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Манифестация на добин икономически 

и търговски връзкиПриемането в СК — важна 

политическа задача
В НАЧАЛОТО на седмицата 

в Белград тържествено бе от
крита
изложба на Народна републи 
ка България. На 
дейци и широката обществе
ност в
публика Сърбия са 
резултатите на стопанското ра 
звитие на тази съседна стра
на. 27 външнотърговски .орга

низации и 130 предприятие из 
несоха на показ към 7000 екс 
понати — най-нови 
ния на българската металур
гия, машиностроене, електро
ника и електротехника, на хи- 

промишленост и

дседателството на Стопанска
та камара на СР Сърбия и 
Петър Русев, председател на 
Българската търговска-проми 
шлена палата. Сред гостите 
бяха и Добривойе Видич, пре 

на дседател на Председателство- 
СР Сърбия, Имер Пуля, 

член на Съюзния изпълните

лен съвет, Йон Сърбован, 
председател на Председател

ството на Стопанската камара 
на Югославия и други.

други отрасли.
Изложбата, която е мани

фестация на добрите икономи 
чески и търговски връзки ме
жду двете страни и продъл
жение на полезните контак
ти, установени по време 
изложбата на СР Сърбия в 
София през октомври минала 
та година откриха Иван Стам- 
болич, председател на Изпъл

нителния съвет на Скупщина
та на СР Сърбия и Георги 
Йорданов, 
дател на Министерския съвет 
на НР България. Гостите бяха 
приветствувани и от Милойко 
Вельозич, председател на Пре

ф ОТ 4000 НОВИ ЧЛЕНОВЕ В РЕГИОНА ПРЕЗ 1980 ГОДИ
НА — НАД 70 НА СТО МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ.

С НЕДОСТАТЪЧЕН БРОЯТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 
ИЗВОДИТЕЛИ В СК

търговско-промишлена

ПРО
стопанските

Социалистическа ре-Анализирайки данните 
връзка; с приемането на нови 
членове в Съюза на комуни
стите в Нишки регион, тряб-

и акционно оспособяване на 
първичните организации

като СК все по-успешно 
се организира да действува 
във всички среди 
те организации на сдружения 
труд, местните общности и 
другаде.

— Тези положителни тенден 
подчерта Костич — 

Ярко говорят за отношението 
(НА 3-та СТР.)

във
показани то нана

СК,

ва да подчертаем, че значи
телно е пораснал интересът 
на трудещите се и особено 
на младите за действуване в 
рамките на СК 
жду другото Радое Костич, из 
пълнителен секретар в Пред
седателството на Междуобщи 
нската конференция на 
в Нишки регион на заседани
ето на Председателството на 
21 април в ■ Ниш.

Друга положителна характе 
рна черта според Костич е 
повишеният брой на работни 
ци в редовете на СК, в срав

основни

постиже- заместник-предсе
изтъкна ме В поздравителните си речи, 

Вельович и Русев подчертаха, 
че тази изложба, както и 
миналогодишната, е израз на 
готовност чрез всестранно сто 
панско струдничество да се 
подобряват югославско-бъл
гарските икономически връз

ки и добросъседските отноше 
нид между народите на две
те страни.

ции

мическата
СКС

нение с предишните години.
През 1980 година в СК са 

приети 1 122 работници от не 
посредственото производст-

1979 — 724, 
1978 — 954 членове

во, докато през
или през 
Но и покрай това, В ТОЗИ брой:

• Завидни резулЛти 3

не може
бързо коренно да се проме
ни съществуващата класово-

в СК.соцйална структура
През изтеклата година е у- 

величен и броят на жените 
в СК — приети са 1 654 жени, 
най-числена е младежта 
2 935 души, или към 70

общия брой новопри

Ф 60 нови работни

4места
на

сто от
ф 600 000 чифта обу-ети членове.

По-голям е и броят на ор- 
Съюза на ко- 6вки за СССРганизациите на 

мунистите, така че продължа 
ва процесът на организирано

# Самоуправлението I

Граничните основа на про-

6изводството

Носоиа от хиляди младежки ръце навред из страната, 
пристигна ма 12 април ч Социалис- • Фабрика на „Здра- : 

влъе" в Босилеград 7

Щафотата на младостта 
тичоска република Боене и Херцогоеина. В малкото място 
Уаац край историческото Рудо, еисококеалифицираният ра
ботник Срото Хакич от трудооата организация „Полиестер"

Социалистическа ропублика 
младостта на Ратомир Раяк, ученик

граничниКОМИСИИТЕ 
събори на Общинската скуп
щина в Димитровград и Окръ

съвет в София

за

от името наот Прибой продаде 
Сърбия Щафотата на 
в Средношколския '

От Увац Щафетата на младостта, придружена от пес- 
посипан с цветя, тръгна към Рудо,

# Богата програма 
за „Майските сре

щи"

Щафетата 

на младостта 

и Босна и 

Херцеговина

жния народен 
— НРБ, на заведението си 
от 15 април т.г. уточниха да- 
тите за провеждане

събори през настоЯ- 
Първият събор 

на Ю юни в

център в Рудо.

9възклицания, по пътиа гра ни и
където на площад 
ствуоаха хмляди жители на 
повод в историческия град,

, Първа пролетарска бригада, говориха председа
телят на Общинската конференция на Съюза на социалисти
ческата младеж в Рудо Драгица Чикович и председателят 
на Общинската конференция на СК в Гораждо Омер Хаджм- 
мусич И тук младите още веднаж изтъкнаха, че ще про
дължат Титовото дело и че ще строят живота си върху ос
новите, които положи Тито преди толкова години.

(На снимката: Младите от Рудо с гордост и радост 
пронесоха Щафотата на младостта през родния си 
град)

„Маршал Тито" я посрещнаха и привет- 
този град. На сбранмето по този 

където преди 40 години беше

ничиите -~г*7(Г Ч-г*' .•фрре’ ;

• Бабушнмца: Петима

се класираха за

щата година, 
яде се проведе 
Димитровград, а 
12 юли при Долни Криводол, 
докато пък третият — на 27 
септември в Драгоман

По време на съборите Ще 
бъдат изпълнени културно 
бавни програми, спортни ерв- 

и други лред- 
изложби и пр. Съ-

вторият на създадена

регионалното със*
НРБ. 9тезание

-за-

• Забележителна го-
щи, театрални 
ставления, I 
борите ще започват в 6, а ще 

18,00 часа (юго

10шнина

1приключват в 
славско време).



РУМЪНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ИЛИЕ 
ПОСЕЩЕНИЕ В НАШАТА СТРАНА ДОК)ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА 

ВЕРДЕЦ НА

Непрекъснато задълбо 

чаване на 

сътрудничеството
ща. Президентът Чаушеску ми 
налата година посети Белград, 
а председателят на Председа
телството на СФРЮ Цвийетин

ПО ПОКАНА на председа
теля на Съюзния изпълните
лен съвет Веселин Джурано- 
вич на официално приятелско 
посещение в нашата страна 
пристигна председателят 
правителството на СР Румъ
ния Илие Вердец.

В първите официални разго 
вори в Палатката на Федера
цията, Джуранович и Вердец 

приятелските и 
отношения 

между СФРЮ Югославия и 
СР Румъния, основите на ко
ито положиха 
Тито и Чаушеску, се развиват 
успешно и непрекъснато се 
задълбочават.

За непрекъснатото задълбо 
чаване на сътрудничеството 
между двете страни свидетел

Миятович преди два месеца в 
Темишвар се срещна с шефа 
на румънската държава.

Междувременно се проведо 
ха бройни разговори можду 

партийни, об

на

представители на 
ществено-политически и други

оцениха че 
добросъседските

организации от двете страни. 
По време на тези срещи, ка- 
кто и в сегашните разговори 
между Джуранович и Вердец 
е изразена решимост югослав 
ско-румънските отношения 
нататък да се подобряват в 
интерес на нашите и румън-

президентите
по-

ския народ.

Цветния
паметта
положи

Вердец
Дом, където почете 
на президента Тито и 
цветя на неговия гроб. Румъ

посети

ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДА
НИЕ НА КОРДИНАЦИОННО- 
ТО БЮРО НА НЕОБВЪРЗАНИ
ТЕ СТРАНИ В АЛЖИР

нският премиер положи ве
нец пред паметника на Не- 
знаения герой на Авала. От посрещането в Солсбъри: Мугабе, Миятович, Банана

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЦВИЙЕТИН МИЯТОВИЧ СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕТО МУ В БЕЛГРАД

Своевреме
нна акция за 

освобожде
ние на 

поробените

Навсякъде се срещнахме с 
трогателни изрази на почит и 
топли спомени за нашия пре 
зидент Тито. Видяхме колко 
дълбоко неговото дело е про 
никнало в съзнанието на аф
риканските народи. Подчерта
вано е задоволството, че Ти 
товото дело успешно продъл 
жава. В това, ни казаха, те 
намират фактор на собствено 
самочувствие защото и занап 
ред могат да разчитат на Ю- 
гославия като на искрен при
ятел.

Съвместно по целите на необвързаността
В разговорите посветихме особено вни

мание за възможно по-успешно осъществя
ване целите на необвързаното движение в 
условията на изострящата се международна 
обстановка — изтъкна другарят Миятович, 
оценявайки резултатите на посещенията си 
в Замбия, Танзания и Зимбабве.

свят. .
И този път се потвърди съ 

вместното становище, че чуж 
дестранните интервенции 
недопустими и твърде опас
ни за мира и сигурността, без 
оглед на това къде се вър
шат и с какво се оправдават.

Особено внимание в разго 
ворите посветихме на загриж 
ващата обстановка на афри
канския Юг. 
че вместо премахването 
колониалните остатъци, расо
вата дискриминация и апарте 
Йда се засилват опасни тен
денции на намеса от извънаф 
рикански страни и опити да 
се запазят и постигнат нови 
привилегировани позиции и при 
съствие. Стигнахме до съвме 
стно заключение, че в тази 
обстановка е необходима ене 
ргична акция на необвързани 
те страни и ангажиране на ме 
ждународната общност за по 
следователно провеждане ре
шенията на ООН за Намибия 
и Южна Африка.

