заплашване на населението — чрез

телството! А на това прави
телство, което дели пари, до- 
като войната бушува, са от
правили свои телеграми, с

това до известна степен за
белязало югославското вър
ховно командуване, изпраща 
като подкрепление 
дивизия! Да укрепи фронта, 
който в действителност вече 
не съществувал. Така било съ 
що и когато в този ден гер
манците извършили нападе
ние на още една важна стра
тегическа посока — към Ниш. 
Окрилени от тези успехи в 
Македония и Сърбия, герман 
ците започнали подготовка за 
офанзива от север — в това 
нещо те успяват, защото в 
тази част се стигнало до 
разстройство в частите на 
югославските войски и до 
бунт на усташки елементи. И 
в този ден правителството ни

— Следва —
една

надеждата, както казват, „ва
шата съпротива ще бъде увен 
чана с успех", британското 
правителство 
на САЩ Рузвелт!

мерението е ясно: да се пре
сече веднага и най-напред 
линията на отстъпване на 
югославското 
на юг, към Гърция. И на се
вер германските сили минават 
по това време югославско-ав 
стрийската граница. .На гра
ницата към Унгария и Румъ 
ния се водят незначителни

и президентът

правителство

9 април: напълно 
обкръжени

сражения- Италианските диви
зии заемат границата на 
пад, бомбардират 
по Адриатическото крайбре
жие. В 6 часа Хитлер произ 
нася реч

Лазар Стаменков директор 
на основното училище

градовете

и съобщава, че | що не предприема по отно
шение воденето на войната. 
Нейният председател, 
рал Симович, не е с него в 
Ужице, но във Върховното 
командуване в Баня Ковиляча 
и взима, както вече знаем, 
погрешни преценки и реше
ния. Подпредседателят на пра 

Влатко Ма-

7 април: една главна и две 
помощни офанзиви

Учителският съвет при Основно 
орги Димитров" в Босилеград 
дание от 26 
менков за

гене- училище „Ге
на проведеното засе- 

март т. г. повторно избра Лазар Ста- 
директор на училището.

Стаменков е роден през 1923 година а село 
Груинци. Завършил е Лолувисше педагогическо учи
лище, отдел география в Белград. Дъдго 
боти

Нарушавайки единният, но фронт и още
ден от войната, навлезли до 
Скопие и се

в този, втори
напълно неорганизиран отпор 
на частите на Югославската време ра- 

учител, а 'след това като учи-вителството д-р 
чек в този ден фактически се

намерили във 
Вардарската долина ... Но, 
този ден била

като гимназиален 
тел в основното

армия
с пълна сила действувала Пе
тата колона, а огромно мно
зинство от висшите старейши- 
ни издавали капитулантски

в която съЩо така
в училище. 

Член на Съюзаподготв^ да замине за Заг
реб, за да

в течение и на комунистите е от 1951 
на. Изтъкнат обществено-политически 
ец. Няколко години е бил

годи-
и просветен де- 

училищен инспектор в об-

помощна офанзива откъм Ав- 
и СТРИЯ и Западна Унгария. В 

ход бива и

присъствува на
посрещането на германците,
с които по-рано преговарял 
за създаване на „Независима 
Държава

щината.
по-нататък офан

зивата на германската и
нелогични заповеди

Понастоящем е член на Председателството на 
Общинската конференция на ССТН в Босилеград, 
на МОК на ССТН в Лесковац и

герман
ците продължили своята глав 
на офанзива на македонския

ита- Хърватско". Без 
председател и първи подпред 
седател, правителството

лианската авиация. Бомби 
зоряват Белград,

членра-
ли- в различни комисии.ж.п. —

тога- м. я.
СТРАНИЦА 10
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СТРАНИЦА 11
СРЕЩА СЪС .ЗОРАН ГЕРОВ

Петър Добър спортист, още по-добър студент
Тасев ЗОРАН ГЕРОВ на пръв по- 

разли-
Освен

и секретар 
партийна организация на фа
култета.