Нашите събеседници се ин 
тересуваха от обстоятелства
та в Европа и проблемите на 
нашия континент. Изразена бе 
обща увереност, че днес, по 
вече от когато и да е, проб 
лемите на всички континенти

са

„Официалните приятелски 
посещения в Република Зам
бия, Обединена република Та 
нзания и Република Зимбабве 
бяха съществени възможнос
ти за всестранни и плодовити 
разговори с нашите домаки
ни — президента Каунда, пре 
зидента Нерере, президента 
Банана и премиера Мугабе и 
с дрги личности от ръковод
ствата на тези страни. Имах
ме също съдържателни и по 
лезни срещи с представители 
на освободителните движения 
на народите от Южна Афри
ка"
Председателството на СФРЮ 
Цвийетин Миятович след за- 
върщането си в Белград.

„Всички наши срещи бяха 
сърдечни и проникнати с ис- 
крено приятелство и взаимно 
уважение. Навсякъде бяхме

то сътрудничество, за което 
бяха подписани съответни до 
кументи, както и сътрудниче 
ството в областта на инфор
мирането.

В разговорите посветихме 
особено внимание за възмож 
но по-успешно осъществява
не целите на политиката за 
необвързаност в условията 
на изострящата се междуна
родна обстановка. Защото не 
обвързаното движение и цял 
свят днес са изправени пред 
бройни и опасни кризи, пред 
засилена надпревара между 
блоковете, пред срещу неза
висимостта на страни и опити 
да се спрят процесът за де
колонизация и усилията за ус 
становяване на нови икономи 
чески отношения.

Съвместно констатирахме, 
че демократичният ход и по
ложителните резултати на не
отдавна състоялата се Мини
стерска конференция на не
обвързаните страни в Делхи 
— когато бяха потвърдени не 
зависимостта, извънблоковият 
характер и жизнеността на не 
обвързаността, и решимостта 
на движението последовател
но да провежда 
принципи

На завръщане в страната 
направихме, по покана на пре 
зидента Менгисту кратък пре 
стой в Адис Абеба. Престоя 
използувахме
обмен на мнения за по-ната
тъшно подобряване на двуст
ранното сътрудничество и по 
международните 
които привличат 
на движението на необвърза
ните. И тези разговори бяха 
твърде полезни и ние в бъ
деще ще ги продължим.

С една дума, нашите посе 
щения 8 тези африкански ст
рани потвърди и укрепи на
шето приятелство и създаде 
по-големи възможности за по

На състоялото се тези дни 
в Алжир извънредно заседа
ние, на което присъствуваха 
делегации на почти всички 
необвързани страни и гости, 
Координационното бюро на не 
обвръзаните страни остро осъ 
ди систематичната политика 
на дестабилизация, провока
ции и агресия на расисткия 
режим в Претория, която пре 
дставлява заплаха за между
народния мир и сигурност.

Разглеждайки въпроса за 
освобождение на Намибия, 
Координационното бюро още 
веднаж подчерта, че планът 
на ООН е единственият път 
за решаване на намибийския 
проблем и прие редица ре
шения за предприемане на 
мерки за премахване на не
легалната окупация на Нами
бия.

Констатирахме,
на

за приятелски

проблеми,
вниманието

каза председателят на

-нататъшен възход на двустра 
нното сътрудничество. Завръ
щаме се с увереност за висо
кия авторитет на нашата стра 
на в тази важна 
та. Това

посрещнати с топли чувства и 
приятелство към Югославия 
и нейните 
в нейната

част на све-
Координационното бюро е 

поискало да се раздвижи кам 
пания, Н8 национален и меж
дународен план, за решител
но провеждане на политичес
ки, културни, спортни и иконо 
мически санкции срещу раси
сткия режим на Южна Афри
ка, включвайки и ембарго за 
доставки на нефт. Приети са 
и други конкретни мерки за 
организирана помощ 
СУАПО в борбата за независи 
мост и- свобода на намибий
ския народ.
ствуват честите контакти на 
югосласвки и румънски пред
ставители на различни равни

ни изпълнява със занароди, с доверие 
политика, която на 

чело с другаря Тито създава 
хме с десетилетия- Във вся
ка от тези страни бяха изра
зени желания за подобряване 
на двустранното сътрудничест 
во и сътрудничеството на меж 
дународен план. Разгледахме 
конкретните програми и въз
можности за ускорено и

доволство, но и сериозно ни 
задължава.

Искал бих

и всички региони са взаимно 
обусловени. Това укрепи вза 
имната ни увереност, че детан 
тът трябва да бъде универса 
лен процес.

Запознахме се и с вътреш 
ното развитие на тези страни, 
срещнахме се с богатство от

и по този начин, 
и от името на 

другарите, които ме придру
жаваха, да израз^ сърдечна 
благодарност на 
Каунда, на президента Нере
ре, на президента Банана и 
на премиера Мугабе, както и 
на президента Менгисту, 
топлото 
доверието 
което
та стойност" 
председателят на Председате 
лството на СФРЮ Цвийетин 
Миятович.

от свое има

президентакоренните 
издигнаха готов

ността на тези страни по-ши
роко и конкретно да се анга 
жират в провеждането на по

форми, в които се вършат за 
дълбоченивсе-

обществено-ико-на странно стопанско сътрудниче 
ство, включвайки и взаимоде
йствието в

за
преобразования, 

при което социализмът пред
ставлява основна визия и по-

номически гостоприемство и на 
и приятелството,

литиката за необвързаност. В 
товаизграждането на те виждат опората 
своята независимост и най-до 
брия път за принос в реша
ването на актуалните пробле
ми, които обременяват

на
големи промишлени 
Йни, селскостопански

отвРъщаме със същаи енерги 
и водо- 

стопански обекти. Видно ще 
подобрим

литически стремеж. Срещнах
ме се с голям интерес за на 
шите опити

каза накрая

в социалистичес-научно-техническо- цял кото развитие.
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рег—
проектозакона за недостатъчно ДОГ°воРа и 
области в СР Сърбия ЧН° Развитите яош ьроз т-ишГиЗавидни резултати

УВ Нишки регион се оиеняня 
ката за равномерно развитие на СР 
отделно за ускорено развитие Сърбия 
лите области е дала забележит Н& изостана- ти и в този регион & еЛНИ Резулта-

■ш

;.
® началото на месец май (на 4 май 1980 

ДЛ миналата година Югославия се прости 
?ов5ка' който я въведе в историята, кой- 

__ и ооезпечи вечно съществувание като об
щност на братски народи и народности, не- 
зависимост и необвързване — Йосип Броз 

о. 22 милиона югославяни, страна която 
Десетилетия вървя под Титовото знаме 

а свободата и независимостта изпрати своя
бъд^ТиТ !СЪС 3аВеТа’ Че и след Тито ~ 1ае

”5БЛАГОДАРЕНИЕ

ШтшЗна насърча 
вещите мерки и средствата на 
Фонда да насърчаване

мица заседание на Председа
телството на Междуобщинска- 
та регионална общност в Ниш, 
на което се разисква във връ- 
зка с Договора и Проектоза
кона за

тите области в СР СЪрбия за 
период 1981—85

Ц
разви-

недостатъчно разви
тите области в Нишки

тието на шт35регион
стопан-се изградиха повече 

ски недостатъчно разви-и извънстопански обекти, 
увеличи се броят 
и се повишиха

на заетите
година.

На заседанието, ' на 
присъствуваха и Кръста ЙОва- 
нович, републикански

финансовите
Йосип Брозкоеторезултати, което допринесе за 

ускорено развитие 
стагьчно развитите области и 
на региона като

е роден през 1892 годи- 
Кумровец, в Хърватско Загорие ка

то седмо дете от петнадесетте 
смеиеството на бедния 
Броз и

След избухването на Първата светов
на война се намира в 25 "домобрански 
полк. Гози полк първо бива прехвърлен 
на сръбската граница ,на Бежания, а сет
не в Рума, където остава все до 1915 го
дина. През есента на същата година Броз 
известно време прекарва в затвора в Пе- 
троварадинската крепост защото дигнал 
глас против войната. Същата година 25 
домобраиски полк бива прехървлен на 
руски^ фронт в Галицид, а по-късно и 
на Буковина. През март Йосип Броз би
ва леко ранен, а на 4 април край Окно 
в Буковина бива тежко ранен. Заедно с 
целия батальон попада в пленничество. В 
болницата в Успенския манастир в Свя- 
жск прекарва три месеца. Докато се ле
кувал от тежките рани, получава възпале
ние на белите дробове и петнист тиф. 
След като се излекувал през пролетта 
на 1916 година се озовава в пленническия 
лагер в Алатир, пристанище на р. Сура 
(Чувашка ССР). След като отказва да 
постъпи в сръбския доброволчески кор
пус за фронта в Добруджа, бива прехвър
лен в пленич“еския лагер в Ардатов, в 

Сибирска губерния. Оттам през есента 
същата година Броз бива командирован 
на Урал, в пленническия лагер в Кунгур. 
Гам за пръв път се среща с болшевики-

на вна недо-
секре-

тар по стопанството и Мили- 
войе Стойкович Богдан, ре
публикански

деца в
ЦЯпо. Но 

вследствие недостатъчните ма
селянин Франьо 

съпругата му Мария Яооршек. Се
мейството Брозови живеело в 
меР 8, заедно със семейство 
роднина Бложек Броз. В 
ти се посочват

секретар по па-
териални средства, липсата на 
съществено доходно свързва
не между развитите и 
статъчно развитите общини, 
кадровите и други проблеми, 
недостатъчно развитите общи
ни и регионът видно изоста-

къща но- 
на техния

зара и цените, бе 
шителна

оказана ре- 
стано-подкрепа на 

вището на Изпълнителния 
вет на СР

разни докумен- 
различни дати на ражда

но най-вероятна 
година, на която 

на тухейската 
свидетелството на Броз 

деление на основното

недо-
съ- 

споредСърбия,
всички общини 

пубиката, имащи 
ТУ 1.недостатъчно развити" и

не на Йосип Броз, 
е 7 май 1892

дата 
е вписан

което в ре-
досега ста- във ведомостите парохияи в

за първо от-ват в развитието си по отно
шение на

занапред да имат същия трет 
ман. Изразена е съгласност 
кръгът на недостатъчно разви 
тите, сред които са и Дими
тровградска, Бабушнишка, Сур 
дулишка и Босилеградска об
щини, да се разшири с общи
ните Деспотовац и Прийепо-

училище в Кумро- 
вец. През Народоосвободителната борба 
Титовите

републиката. Зато- 
Фонда ива средствата на 

през настоящия 
чен период ще бъдат един 
от основните фактори за ус
корено развитие на тази част 
от нашата република.

Това бе изтъкнато на със
тоялото се през миналата сед

съратници започнали да честву- 
ват 25 май като ден на неговото рож
дение и тази дата след освобождението

средносро-

цялата страна празнуваме като Титов 
"'ожденден и като Ден на младостта.
в

ле.
Най-голяма част от ранното си дет

ство Йосип Броз прекарва в Подсреда, 
на словенския бряг на р. Сутла при дядо 
си (по майка), заможния селянин Мар
тин Яворшек. От 1900 до 1905 година 
посещава основно училище в родното си 
място Кумровец. По-късно се настанява 
при вуйчо си в Подсред и три пъти сед
мично посещава така нареченото продъл
жено основно училище.

От есента на 1907 година започва да 
работи в Сисак, отначало като ученик-кел
нер, а сетне като ученик-шлосер. На 23 
септември заоръшва занаята и тригоди
шното училище в стопанството. След това 
заминава в Загреб, където се заема на 
работа като помощник-шлосер в работил
ницата на Исидор Харамии. Там престоя
ва само два месеца, а след това нано
во се завръща в Кумровец. През среда
та на месец април 
настанява в Загреб в шлосерската рабо
тилница на Аугуст Кнаус. През юни съ
щата година взима участие в стачката на 
шлосерските работници в Загреб, която 
свършва с успех, но оече от 1 юли Йо
сип Броз прекъсва с робота при Краус 

в чужбина. През Любляна 
Триест, а когато се връЗДа

К. Г.

Приемането в СН — важна 
шятическв задача

(ОТ 1 -ва СТР.) Без тяхното включване в 
Съюза на комунистите като 
водеща идейно-политическа 
сила в нашето общество.

те.
на работническата класа и 
младежта към целите и зада
чите на политиката на Съюза 
на комунистите у нас, утвър
дена на Единадесетия конгрес 
на СЮК и Осмия конгрес на
скс.

В края на февруари 1917 година би
ва арестуван, защото като командир на 
военнопленници се борел за техните пра
ва и бива бичуван в затвора в Кунгур. 
След победата на Февруарската револю
ция го освобождават въоръжени кунгур- 
ски работници. След един месец, като 
организатор на демонстрации всред вое
ннопленниците, наново попада в затвора, 
а по-късно бива прехвърлен 
зопътната гара Йергач край град Перм, 
откъдею към края на юни избягва, за
щото биват арестувани някои болшеви
ци, с които установил връзка. С товарен 
влак пристига в Петроград, където през 
юли взима участие в големите демонстра
ции против временното правителство. За 
да не бъде арестуван, избягва във Фин-

ВСЕ ПОВЕЧЕ РАБОТНИЦИ ОТ 
НЕПОСРЕДСТВЕНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО

За отбелязване е, че от го 
дина в година расте броят на 
членовете в СК от непосреД- 

Това е
В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ОБ-
щини НЕДОСТАТЪЧНО 

ЧЛЕНОВЕ НА СК ВСРЕД 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

на желе-ственото производство, 
от огромно значение с оглед 
на необходимостта от лостоя-

1911 година пак се

укрепване на класово-со-нно
циалната база на СК. От об
що 4 063 новоприети 
1980 година — 1 122 души са

На заседанието на Предсе
дателството на Междуобщин- 
ската конференция на 
беше констатирано, че в срав 

както и 
пок-

през
СКС

производите- 
Но тук все пак възниква 

един друг въпрос — все още 
е недостатъчен броят на

непосредствени
нение на предишната, 
по-раншните години, и 
рай че на приемането в СК 

класово-со- 
все още е

ли. и заминава I 
се озовава в

ландия, с намерение да се завърне в 
В Северна Финландия бива 

заловен и върнат назад в Петроград. Там
Пе-

чле- родината си.
в Любляна наново, си намира работа във 
фвбрикато за машини „Тони", а оттал’новете — непосредствени про 

най-рвзвитито 
центрове като

се гледа като на 
циален въпрос — 
недостатъчен броят на 
скостопанските производители
— членове на Съюза на

три седмици прекарва в затвора в 
тропавловската крепост. Под патурл

визводители 
промишлени 
Ниш, Пирот, Прокупие, Алек-

запрез август същата година заминава 
Камник, където се настанява на работа 
във фабриката за метални изделия (днес 
„Титан"). В Камник става деен член на

„Сокол".

бива 
избягва. Всел-

изпратен на Урал но по пътя
ноември недалеч от

I на Октомврийската | 
В Омск, където болшевиките

Омск
началото нако- синац и др.

На заседанието на Продсе- 
боше оценено, че 

ще трябва да со 
повече сметка и при

узнава за победата 
революция. I 
били установили своя власт, Броз постъп- 

Червената интернационал-

мунистите.
През изтеклата година 

приети само 295 селскостолаи 
и то най-

организациягимнастическата 
Идната година през месец май заминава 
от Камник и осо до отбиоането но военна 

късо време работи в Пьл- 
Чехословакия, след това о Австрия

са дателството 
занапред 
поведе
по-пълното прилагане на кри 

изключването от

ва в отряда на 
на гвардия. През пролетта на 1918 годи- 

да бъде приет в Руската ко- 
(болшевики). След

ски производители 
малко в общините, които и- 

селскостолан-

повинност, за
зон в
— в Мюнхен, Манхайм, Виена, Грац и 

Навсякъде престоява късо аре

на поискал 
мунистическа партия 
бунта на чехословашкия корпус отрЯДЪт 
на Броз се изтегля на станция Таратовка, 

чехословашките части

териите при 
СК. Досега имаше случаи 
лесно да са отстранвани

мат предимно 
ски характер, като Житораджа 
Долевац, Житковац, и др. До 
ри се забелязва и тенденция 
към намаляване на селскосто 
ланските производители още 
от 1976 година.

Този въпрос търси изучава 
не и оценка, още повече ка
то се име в предвид акция
та, която Съьогьт И а комуни
стите води в развитието на 
социалистическите 
вителии отношения ив село и

по-
другаде.
ме тъй като активно се квлючва в ро- 

Става член на

|или от 
на Съюлъчвани от редовете

комунистите работници
и селя-

ботническото движение, 
синдикатите, посещава сказки и с увле

чете социалистическа литература и 
1913 година отбива

а след идването на 
в Омск Броз поради нарушено здраве се 

село Михайловка в Боголюбска

за на
— производственици
ни, отколкото работници 
стопанските дейности.

Прието
до 15 юни тази година въ* 

15 общини в региона

чение 
печат.
военната си 
служба на артилерията във виенския ар
сенал, сетне в Загреб в 25 домобрански

оттегля в
община.. За да не попадне в ръцете не 
контрароволюционните сили, заминава в 

65 киломе-

о не От есента но
техническатаповинност в

беше заключение
киргизското село, отдалечено

Омск. Тук работи на парния млин 
на имението на богат киргиз като меха- 

млина от август до

тра от
всички
да бъде направен критически 
анализ на политиката на прие 
мане в Съюза на комунистите

полк.
През май на 1914 година на състеза- 

австро-унгарската вой- 
о Будапеща спечелва втора награда 

и сребърен медал.

ник и управнител на 
декември на 1919 година.

(Подготви: Матея Андонов!
— Следва—

самоупра- ние по фехтовка в

ска
и набелязани конкретни

за действуване зана 
Матея Андонов

зак-
все по-широко ангажиране на 
селскостопанските производи 
тели в тези процеси.

лючения
пред.
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п»рк, междуСпомеиегепиияНа 12 април в 
град Шид и село Товариик а Срем, е проведено тър
жество, в което взели участие и група преживели 
бойци от димитровградско и курсистите от общин- 

политическа школа. С участието си димитров- 
градчани са обърнали нужното внимание иа една от 
май-големите наши победи в НОВ, където са загина- 
ли над
от димитровградско.

★Я ТИТО НАЗА...ия Дммнтровградчаии ската

НАЦИОНАЛИСТИТЕ И 
ИРЕДЕНТИСТИТЕ иа 30 000 хиляди бойци, между които и десетинаНА КОСОВО

тържеството 

о Срем
В Срем, иа същото място, където преди 36 

години о пролята много пръв венци 
бойците Димитър Ташков, Тодор Александров, Йов
ко Алоксов, Нетно Георгиев и курсистите от Поли- 

Общинския комитет нв Съюза

са положили
по-че има

;Нв смгШеГо еуРб:Гсг.:г и"13::™ .ътР0 .
За това и тук стана дума. Аз мисля, че 

послодно време. Разбира се, та- 
работниците, от 

само

дриване на
страната, 
това се засилва о

тическата школа при 
на комунистите п Димитровград.

не идват от редовете на
които добре знаят, че * Т. Петровкива опити

нашите трудещи се,
ус-вървят напред и да създават 

по-хубав живот. Те идват от ония, кои- 
остлабят нашата общност, да спъват и

единни могат да
СКС в БАБУШНИЦА ТОМИСЛАВ СТАНОЕВИЧловид за още 

то желаят да 
забавят нашето самоуправително развитие .

Социалистическа автономна покрайнина Косово 
пощадена от това ни тези дни, но се среща със 

засилено действуване на националисти, 
вражеско действуване на клера и други идейни про
тивници. Всички те имат една и съща цол —

недоволство всред албанците на

РАЗГОВОР СЪС СЕКРЕТАРЯ НА ОК НА

Провеждането на стабилизационните 

мерки—най-важна задача
не е

иредентисти,

настоя

ват да предизвикат 
Косово и да внесат раздор всред многонационалното

2 302 000 динара илиобщияствен висок ръст на 
доход от 46 процента, но съ
щият е придружен и от висок 
ръст на изразходваните сред- 

от 55 процента, така че

не е
8,6%. Надвишавания в лични
те доходи е имало при 
„Църни връх", трудовата ор- 

„Комуналац", 
операция „Ерма", ООСТ „Та- 
ламбас" и ветеринарната стан 
ция в Бабушница.