посоченото Зоран е 
на първичната

Наистина факти,глед по нищо не се 
чава от.

които ни
карат да се възхищаваме на 
този млад, скромен и преди 
всичко трудолюбив 
за когото

другите димитров- 
градски младежи, коитобез вре 

вън от младеж, 
другарите му каз-

менно се намират
своя роден град. .....

Роден е преди 21 
Димитровград, където 

веят родителите му. Не про
пуска нито една възможност, 
кодто му се- 
сети

ват, . че 
мата —

не знае да каже ду- 
не мога.

Какви са му амбициите 
за по-нататък, нашият събе
седник, ни каза:

години

улица?! в жи-

укаже за да по Сега съм втори курс по 
икономия. ДоволенПо неизвестни 

лата година остана без 
е това грешка на 
не е значение.

Петър Тасев е единственият испански боец от

тГгодинаайоа °6щИНа' Роден е “Ъ- Вълновия през 
1900 година. Още като млад учи шивашки
сепо и в Димитровград и става активен боец в ра
ботническото движение. По време на войната като 
младеж активно работи в организацията „а социалде 
мократическата пратня, която бе формирана 
вото родно село.

родителите в родния
си град и приятелите в него. 
Неговото

причини Димитровград СЪМ от
резултати и в 

спорта и в следването и в 
обществено-политическата 
дейност. Естествено, че най- 
голямото ми желание е да

от мина-
улица на Петър Тасев. Дали 

администрацията или

постигнатите
име пряко е свър

димитровградския ба-
колкото

да звучи, (както впро 
и футбола и хандбала), 

през последните

неЩО друго зано с 
скетбол, който ми

и
жалко
чем

свърша следването на време. 
Стипендиант съм на фабрика 
„Тигър" ; и като

занят на години
стагнира.

дипломирам 
непременно ще се върна в 
Димитровград. Вярвайте

Използувахме 
този активен 
кратка беседа.

срещата 
младеж за една ми,

в него-
че едва чакам да се върна 
в родния град, въпреки, че в. 
Белград

След Първата световна война работи кат0 
София, Цариброд и Париж. От Париж 

група младежи-комунисти заминава I 
е през 1937 година в едно сражение. 

Покойният му брат Александър 
съобщението за смъртта 
ват с гибелта

Миналата година бях про 
възгласен за 
скетболист на 
Икономически 
съоцо Така

шивач в като баскетболист 
съм приет много добре, но 

*’*■*' аз искам да подпомогна ди
митровградския баскетбол.

Т. Петров

най-добър ба- 
белградския

с една 
в Испания. Загинал

факултет,
тези титли за- •, 

т.н. ‘„Икономия-

а
3. Геровпръв получава 

му, а след това се запозна- 
от селото и

•оювах и на 
ди", които бяхаму и всички комунисти 

цялата прогресивна общественост в общината. След ~ 
освобождението ка Димитровградска община първата 
трудова младежка бригада сформирана през 1945 го
дина получава името на ПетЪр Тасев, улицата към 
болницата до миналата година носеше неговото име.

За съжаление, биографията на Петър Тасев не 
е достатъчно изучено. Но това не значи, че неговото 

не трябва да служи за пример на подрастващите 
поколения още повече, че Петър Тасев загина като 
пръв наш антифашист и това в една борба, когато се 
решаваше съдбата на Испанската република.

В годината когато чествуваме 40-годишнината от

проведени в 
градовете Шибеник и Струга.

играя за баскет- 
болния отбор „Войвода Сте- 
пе"

ш I

Акция по събиране на вторични 

суровини
в момента

от Белград, където пре
ди известно време минах от 
по-известния баскетболен от
бор „БЕКО". 
трябва да

Тази ■ Над 15 000 събрани бу- 
Други 
е ре- 

члено-

пролет 
замина на третата, 

за мен, „Икономияда",
Ще се проведе в Дубровник.