— Оценявайки стопанските 
процеси и резултатите 
панисване през

изтъкна

—• Провеждането на мерки- 
стопанска стабилизация 

идейно-по- 
члено-

население там. При това си служат с извращаване на 
фактите за косовската действителност, разпространя
ване на дезинформации, лозунги с вражеско съдър
жание и други нечестиви средства.

те по
и по-нататъшното 
литическо издигане на

ОСТ

ко-ганизациявето на Съюза на комунисти- 
Бабушнишка община — 

направления, 
и на-

ства
доходът е нарастнал факти
чески само с 28 процента. Съ
щевременно трябва да 
в предвид, че 
резултати в 
са постигнати при повишение 
на цените от 24,2%, а по

Вражеските цели, които стоят зад всичко това 
трудещи се хора. Те

те в 
са най-главнитедобре са известни на нашите

такива опити, както винаги пра- имамев които що се развива 
сочва дейността на СК зана- 

Томислав Ста 
Общин-

ще осуетят всички 
веха в миналото. Важно е да продължим последо- 

политиката на нашия Съ-

финансовите
на сто 

изтеклата 1980
промишленосттапред — изтъкнавателно да осъществяваме 

юз на комунистите. ноевич, секретар на
комитет на Съюза на ко- Станоевич 

— в 1981 година се налага 
да се засили всеобщата актив 
ност в осъществяването и при 
лагането на Закона за сдру-

годинаСКИЯ
мунистите в Бабушница. През 
изтеклата година, 
която ведно беше и послед
на от изтеклия средносрочен

това повишеотделни отрасли 
ние изглежда така: в електро 
стопанството — 30,8%, в пре
работката на каучук 
в преработката на химически 
произведения 27,9% и така на 
татък.

През този период в сто
панството е осъществен общ 
доход от 1 145 365 000 динара 
или 41,7% в повече в срав
нение с 1979 година. Към те
зи резултати голям принос 
има ООСТ за вътрешни авто- 
гуми „Бабушница", която уча 
ствува в общия доход с 37,5% 
или с 55,9% в общия доход 
на промишлеността в общи
ната. Значително е и повише 
нието на износа от 75,6%, та
ка че приходите осъществени 

износа
31,4% от общия приход. Но 
изразходваните средства са 
значително се увеличавали.

През изтеклата година е 
имало и надвишаване на до
пуснатите граници в увеличе
нието на личните доходи. Об
щата сума на това надвишава-

ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА КОМУНИСТИТЕ
тойказа

За по-нататъшното успешно развитие на 
та общност, отделно за по-стройно икономическо 
развитие на всички области в нашата страна, за за
дълбочаване на всичко онова, което прави смисъла 
и съдържанието на националното равноправие е го
лямо задължение за Съюза на комунистите.

В това отношение пред комунистите днес стоят 
твърде крупни задачи, не 
те имаха във всички досегашни фази на нашата ре
волюция. Ясно е, че комунистите, които разрешиха 
националния въпрос, трябва и по-нататък да се бо
рят за задълбочаване на равноправието между всич
ки народи и народности на Югославия-

Комунистите трябва решително да се борят за 
икономическо равноправие на нашите народи и на
родности, за тяхно равноправие в образованието, нау
ката и културата, за по-равномерна застъпеност в ин
ституциите на политическата система на всички рав
нища, за действуване на средствата за масова ин
формация в духа на осъществяване на национално 
равноправие и т.н. Всяко изоставане, в която и да 
било от тези области, неизбежно води към забавяне 
на пълното национално равноправие.

(Из изказване пред съвместното заседание 
на Председателството на САП Косово и ПК 
на СК на Косово, 16 октомври 1979 година 

___________в Прищина)

наша-
14,2%,

развоен план са постигнати 
добри резултати, но не по 
всички показатели. Именно,

жения труд във всички основ
ни организации на сдружения 

самоуправителни общ-■фуд,
ности на интересите и трудо
вите общности. Това нещо

поради сътресенията на све
товния пазар и по ред други 
причини се стигна до затурд- 
нения в обезпечаването на 
суровини и възпроизводстве- 
ни материали, което зле се 
отрази върху стопанисването 
на организациите на сдруже
ния труд 
вич. Но и покрай това висок 
растеж е осъществен в някои 
ООСТ. В ОСТ „Пластика" 
СОСТ „Лужница" е осъще
ствен ръст на производството 
от 38 процента, в „Метакри- 
лат" 33, в ОСТ 
16 процента и при временния 
недостиг на възпроизводстве- 
ни материали. Задоволяващ

по-малки от ония, които още повече ще спомогне в 
промяната на обществено- 
икономическите отношения, 
особено в областта на създа
ването и разпределението на 
дохода. Именнно тук трябва 
да се води още по-голяма 
борба за провеждане в дело 
на стабилизационните меро
приятия н реализиране на 
производствените програ/ 
всички показатели. Затуй ще 
бъде необходимо всички ос
новни организации на сдруже 
ния труд да извършат крити
чески анализ и оценка на 
собствената работа и набеля- 
зат мероприятия за работа 
занапред. Една от също ва
жните задачи е свеждането 
на общото и съвместното по
требление в реални граници. 
Ще е необходимо още по- 
съгласувано действуване по 
посока на по-голямо спестя
ване при непрекъснато пови
шение на производителността 
на труда и намаляване на вси 
чки видове производствени 
разходи.

изтъкна Станое-

ми по

от представляват
„Тъкачница"

растеж е имало и производ
ството „Балкан",
Др. В
изтеклата година

в „Тигър" и 
промишлеността през 

е осъще-

ИЗ РАБОТАТА НА ООСТ „ИЗГРАДИЛ" В БОСИЛЕГРАД

60 нови работни места
ОСНОВНАТА шен план (с към 20 на сто), 

поради нереализирането на 
отделни инвестиции от страна 
на инвеститори, положителни
те резултати не са изостана
ли. Чистият доход възлиза на 
над 17723 хиляди динара и 
е по-голям с 31 на сто, сред
ствата за общ личен доход са 
увеличени с 20 на сто, а 
фондовете са по-пълни с над 
1420 хиляди динара.

организация 
на сдружения труд „Изград- 

постоянно 
укрепва мястото си в строи
телната дейност, а 230-те ра
ботници, 
щем са тук заети, всекиднев
но полагат усилия да издигат 
и себе и организацията си в 
сдружения труд в общината.

на, Требинье от 2 милиона, 
в Белград от 10 милиона и в 
Босилеград от 43 милиона ди
нара (Митницата в Рибарци 18, 
услужният център в Босиле- 

17 и фабриката за

цирани. Но макар, както изтък 
ва директорът, квалифициран 
работник в Босилеград 
да заработи и над 10 хиля
ди динара, интересът за об
явения конкурс не е доста
тъчно.

ня" в Босилеград Съюзът на комунистите ка
то водеща идейно-политичес
ка сила трябва най-активно 
да се ангажира в провежда
нето на мерките по стабили
зация- В това отношение ние 
правим всичко възможно пър 
вичните организации на СК 
във всички организации на 
сдружения труд, в местните 
общности и другаде, най-ак
тивно да се включат в про
веждането на тези задачи. За
това занапред ще е необхо
димо и по-често в първични
те организации да се прави 
отчет по изпълнението на на
белязаните задачи, като по 
такъв начин се дава нов тла 
сък на движение на развитие
то напред — каза между дру 
гото Томислав Станоевич.

може

колкото понастоя- град
преработка на овощия и зе
ленчук (само за строителни 
работи — 8 милиона динара). 
Всички тези договорени рабо
ти възлизат на 70 милиона ди

Трудности обаче има. Пре
ди всичко решение търси по 
добряването на трудовите и 
жизнени условия. Докато ра
ботниците, които работят вън 
от общината имат обезпече-

През изтеклата година към
180 работници са осъществи
ли общ доход от 38 191 хиля-

нара и както подчерта Вели
нов, това е и финансовият 
план за настоящата година.

Понастоящем трудещите се 
в тази трудова организация 
строят няколко обекта в СР 
Словения; в Белград, Треби
нье

ди динара и същият по от
ношение на по-миналата го
дина е увеличен с 45 на сто. 
Но имайки предвид увеличе
нието на цените на строител
ния материал, изразходвани
те средства, възлизащи на 
16 550 динара, отчитат увели
чение със 70 на сто. Въпреки 
трудностите, съществуващи в 
строителната дейност, както и 
цялостно

За реализирането на този 
амбициозен план са необходи

на топла закуска и подсигу
рени жилищни помещения, те 

Босилеград и Рибарци 
нямат. Имайки 
поне за топла

и Босилеград. Както ни 
осведоми Кирил Велинов, ди
ректор на тази

ми още по-големи усилия — 
от увеличаване на машинния 
парк' до цялостното осъще
ствяване на задачите, произ-

зи в

предвид, 
закуска

обезпечени финансови 
ства, решаването на 
не търпи отлагане.

че
организация, 

през настоящата година ня
ма да има проблем при обез 
печаването

са
сред-

въпросатичащи от икономическата ста 
на работа. В Сло- билизация. При това са необ- 

вения е осигурена работа в 
стойност от 8

ходими най-малко още 60 но
ви работници, от които 45 ква 
лифицирани и висококвалифи-

милиона дина
ра, в Нови Сад от 6 милио-неизпълнения годи-

В. Б. М. А.
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от СЪВЕЩАНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С 
И ЗАДАЧИТЕ НА СК В босилеградсклТобщНиАна ИКОНОМИЧЕС-Ка обстановка

заседание на
ТА Скупшии» ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКА 
•А СКУПЩИНА В БОСИЛЕРАД

в а® По развойната средно 

срочна програма
ЧЛЕНОВЕТЕ на Изпълнител- проектопредложението на ра 

звойната програма на Боси- 
леградска община и то, след 
като го разгледат и делега
тите на трите съвета на Об
щинската скупщина, ще бъ 
де пуснато на публично ра
зискване в местните и самоу- 
правителни общности и орга

съвет на Общинската ску 
шцина тези
ИИЯ

Осъществява«ето г
задача на всички обществени 
нататъшното по-бързо развитие 
к&то цяло е, провеждайте на

политиката на 
субекти

дни разискваха 
върху проектопредложение
то на развойната 
на Босилеградска община за 
периода 1981 
Уводното изложение

икономическата стабилизация
» общината. От особено 

на организациите на 
стабилизацията

е постоянна 
значение за по- 

сдружения труд и общината 
в стопанството.

програма

I 1985 година.
изне-По-ускореното обществено- 

икономическо и стопанско ра 
звитие на Босилеградска об

ети нови 57 работници,

767 работника,
се председателят на ИС Бо- 
дн Миланов. Той 
гото изтъкна, че 
на общината през настоящия 
петогодишен период ще се 
основава

така стите и останалите обществе
но-политически сили

че общо има между дру 
развитието

низациите на сдружения труд. 
Публичните разисквания ще 
продължат до края на месец 
април, а до края на май ще 
бъде изготвено

трябва
да се застъпват за осъщест
вяването им. Нашето общест
вено-икономическо

със среден личен 
4726

доход от 
динара. В отчетния 

риод се посочва, че през 1900 
година само

щина и преодоляването 
възникналите

на
пе-проблеми, 

края на миналата, а особено 
в началото на тази

в
развитие 

не може да върви напред без 
единство и

„Автотранспорта " 
отчита загуба от 1930

върху дългосрочни
те определения на нашето 
общество за развитие на не
достатъчно 
Ща и върху

предложе-
година,

във връзка с прекомерното и 
неконтролирано

ние на програмата. Средно- 
срочната програма на Босиле
градска община за периода 
1981 — 85 година ще прие
ме Съборът на общината до 
края на юни тази година.

Изпълнителният

ХИЛДДИ
съвместни интере 

си, завърши Стоилкович.
Възникналите проблеми и

динара.
Осъщественитеувеличение 

на цените, които обезценяват
развитите край 

дългосрочните 
ста-

Приемането на 
трябва да бъде 

демократично —

доходни ре 
зултати показват, че изразход 
ваните средства бележат затруднения 8 стопанството по 

мнение на
постигнатите резултати, задъл 
бочават социалната нестабил
ност и в неблагоприятен

насоки на икономическата 
билизация-по- Богдан Трифуно- 

вич, член на Председателст
вото

голдм ръст в отношение на 
общия доход, което е отра- програмата 

докрай 
при участие на всички 
Щи се и граждани.

сми съвет при
при Междуобщинския 

синдикален съвет в Лвсковац, 
могат успешно да се преодо 
ляват само с непрекъсната и 
постоянна активност на

съл в влияят върху настрое
нието

зва трудещите се в организа 
циите на сдружения труд да 
вземат

жение на незачитане и не про 
веждане докрай мерките на 
икономическата стабилизация. 
Затова

на трудещите се, беше 
главна тема на обсъждане на 
неотдавна състоялото се съве 
щание в Босилеград.

съвещанието участвуваха 
директорите и партийните се 
кретари от стопанските орга
низации в общината, членове 
те на Общинския комитет, 
членовете на Изпълнителния 
съвет при Общинската скуп
щина, изпълнителните секрета 
ри при ОК на СКС в Босиле 
град, обществено-политичес
ките ръководители от общи
ната и представители от ре
гиона: Богдан Трифунович, Мй 
лутин Ристич и Миленко Сто
илкович.

Уводно изложение на съве
щанието, във връзка с „Акту- 
алната обстановка и задачите 
на Съюза на комунистите" в 
общината, изнесе секретарят 
за стопанската дейност в об 
щината Сотир Сотиров като 
изтъкна, че съвещанието има

труде-
активно участия в из

готвянето на развойнит елро 
грами а своите колективи. Та 
зи техна активност трябва да 
обезпечи конкретна и основа 
ваща се върху възможности
те програма, както на органи

На заседанието бе изтъкна-пред трудещите се, 
преди всичко пред членовете 
на Съюза на комунистите в 
стопанските организации,

всич то, че организациите на сдру 
жения труд, като носители на 
планирането и 
досега са били

ки, ако всеки негов член 
мотивиран и отговорен 
своите
ми, с пълна 
на борба за провеждане 
политиката на

В е
за реализацията, 

малко активни 
в изготвянето на проектопред 
ложението на развойната про
грама.

Изпълнителния съвет прие

в и всеобщите пробле-
настоящия период, стои твър 
де важна и отговорна зада
ча, да разясняват причините 
на икономическите

и последовател
на зациите на сдружения 

така и на цялата община.
ТРУД|икономическа

тРУДНОС- стабилизация-
ти в своята среда, да конкре М. Я. М. Яневтизират настоящите задачи в 
тази насока, а не да повтарят 
насоките и заключенията 
ЦК на СЮК за по-нататъшно

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОТОна
ИЗДИГАНЕ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА В ПОПИТИ 

ЧЕСКИТЕ ШКОЛИ
то развитие на самоуправите 
лните отношения и икономи
ческата стабилизация-

Разискванията ст>Що показа 
ха, че този твърде важен въ
прос за общината и общест
вото досега е разискван само 
на общинско равнище, но не 
и в базата, в местните общно 
сти и организациите на сдру 
жения труд, там където се 
създава дохода. Затова как
то изтъкна Симеон Захариев, 
председател на Общинската 
скупщина в Босилеград, тряб 
ва този проблем иай-обстой- 
но да се разгледа и обсъди, 
във всички среди в община
та, а комунистите трябва да 
бъдат пътеводители в тази на 
сока, защото без укрепване 
и по-нататъшно подобрение 
на социалистическото самоуп
равление на може да има е- 
фикасно стопанисване, а с то 
ва мяма увеличоние на произ 
водството и дохода.

СЛЕД ПЕТМЕСЕЧНА работа 
в реализирането на програма 
та по идейно-политическо из
дигане вторият випуск на 
Политическата школа на ОК 
на СКС в БабуШница приклю
чи с работа. През този пе
риод 30-те курсанти, колкото 
посещаваха Школата и лекто

рите им обработиха 6 тема

тични области. По точно, на 
80 часа от страна на лекто-

ществено-политически дейци 
и стопански ръководители • 
общината, а една част от про 
грамата са реализирали лек
тори от Междуобщинскатв по 
литическа школа в Ниш. Обща 
оценка от страна на лектори
те е, че курсантите са били 
дейни в работата, което най- 
много се е потвърдило в ди
скусиите и обсъждането по 
изнесените сказки.

За курсаните ще бъде орга 
низирана еднодневна екскур
зия до някое по събитията 
от НОВ известно място, къде
то ще им бъдат връчени и 
дипломите.

Освен Политическата школа 
на ОК на СКС, неотдавна при
ключи и Младежката полити
ческа школа в Стрелъц и Лю 
беражда, която посещаваха 
към 50 курсанти. Тези дни 
приключава с работа и Мла
дежката политическа школа в 
средношколския център в Ба 
бушница, която посещават 30 
курсанти.

Имайки предвид работата 
на политическите школи през 
настоящата година в Бабуш- 
нишка община през тоя вид 
на идейно-политическо мздм 
гане що минат над няколко 
стотни курсанти. Това пък 
представлява добра кадрова 
основа и сила на идейно-спо

ри са изнасяни сказки и 
водени организирани разгово
ри по тематичните области. В 
края на работата на. Школата 
курсантите са изготвили по ед 
на семинарска работа, която 

потвърдили 
си подготвеност, получена по 
време на идейно-политическо 
то си издигане в Школата.

Лектори 
школа са били изтъкнати об-

са

за задача да даде подтик за 
ло-голяма активност на всич 
ки обществени субекти: от 
основните организации на 
сдружения труд и местните 
общности до общинските ор
ганизации, органи и тела, вси 
чки в своите среди, критиче 
ски да анализират осъществя 
ването на икономическата ста 
билизация и да предприемат 
конкретни мерки, всеки във в 
своята среда за спиране на 
неблагоприятната насоеа в ра 
заптието.

са теоретичната

в политическата

I
ТI ДИМИТРОВГРАД

Връчени награди 

на кръводарителите
Взимайки участие в розиск 

Миленко Стоилкович, 
в МОК

През 1980 година, изтъкна в 
изложение Сотиров, 

бала-
ванията,
изпълнителен секретар 
на СКС в Лесковац, изтъкна,

уводното
спрямо заключителните 
иси в стопанските оргаииза- 

общииата е осъШвст" 
399 190 хи

че трудещите се в организа
циите но сдружения труд тря 
бва да навлезиат и разоткри 
ят причините на трудностите 

издействуват за про 
В това отмоше-

ции в община Димм-На около 100 гръводаритоли от 
тровград проз изминалата седмица 
най-различни обществени признания за дългогодиш
ното им участие в акцията по кръводаряване, която

вей общ доход от 
ляди динара и в сравнение с 
тоя от по-мииалата година е 
увеличен с 38 на сто. Изразхо 

в стопански

бяха връчени

и до се 
махваното им.

трябва по-добър изход 
да се търси в доходното сдру 
жаване на

наред успешно се провежда, 
ите и

с години
Връчвайки сробърн

дваните средства 
те организации възлизащи на 
сума от 292 219 хиляди дина 
ра и са увеличени с 41 иа 
сто, а дохода 
е 106 971 хиляди динара. Съ 

ЛО-ГОЛЯМ от тоя •

златни значки, часовни- 
Симе-

ние
емблеми на кръводарителите,

организация ма
между другото

ците и златните 
он Костов, секретар 
„Червения кръст"

стопанските орга на основната 
а Димитровградот икономически ме- 

общини, със силни
низации 
развитите 
те стопански организации от 
региона, републиката и от ця

в стопанството

каза:
__ В Димитровградска община

души членове не „Червения кръст", което ще рече, 
половината жители в общината чло- 

„Червения кръст", с което малко общини в 
могат да се похвалят.

9000има около
щиЯт е оо
предходната година с 29 на

В тази насока 
се насочат настоя 

вся

лата страна, 
трябва да
щите развойни планове, 
ка добра доходна инициати- 

отношение що по

че повечето от 
нуват в 
страната

сто. Средствата за лични до 
ходи са ло-големи за 24 
сто, а средствата за разшире 

основа

за 98

собнн труженици е по-нататъ

шното развитие и укрепване 
на социалистически!© самоуп 

нас.

иа

Т. П.ние на материалната 
иа труда са увеличени 
иа сто. В стопанската двйиост 
през изтеклата година са зае

равителнм отношения У
ва е това 
лучи
широката общност, в комуни

Т. Андреевичпо-лълиа подкрепа от
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' оост „ТИГЪР" - ДИМИТРОВГРАД

СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАДДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕНИЗ

Повече грижи за трудещите ое о 

низки лични доходи
1 I600 хияяди чифта 

ботуши за СССР
г

ди на онези, които имат ни
зък личен доход.