ни, която бе проведена тези 
дни, и която продължава 
по-нататък.

име тилки и още толкова 
предмети от стъкло — 
зултат, който отчетоха 
вете на общинската организа
ция на Червения кръст, за
едно с членовете на младеж

и
която

Зоран не иска да каже, че 
и този път титлата „най-до
бър баскетболист“ ще бъде

В акцията участвуваха око
ло 350 младежи и девойки, 
които този път събираха са
мо предмети от стъкло. Съ
щата акция Ще продължи 
един месец, а в нея ще взе
мат участие над 1 000 души.

Т. Петров

нашата революция/ нужно е да си припомним и за 
ония бойци против фашизма, които дадоха своите 
животи за свободата и на другите народи.

Името на Петър Тасев трябва завинаги да бъде 
отбелязано в Димитровградска община. ▲ най-напред 
да се върне името на улицата.

ката организация при центъра 
за средно профилирано обра
зование „Й. Б. Тито",

негова поради своята скром
ност. Впрочем „другата стра
на на медала" ни откри не
говата студентска книжка, къ
дето освен бележките 
други не съществуват.

в пър
вата тъзгодишна акция по 

^ събиране на вторични суровиI
Б. Николов

На 12 април 1981 година (неделя) се извърша
ват ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ от толкова ранната смърт на 
нашия мил и никога незабравим син, брат и близък

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ

ВЪПРЕКИ че е отдалечено само 35 км Анаспециалисти, работещи из цялата стра- 
истинската

ни Аот Босилеград, село Доганица сякаш е 
много, по-далече за вълните на съвреме- 

От няколко години нашето 
шосе Бо

на. Всъщност, училището о
Доганица и затова дога- 

кои-
перспектива на 
ничани
то тук работеха.

С известното наше

отвинаги помагаха учителите,
0 %

№1Я
1ННИЯ живот.

се свърза с регионалното 
силеград — Караманица, но тук рядко 
пристигат общински ръководители. Не 

нито електрическият

село
гостолюбие и го-

помогнем приехме и сегашния!»
не оп-!?й

товност да 
учител
равда нашите надежди и 
че не сме доволни 
Положението понастоящем е такова,

Стефан Христов. Но тойнеоб-
На-
ме-

ток, 
в съседна

пристига
ходим^те стоки купуваме

Бистър, Босилеград и Други
на Бела вода лред-

ние все пове- 
от неговата работа.

че‘ ИЛ& Л ц,' ^
зърица,
ста; Суровите предели 
лагат изобилие от свеж 
дух и чиста студена изворна

а пасищата,

,с;
принудени да раздвижваме инициа- 
за незабавно подобрение на също- ’̂

планински въ3_ сме
вода, но от 

които 1Ртиво
то.

1 ' • Ч-това се не живее, са „най-.критич- ’ 
Христов прекарва ‘

Понеделник и петъквъз-и даватдействително са просторни
ните“ дни. Учителят 
свободните си дни вън от нашето село 

работа къс- 
10 ч.

осна овчарствотоможност за развитие 
тават неизползувани. Доганишките 

които повече

46 до-
и в понеделник пристига на 
но, обикновено околб 9 ч., 
деветте ученика вече тръгват

учителят се бърза да „хване * рей- 
Бистър, събира учениците в 8 часа, 

а един час по-късно ги изпраща- в къщи.
обучението

са старчески,
сЪЩИят Двн в 11 часа ще посетим неговия ве

чен дом, на димитровградските гробища и ще го 
окичим с цветя- Каним всички близки, роднини, прия
тели, познати и съученици да присъствуват на поме
на, за да отдадем още веднаж признание за вси
чко онова, което АЦА в краткия си 18-годишен жи
вот създаде и остави трайни следи, дълбоко вкоре
нени в нас.