Но същото заседание, де
легатите обсъдиха и инфор-

СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИ
ИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБОРЯТ, ВСЕ
КИ ЧЛЕН ДА БЪДЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН И ОТГОВОРЕН 
ЗА СВОИТЕ И ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ. САМО ТОГАВА 
САМОУПРАВИТЕЛНОТО ОБЩЕСТВО МОЖЕ С УСПЕХ 
ДА ПРЕОДОЛЯВА ТРУДНОСТИТЕ

Фабрика „Тигър" ООСТ „Димитровград" от Ди-

[ чиято стойност надминава 110 милиона динара. Досе- 
100 хиляди чифта, а остаиа-

мацидта въ» връзка със за- 
етостта в общината, която е 
отражение но общото обще
ствено-икономическо 
тие на общината. В момента 
в Босилоградска община при ; ; 
Завода по заомано но рабо
та се намират 740 лица, от . 

411 боз квалификация.

$га са изнесени почти
що бъДвт изнесени до края иа годината.

тази трудова организация 
вече изнесе

разви-

бързо реализирано идеята зт 
обединение на товарния тран 
спорт в общината.

Разисквайки върху 
мерното 
увеличение на цените, делега
тите констатираха, чо то до
вежда до заплаха на жизнено 
то равнищо на трудещите се. 
В Босилеградска община уве
личението на цените е посло-

Общинският синдикален съ
вет в Босилеград, на състоя
лото се заседание от 7 април 
т.г. обсъди и прие конкретни 
заключения във връзка със 

. стопанисването, прекомерното 
и неконтролирано увеличение 
на цените и проблема за не
заетостта в Босилеградска об
щина.

В информацията, изготвена 
от страна на Отдела по сто
панска дейност при Общин
ската скупщина в Босилеград 
се посочва, че само Автотран 
спортната организация отчита 
загуба от 1930 хиляди дина
ра, а останалите стопански 
организации в общината са 
постигнали положителен дело
ви баланс. Общият доход по 
отношение на по-миналата го
дина се увеличил с 38 на 

средства 
на сто, доходът с 29 

на сто, а чистият доход се 
увеличил с 31 на сто.

От посочените данни, а то

пите
За отбелязваме е, че 

за същия пазар, през 
500 хиляди чифта ботуши.

изминалата годииа,преко- 
неконтролиранои които

103 лица са със средно обра- 
14 лица са с виеше 

10 лица

годината иа запад-Освеи това в течение иа 
източноевропейския пазар ще бъде изнесена 

Стойността иа тази

зование,
образование, докато 
са търговски отдел, 
даниото в разискванията се 
чуха мнения, чо трябва да 
со върши договаряно с дру
ги заводи по заемане на ра
бота и да со обърне по-го-

ния И
най-различиа каучукова

надмине цифрата от

стока.На засо-
30 милиона динара.

стока ще

I чифта ботуши, които 
100 вагона, съществува въ** 

за още 100 хиля-

Освен тези 600 хиляди 
могат да се поместят ■ 
можиост да бъде сключен договор

дица на увеличението на на- 
бавната цена на стоки с из
ключение увеличението цена
та на дървото за отопление, 
ветеринарските услуги и услу
гите на автотранспорта, на 
които е наложено да върнат 
цените на равнището от де
кември миналата година.

На заседанието 
на Общинския синдикален съ 

във всяка 
сдружения

лямо внимание на приемане
то на стажанти, особено в 
стопанските организации.

ди чифта.
....................................*Г; -■

бъдо за 40
споменатата

С износа, който тази годииа ще 
миналогодишния,Накрая Да добавим и това, 

че Общинският синдикален съ 
Винко Стоянов

на сто по-голям от 
трудова организация освен, 
ва в акцията по стабилизация, също 
и необходимите валутни средства, необходими 
иабавката иа суровини и възпроизводствеии матери-

че иай-Двйно се включ-
така обезпечава ♦вет предложи 

за носител на бронзова
дългогодишен обще-

заделегатите знач

ка, като
ствено-политически деец, ко
йто между другото

вет се застъпиха али.
сто, изразходваните 
с 41

е бил иорганизация на 
труд да
карта за всеки 
да се увеличат личните дохо

Т. ПетровОбщинския 
Босиле

ка Я.

председател на 
синдикален съвет в 
град.

се изготви социална 
работник и

ва е и констатация на члено- 
вете на Съвета, трудещите ПРЕД ТРЕТИЯ 
се в стопанските организации 
през изтеклата година не са 
цялостно спазвали мерките по 
икономическата
ЦИЯ- Все още изразходваните 
средства бележат по-голям ръ 
ст в отношение на общия до
ход.

КОНГРЕС НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ

Акциите-според програматастабилиза-

В момента се привеждат 
към края подготовките за во
дене на разговори в органи
зациите на сдружения труд 
на тема: Решаването на работ 
ни_ите с сдружения труд по 
създаване и разпределение 
на дохода и чистия доход, ка 
кто и по заключителните ба
ланси за изтеклата стопанска 
година.

До края на месеца в сдру
жения труд и местните общ
ности всички разговори в под 
готовката на Третия конгрес 
на самоуправителите ще бъ
дат приключени. В самоупра-

вителните органи на местните 
общности, самоуправителните 
общности на интересите, как- 
то и в сдружения труд ед
новременно се разисква и по 
двамата кандидати — делегата: 
Никола Димитров и Саша Ди
митров за Третия конгрес на 
самоуправителите.

В сегашната дейност на Съ 
юза на синдикатите в Дими
тровградска община важно 
място се отделя и на опита 
по въвеждане и прилагане на 
колективната работа, решава
не и отговорност.

къдвто е присъствувала и де
ловата група при МОК. Таки
ва разисквания са се състоя- 
ли в конфекция „Свобода", 
земеделската 
„Сточар" и Органите на уп
равление при ОС.

Подготовката на Третия кон 
грес на самоуправителите в 
Димитровградска община се 
развива според 
След създаването на Общин
ски координационен комитет, 
са се състояли повече заседа 

на които главно са оп-

Имайки предивид, че в на
стоящата година стопанството 
в общината, се среща с ре
дица трудности, трудещите се 
и всички обществено-полити
чески сили се намират пред 
въпроса: как да се разрешат 
съществуващите 
и как стопанството в Босиле
градска община да стане на 
здрави крака? Това именно 
бе главен въпрос който спре 
вниманието на членовете на. 
Общинския синдикален съвет.

За състоянието в Автотран
спортното предприятие уча
ствуващите на заседанието из 
тъкнаха, че освен оправдател
ните причини (всикои обще
ствени облагания, лоши пъти 
ща, високи цени на маслото 
и горивото, конкуренцията на 
други организации) и прочи, 
има и неоправдателни причи
ни. Все още 
мерките
стабилизация така, 
разходват много непланирани 
средства, много 
от организацията небрежно 
се отнасят към трудовите за
дачи и друго.

За преодоляване на труд
ностите в тази стопанска ор
ганизация сега се предприе
мат сериозни мерки. Зана
пред да използуват вътрешни 
те резерви в организацията. 
Естествено и' самоуправител- 
ният работнически контрол, в 

насока трябва повече да

програмата.
кооперация

I

миЯ,
ределени основните насоки на 
дейност и приета програма 

трудности по подготовката на Третия кон 
грес на самоуправителите.

идейно-По въпросите 
политическата роля и задачи 
на Съюза на комунистите по 
осъЩествяване на 
ционната роля на Съюза

на

конститу-
на

Досега са водени разисква
ния в организациите на сдру 
жения труд — мебелната фа
брика „В. Иванов — Циле”,

синдикатите, съвместо са ра
зисквали ОК на СКС и Пред
седателството на Съюза на 
синдикатите. Ст. Н.

СамоуправлениетоI
БОСИЛЕГРАД: ОЖИВЕНА
ПРЕДКОНГРЕСНА АКТИВНОСТ основа на производството

РАБОТНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВА СИЛЕН СТИМУЛ НА ТРУДЕ- 
ЩЙТЕ СЕ ЗА БЪРЗО РАЗВИТИЕ НА МОДЕРНОТО И РАЦИОНАЛНО СТОПАНСТВО

ТРУДЕЩИТЕ се в Босилегра- лата година, запознавайки се 
дека община в организациите не само с цифрените показа
на сдружения труд, местните тели, но и- с причините за
и самоуправителни общности, състоянието и изнамиране 
непрекъснато се готвят за най-подходящи решения за 
Третия конгрес на самоупра- по-успешно производство., 
вителите на Югославия. След Както ни осведоми Пенко 
формирането на Координаци- Найденов, председател 
онното тяло, което е задъл- Председателството на Общин- 
жено за провеждане на под- ския синдикален съвет в Бо- 
гтовките и формирането на силеград, предконгресни съб-
деловите групи, акцията в об- рания са проведени в
щйната е в пълен разгар. всички

През миналата и в течение 
на настоящата седмица, тру
дещите се в основните и 
трудови организации от мате-

производството, което предиз 
виква недоволство.

На заседанията 
се потенцират и други жиз- 
ненотрептящи въпроси: преко 
мерното увеличение на цени
те, стандарта, жилищния 
прос, увеличение на

административно и канцела- 
рийно решаване, заемат се 
становища и взимат решения, 
предварително договорени, ка 
то се пренебрегават трудещи 
те се и техните самоуправи
телни органи.

трудещите
не се зачитат 

на икономическата
че се из-

■ъ-трудещи се
производ 

ството, доходното свързване, 
провеждане на 
та стабилизация, 
на работното

на В някои организации, изтък 
на Найденов, има явления на 
стагнация на самоуправление
то и разпределението според 
труда, които осъществяват на 
стари вече изоставени основи, 
каквито са заплатите, „старт- 
ни основи" и други подобни. 
Не са редки случаите в та^ 
кава система на разпределе
ние на

икономическа 
уплътняване 

време и про
чие.

Накрая да добавим, че тру 
дещчте излъчват кандидати 
за делегат на Конгреса, кой
то според критериите и до
говора в региона трябва да 
бъде от образователно-възпи 
тателната дейност и кандида
ти за изборна кандидационна 
комисия, която от предложе
ните кандидати ще избере 
делегат за Конгреса.

почти
организации.

Трудещите се разискват по 
проблемите в собствените сре 
ди. Най-голяма активност и 
интерес проявяват по въпро
сите на разпределението натази

действува.
Делегатите на 

синдикален съвет приеха ре
шение да се отпр.ави иск до 

съвет за по-

риалното производство и из- 
вънстопанската дейност, обсъ- 

Общинския ждайки предконгресните
териали, най-обстойно разгле 
ждат, заключителните баланси

дохода администра
тивните и професионални слу 
жби в организациите на сдру 
жения труд, да имат приве- 
лиговано положение 
ношение на работниците

дохода според резултатите на 
труда. В някои организациима

на сдружения труд още има 
явления на пренебрегване на 
органите на

по от-
по стопанисване през изтек-Изпълнителния самоуправление, М. Я.от
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В се повече са
стите. ,чв в Косо.ИЯеТеЛСТВУВаНИЯТа и 
активност . К 60 се Разгръща широка 
активност в организациите на Съюза на

в <-оциалистическия
Другаде като 

етическите, вражеските 
радва и охрабрява в 
кото с

ве- ■ Да. С г 
Не трябв

пълно право. Далновидно, 
а исто

При оценяването и анализа на националис-
>рията да бъде съдия за 

поуки останаха. То- 
развитието ни

тическата ескалация е нужно ясно да се види 
степента

комунистите, 
бойците и

настоящето, но 
гава, когато в 
стои

нейнитесъюз, всред 
отговор на национали- 

демонстрации. Това 
настоящия момент. И 

загриженост бе

на свързаността с активизирането на 
различни вражески и опозиционерски елементи, 
които своя шанс упорито търсят след смъртта 
на другаря Тито.

се случваха за- 
на сцената се поя- 

със спектъра на сво- 
Толкова по-

и разни трудности, 
вяваха и национализмите 
ите

ни
кол-

следено на- 
и вражеско беснеене в При- 

места в Косово, спокойно- 
в този

изненада и 
ционалистическото г
Щина и още някои 
то размисляне вече 
у нас убеждението, 
тите в Косово ще бъдат 
бивна бариера 
нашия път, за който 
единодушната подкрепа 
даните от цЯла Югославия.

мрачни 
жестоко, колкото в 
вете на Съюза

и зловещи искания.
Поуките от този 

че нещата не
нашите урок, който ни показа, 

се развиват винаги според же
ланията ни, вероятно ще ни насочи към разми
сляне, преди всичко, за нашата собствена прак
тика и пропуските, както и за обективните 
труднения в реализацията на текущите, кзклю-

редове и в редо- 
на комунистите имаше диехар- 

неща в гледищатамония в самия ход, неясни 
как да се преодолеят т 
те затруднения, все едно; 
че изчаквания при търсенето 
по-нататъшното развитие 
носно

момент
че гражданите и

укрепваше
комунис- застоите или нормални-

колкото имаше пове-съЩинската и за-непро-
срещу всички на насоките напротивници на 

се определехме, 
на комунистите

или опортюнизъм, от- 
неотговорности, които неминуемо прече

ха на Съюза на

чително тежки задачи през последно време, 
които са изострени от стопанските проблеми и 
мъчителното изнамиране на пътищата към по
нататъшното развитие.

при 
и граж-

м комунистите решително да
действува като водеща и направляваща сила и

I
Не трябва да се срамуваме и да кажем, че 

националистическите явелния, както и другите 
негативни тенденции ще се явяват пропорцио
нално на нашите слабости в Съюза на кому
нистите, в непоследователностите по пътя 
реализацията на нашия концепт, според степен
та на нашето безсилие, пък дори и недостатъч
ната отговорност в организациите, недостатъч
ната бдителност и подобно. Наистина, не е по
требно да преизпитваме нашето основно опре
деление, обаче същото търси постоянна про
верка в смисъл как се разбира и провежда в 
практиката.

Отговорно с лице 

към реалността
(

на

I
Че национализмът не може да мине на да носи пълна и неподелена отговорност в за

щитата и обогатяването 
цията, както и на всички стойности 
самоуправителна социалистическа общност.

Ясно е, че и случаите на националистичес
ки и контрареволюционни нарушения в Косово 
трябва да наблюдаваме в свързаността

международните от
ношения- Това по правило довежда Югославия 
в сложни обстоятелства и често й създава из-

нейното гео-

нашата почва, това се показа в повече обстоя
телства от края на Народоосвободителната вой
на до днес. Не мина 
бъдеще. Колкото 
и разпространени отровните и други сокове, с 
които

на целите на револю- 
на нашата Лредвестните анализи в Съюза на комунис

тите в Косово, поуките извлечени от събития
та, които доведоха и до явленията, които ни 
изненадиха, ще ни сторят и по-мощни и по- 
сигурни само ако бъдат безкомпромисни, от

крити и обмислени. Те трябва да бъдат такива 
и в останалите наши партийни среди. Добре 
и точно е казано, че трябва да бъдат извърше

ни в храбро изправяне на комунистите с лице 
към нашата реалност и отговорност.

сега, нЯма да мине и в
и да се жилави корените му

се храни национализмът, несравнително 
е надмощието на братството и единството .рав
ноправието на народите и народностите на Юго 
славия, като основни стойности на нашето об
щество. Историята за 
дума/

с
опасното изостряване на

това вече каза своята ключителни затруднения поради 
графско и стратегическо положение на Балка
ните и в Европа, заради необвързаната й по
литика, позицията и авторитета, който има и за-

Но, все пък. Не е ли Съюзът на комунис
тите .изграждайки собствената си стратегия 
борбата, непрекъснато, все до

на
дни,днешни

указвал на причините, които биха могли 
застрашат равноправието и единството на на
родите и народностите? Не призиваше ли дру
гарят Тито отделно, почти във всяко обстоя-

СъЩо така и започналата подготовка за 
Дванадесетия конгрес на всички равнища на 
нашето организиране ще получи по-голЯмо зна

чение и важност с основното съгледаване на 
причините, извличаванетото на поуки от не

приятните минали събития.

ради нашето определение да развиваме само- 
управителни социалистически отношения. В та
кива обстоятелства се умножават силите, кои
то биха искали да ни попречат, изхождайки от 
своите блокови концепти, да ни отклонят от 
нашия път, като спекулират и разчитат, че с 
това ще отслабнат нашето единение и застра
шат братството и равноправието на всички на
ши народи и народности.

да

телство със страст като зеницата в 
да пазим братството и единството и равнопра
вието на народите и народностите на Югосла

вия?

окото си

Велко Миладинович

ция и конкретна работа. Затова реше
нията и задачите от областта на от
браната и обществената самозащита в 
такива среди вербално се 
от заседание на заседание, 
практически се спира по-нататъшното 
(обобществяване) на така значителна
та дейност каквато е отбраната.

и СК И ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНАЗА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
социалистическивсички организирани

най-належаща задача еСИЛИ, ЯСНО, пренасят 
с което

и ло-иататъшното ук-осъществяваието 
репване на самоуправлението, а успо- 

и обобществяването на 
сигурността.

редно с това 
всенародната отбрана и 
Няма съмнение, обаче, че СК не во-

биткатади и не може сам да води 
за по-нататъшно развитие на самоуп
равлението и - обобществяването на от
браната и сигурността. Но комунисти- 

особено трябва да 
мобилизират най-широ-

Действуването на първичните орга
низации на СК е успешно, ако е ор- 

комуНистганизирано така, че всеки 
да знае какво трябва да прави и как 
да мобилизира другите в борбата за

те винаги знаеха, а
Тежестта трябва да бъде Ьърху ос- 

пособяването на числящите се към 
териториалната отбрана и гражданската концепцията на всенародната отбрана, 
защита във всички среди, те съгласно Облиците на такова ангажиране са 
с възможностите си да отговорят на 
потребите на отбраната и защитата 
във всички, а особено в сложни об
стоятелства. Касае се многомилионна
та армия на бранителите, разпределе
ни в местните общности, организации
те на сдружения труд и общините.

знаят днес, да 
ките народни маси и да дадат възмо- 

всеки гражданин да получи 
ориентирни

работническата класа и 
на всички трудещи се и граждани, чи- 

към
Югославия.

тежнения на самоуправление и осъществяване на

жност на народите и народнос- 
Затова в пръв

сляЩи се 
тите на
план изпъква дългЪт на комунисти- 
те постоянно и непосредствено идей- 
но-политически да се издигат и ос- 
лособяват за отбрана и самозащита.

определени политически
които лесно щеточки, въз основа на 

се различава кой е борец за соци- 
кой стои

познати: развит демократически диа

лог, критика и самокритика, борба про

тив опортюнизма и национализма, про

тив груповщината и интригите в Съю

за на комунистите.

ализъм и самоуправление, а 
иа ня*<оу^ други позиции.

развитието наТъй както самоуправлението е реше- в настоЯЩия 
ващ елемент на стабилността иа Юго- наШата система на всенародната отбра- 
славия и гаранция на независимостта на и обществена самозащита идейно- 
Й пред Съюза на комунистите стои политическата активност на Съюза на

на другите обществено 
по-

етап

Разбира се, състоянието в поотдел-
Макар че в изтеклид период са по

стигнати добри резултати в организи

рането и оспособяването на частите и 
щабовете не териториалната отбра

на, има среди където не се о отишло 
по-далече от нормативното регулира

не но задачите. В работата още пре

обладава вербализъм, а по-малко ек

ни среди до голдма степен зависи и 
от това как действува ръководството, 
колко е упорито в осъществяването 

и заключения,

постоянно изгражда- комунистите и
борбата политически фактори трябва още

насочи към по-нататъшното

задължението за 
не та успешно да лредводи
за разрешаване на обществените про- ввЧв да се

последователно осъЩе- и всестранно отбранително-самозащит-
местните общности

на приетите решения 
колко е свързано с членовете и реал

ния живот на хората.

тиворечиЯ, за 
стаяваме на сегашната 
революцията, за 
многонационална 
ки основните исторически интереси и

на но организиране напрограма
и основните организации на сдруже- 

като основни самоуправи- 
нашето общество.