макинства, от а вглавно от »поминъка си
не са в състояние 

възможности, 
им окаже

къщи. Внаистина изкарват 
животновъдството, но петък 

са вда използуват всички тези 
а едва ли някой се грижи да 

помощ. Даже И онова,
което про- 

без
ние неВ качеството нанякаква

изведат не могат да 
проблеми, които I 
лоялната конкуренция между 
от Босилеград и земеделската 
ция от Радовница.

го продадат 
създава 
„Напредък"

коопера-

но някои неща ниразбираме много,
Може ли да се говори за

не- сенай-много
бодат очите.
качествено обучение око учителят

се бръсне в учебната стая, 
ениците „са задължени да че- 

Или пЪк могат ли учениците 
когато по също-

по
В този трогателен момент 

тъга изразяваме топла благодарност на всички род
нини, приятели и познати, а особено на другарите 
и съучениците му, които го изпратиха със сълзи и 
цветя до вечния му дом.

и в дните на голямана часвреме 
в която 
тат нещо
добре да уч»т уроците,

техният учител глади пантало- 
в същата тази учебна стая? (

УЧсе оплаквам от 
много пъти сме 

вълнуват от 
четириклас-

истин-

искам даНо аз не
тези проблеми, защото 
ги изтъквали. Доганичани се 
един друг проблем. Именно, 

нашето

то време 
ните си I

Вечно опечалени — мацка Зорица, 
баща Павле, брат Драган, родни
ни, близки и приятели.

село е
света". Бло- 

поколения °т 
към ло-

иовото училище в 
ското наше „прозорче 
годареиие на него много 
Доганица добре „хванаха пътЯ 
хубавото си бъДвЩ® и свгв

Епстрати Димитров председател 
на Местната общност в село До
ганица

към

са различ-
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Търпи, когато си иакомпия, 
бий, когато стаиаш чук.

РОМЕИ РОЛАН
ОНЕЗИ, които могат да тър

пят най-много, печелят най- ДфОрИЗМИ
много.

МИЛТОН

Издръжливостта е кондензи

рано търпание.
Човек без търпение е като 

лампа без масло.
веда знаеш де чакаш е 

лико средство за успех.
Ж, МЕСТЪР

А. МЮСЕТ. КАРЛАЙЛ

’ •

Всеки
смята
своите
гъски

МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧ:

ПЕРМУТАЦИЯ
Лъко ми е от първи до втори — трудно а от вто
ри до първи.
АдминистрацияКуде су внлмаиийете? това миого звучи.как

АВИАЦИЯ

Цените са като парашутисти. Дигат се 
бавно.

бързо — бадат
СТОИМЕН оди Звонци ми пише:

РЪЧЕНИЦА
Държ се земльо, а сега де1 Ще те орем!

РАЗЛИКА
Невеста гледа надоле — функционер на горе.

ЕЗИКОВИ ЕГЗИБИЦИИ
Темпорална диспозиция за иитераоралио внасяне на 
микро частици от царевица смесена с 
тисвакция иа корема. (Яде ми се качамак чат-пат.) 

МОДА

Ядем васул, пържим урду 
А облачим се по „БУРДУ".

„Манчо, че ти. лншем йедму работу, а ти дай 
това.у новине та сви да знаю кико смо чекали вилма- 
уиитв оди Бабушницу онуд иедвлю- заИзлвзо сабале на «ред село и видим излепене 
плакате по село, дека у наше село за лрви пут, че 
ДОЙДе биоскоп и дека онуя ..живу слику" що човеци 
гледаю й®АЪн в®к нийе требеше да видимо сб. лебеди

Ангмйма
аква за са-

Затова реко, че остайим све работе и чидем 
да видим това чудо. Избричи се. Идо при Стояна оди 
Горну Малу та ме подшиша. Извади новете дрейе из 
ковчегат, що ?)и чувам за „недай боже". И не само 
Я, гледам цело село се докарало и старо и младо.

Седемо, висемо пред школуту. Вилмауиите оди 
Бабушницу ?)и нема, па лема.

1(110 0И1№, мъжо с колите?Бре, Манчо, незнам може у ваше село да дооде 
вилмауиите оди Димитровград и ти да си гледал туя 
работу, ама я нв съ,м видел и беше ми мерак да 
«идим това чудо. И затова не мой Аа ми се сметеш 
дека ти писуйем за туя работу. . .

тора мъмрене със средно висок тон. Бе
ше прав човек. Аз само тичах за кола. 
Остана ми работата. И той като ми дърп- 
на едно мъмрене ми напомни, 
лошо да опитам на (011) 286-38. Аз 

кисело,

Колите ми бяха проблем. Не ми се 
идваше къщи от тия пусти кола. Още 
от вратите жената ме чакаше не с „до
бър Дън", а с „Какво направи с коли
те?" Като идвах от работа тя ме посре
щаше с като лукчета отворени очи и ка- усмихнах
то кесия стиснати уста, а ме изпращаше (011) 286-38 още от малък, 
с обратно изражение на лицевите орга
ни, тъй като устата и достигнаха големи 
на на този геврек. Вече не знаех какво 
да правя. Бях се учудил.

Особен проблем ми представляваше гион.
конспирацията, тъй като бях чел по вее- ми се обади ПИ 180-69 и ми каза че 
тниците, че еди къде си из страната бяха 62800-625-4/48 ми 
хванали такива групи които ходотайству- 
вали около продажба на кола и ги вкара
ли в тюрмето. И този ден излезнах от зарадвам жената.

— Да идемо да си легамо, бре човеци, ютР® 
ни оран»е чека. . .

че не е
се

понеже познавах
И си разотидоше. . .

Днес реших да влезна в канцелари
ята на ПИ 179-83. Той имаше телефон. 
Обърнал първо (018) 826-165. Струваше 
ми се че се беше развълнувал целия ре- 

Но никой не се обади. След това

Са видим дека децата су лрава, ка к*им се гле

да еилм, седну у автобус и иду у Бабушницу и Пи

рот. Ама я стар и некадърен кво да прайим?"

Стоимене, тува лек нема. Чекал си струзд, па 
си чекал салон да се напрайи, па че чекаш и 
мауийете да дойду. Као си 
дине, има време, че гледаш и вилмове!

е поръчал да се обадя 
непременно на (011) 162-824 и всичко ще 
бъде в ред. Рипнах от радост. Днес ще

вил-

залел, й°Щ® си 70 го-

заведението и се втурнах из чаршията от 
заведение до заведение. Обърнах най- 
напред 81-963 и казах, че ще ходя 
при ПИ — 175-34. Той ми каза непреме
нно да се обадя на 62800-126-38/4 че 
той имал свой човек на (018)362-868 и че 
ще стане работа с колата. Но имах едно 
предчуетвие че само 81-126 .може да ми 
помогне тъй като той имаше свой човек 
в (011) 173-824. Набъбнах от тичане и 
пребежки. Представете си само ако бях 
телефонирал от телефона у дома ми, 
щях да направя сметка като лисича опа
шка. \

Често излизах от канцеларията, зара
ди тия пусти кола, и спечелих от дирек-

Дигнах триумфално слушкалката с 
десната ръка и още по-достойно с лява
та обърнах любимия ми спасител (011)
162-824.

След пет—шест секунди, от слушалка
та ме помилва мил гласец.

— Утре бъдете в къЩи. Стигат ви ко
лата — Гълъбов цвят. Нали сте доволни?

— Кой? Какви кола? Недейте! Аз 
такова... Не, не не ми трябват изобщо...

— Ами нали вие търсите кола, аз та
ка разбрах.

— Да, да аз търся кола, но не 
купя, а да ги върна, другарю, чуваш ли 
ме, да ги върна. За какво

ЪрштНо
да

са ми.
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