нашатакохезия на 
общност, последвай- ния труд,

Б. Вучетич
телии клетки на



2 Комунист
РАБОТНИЦИТЕ В КОСОВО НА ВСЕКИДНЕВНИТЕ СИ ЗАДАЧИ

Сигурни когато е най-трудно
стоянна съставна част на труда и жи

вота — това 
на изключителното

и валидни и с дълбо- 
множество

нас бяха точни
чувство, че врагът с

безсмислени слухове настоява

Почти единодушното порицаване на вражеските демонстрации е част 
от истината за работническата класа в Косово. Цялата истина гласи: работ
ниците в най-драматичните условия одържаха производството, а в затрудно- 

обстоятелства надхвърлиха обичайните резултати. — Как се провеждат 
Заключенията от 16-то заседание на Областния комитет на СК на Косово

е необходимост с оглед
кото значение на дина- 

на Косово.* Да лри-
да вно-

Бяхме сигурни, мичния растежсо раздор между нас.
участниците в домонстраци-

добри работници от Строително-промишления 
но „Рамиз Садику" работят

строежи, най-много в автономната об- 
В момента между най-значител-

само за това, че строителите 
комбинат

помнимните чо можду
ито не со намират

добри студенти и ученици,
наЙ-лошите." Това мне- 
Ружди Тузи, ИлиЯз ДаУ' 

Ахмет Абдуши. Казват,

на двеста
нито 
напротив — 
ние изнесоха 
ти и

ните призиви да им со приобщим, а 
да е обзор върху държание- бяхме готови да со противопоставим 

отделно на всяко тяхно посегателство — заявя-

БИЛО БИ несправедливо ако в ка- 
къвто и ласт.

обекти се намират няколко ка- 
енергийни и индустриални обе- 

в строителни-

идей- те подвизи. Така „Рамиз Садику строи 
„Ибар — Леленац",

и стотици ще бъде иай-големата такава
Очаква се обектът

че в тех- ните 
трети работник е питални

то на населението в Косово 
признание не би се отдало на работ- ва Реджеп Нура. 
ниците от безбройните колективи: и

което беше вчера и за то-

ния колектив всеки
Съюза на комунистите, че с кти, които се нареждатчлен на

години вече през училищата за 
но-политическо

„Когато тръгвахме от работа — об-за онова,
ва, което правят днес. По времето ко- яснява Салия Сулевич — видяхме мо- 
гато поради редица обстоятелства и жеду демонстрантите някои работни-
потребите на сигурността отсъствуваха цИ от други колективи. Това все бяха

40 на сто от работниците, а известни неработници и лентяи. Чест-
така беше в някои среди на главния нитв и ВИдни работници,- а те съчи-
град на автономната област, производ- няват огромното мнозинство, останаха 
ството успешно одъРжаваха останали- на своите работни места. Обаче, има
те заети. Сред тях имаше 
такива, които не без риск и огромни 
усилия, се пробиваха до своето ра
ботно място, за да работят в трета

която
система

оспособявано и самоул системата

минават десеткиравление
работнци. „Нашето оръжие —

и осведомеността.
в нашата страна, 
да бъде завършен до края иа годи- 

Най-голямо число строители от

казват

то — е знанието
Много се лъжат онези, които мислят,

ефтини пропагандни тази оргаиизация са ангажирани вър-

около
ната.

да ни измамят с
средства." И „Напредък" е многона- ху построяването на термоелектроцен- 

хомогенна и тралата „Косово Б" — с мощност от
на годината.

разбира се и такива, които бяха 
излъгани от лошите слухове. За съдър
жанието на тези слухове, по-добре и 
да не говоря- От тях и косата настръ- 

главата-" Ресни Зиба е секре-

не малко ционална трудова среда,
трудолюбива. Откакто съществу- 680 мегавата. До края 
знаят за слаби производствени заявяват в Комбината, ще бъде завър- 

резултати. Работата, отговорността и че- шен и комплекса на леярни за феро- 
най-големите сойности — никъл в Глоговац, а без застой текат 

необикнове-

ше
много
ват не

повече от то-смяна, дори правеха и 
ва. При това трябва да се има пред- тар 
вид, че на пример в Прищина голям у0^ 
брой промишлени работници са на
станени в радиус от няколко десетки 
километра от фабриката. Между тях 
имаше и много жени.

стността са
считат тук .. . Нищо не е 
но, че тук мнозина производствени ра
ботници получат месечно колкото и ге 
пералният директор. Разказват ни 
Абедин Султипали, работник на маши-

хва на
на първичната организация на СК. 
казва: „Щом видяхме, че се за

силват безредията, нашият Комитет по 
всенародна отбрана и обществена са- 

действие и пред-

работите на фабриката за дапмер- 
гуми в Сува река, както и построява

нето на 1600 апартамента, които „Ра

миз Садику" изгражда в САО Косово.
как

мозащита стъпи в 
прие всички мерки за извънредно по- 
лжение. Събрахме всички работници и

на, казал че ще замине от цеха ко
гато неговият шеф заработи колкото 
и той. Това се не е случило.

В рамките на работите свързани 
със сдружаването на труда и сред

ствата от други републики и Войводи- 
на в Косово, прибързано приключва 
договарянето относно съвместните ка- 

трудови ентусиазъм, въпреки многобро питаловложения в проектите на „Фар- 
йните задачи, които трябва да се осъ- макос" в Призрен и колривнишка „По- 
ществят. Дълбоко впечатление оставя дрввка", след това нв онези, които 
това, че след всичко отанало работни-

ще произвеждат изолационни елементи

ги запознахме с характера на демон
страциите. Всички провокативни опитиКАК Е БИЛО!

КАК Е СЕГА!на подстрекателите на демонстрациите, 
Разговаряхме с работниците от които- искаха да въвлекат и нашите ра- 

Текстилната индустрия „Косовка". Лю- ботници в безредията — се провали- 
бица Радулович с решителен глас по- Жа. Нашето производство течеше нор- 
твърждава, че и тя е била между оне- мално, с тази разлика, че вложихме 
зи, които са се „пробивали" до фаб- допълнителни усилия да се организи- 
риката. А дали е било обезателно да раме така както изискваше извънред- 

— питаме я. — Бях при- ната обстановка." 
казва Любица

В косовските колективи не липсва

прави това 
нудена —

ците постигат отлични производствени 
резултати. Сведенията за отсъствуване- („Термика от Любляна) и материали 
то от работа са много охрабряващи. за бетонни арматури (комбинат „Зени- 
Отсъствията 
отколкото преди
събития, а в Областния комитет 
СК узнаваме почти невероятното све-

защото

Какъв бил отзвукът на централни- 
в другите среди, именно 

в онези, където нямало демонстрации, 
с други

чрез слухове преди всич-

не можах да замисля да спрят маши
ните във фабриката. Изрично заявя- те събития 
ва и Ахмет Гашй, който също така

ца"). Ако всичко тече според пла

на, наскоро в Прищина ще започне

са много по-малко
мартвско-апри леките

работи в „Косовка": „Органите на си- но където врагът действувал 
гурността ме спряха на пътя към фа- средства 
бриката и казаха да се върна, защото 
е опасно. Отговорих, че длъжността 
ми е да работя, а не да мисля много 
за опасността." В „Косовка" — казват 
— има много такива работници. Ра- 
ботят в четири смени. Без прекъсва

на
изграждането на още един стопански 
обект за новата основна организа

ция на сдружения труд на сараевски 
„Енергоинвест". Това ще бъде цех заПРИМЕРИ НА ПОЖЕРТВОВАНИЕ И ХРАБРОСТ

монтаж на висока техника, а началото 
на работите се очакват в май 1982 
година.

На много събрания, които тези дни се провеждат в Косово, труде
щите се, младежта и гражданите подробно се запознават с това което стои 
зад откритото и брутално посегателство на враговете върху интегритета на 
САО Косово и цялата ни самоуправителна общност. Изтъкват се сьщевреме-

не, почти цяла година, изключително 
са хомоген многонационален колектив. 
Затова и една от работничките можа — Стопанските дейци в косово са 

длъжни, използвайки 
условия, които предлага политиката за 
помощта на

да осъди враговете със следните ду
ми: „Ще отблъснем всички онези, ко
ито искат да разкъсат хляба, който с 
години заедно готвим." Братството и 
единството —- като хляб. Такава сим
волика може да изкаже само 
който е дълбоко 
на тази

но онези прекрасни примери на честните хора от всички народи и народ

ности на Косово, които в най-трудните моменти на вражеекто физическо по- 
хитителство, открито и с велико сърце, заедно с органите на обществената 
самозащита и сигурността, изпреварвали да се стигне и до най-лошото. 
Споменава се примерът на гражданина от Прищина от албанската народ

ност, който от похитителството на екстремистите в къщата си приел двама 
повредени другари от органите на сигурността, дори и при заканата на дек- 
стремистите, че ще запалят къщата му. Или примерът от Липлян, когато 
група стари революционери и граждани успяла заедно с неколцина мили

ционери за кратко време да разтури демонстрантите.

всички изгодни

недостатъчно 
да предложат такива 
ще бъдат интересни за всички участ-

развитие, 
проекти, които

оня,
опознал значението 

наша най-голяма придобивка. ници в реализацията им 
Йово Богичевич,

заявява

изпълнителен секре

тар в Председателството на ОбластнияВ другия колектив, Индустрията 
„Фазита" живеят и работят работници 
от седем националности. Работят сго- 
ворно ,ударнически. През първите три 
месеца на настоящата година финан
совият им резултат е със 78 на сто 
по-добър отколкото миналата година, 
а физическият обем на производство
то с 25 на сто и това през месеците, 
които за тяхната продукция (стенни 
тапети) — е „мъртъв сезон". Работни
ците изкарват средно повече от 10 
хиляди динара, а най-ниският личен 
доход възлиза на 7590 динара. Фаб
риката им се намира в непосредстве
на близост до мястото където стана-

комитет на Съюза на комунистите 
Косово и добавя, че са в пълен раз

на

гар преговорите с редица организации 
извън Косово за съвместни капитало

вложения.

Не са малко случаите, когато работници или ученици, благодарение 
на високото си съзнание и отличната самоорганизираност, успели без 
помощ да отблъснат бандите на враговете и метежниците. Защищавано е 
общественото имущество, важните обекти, а гимназистите от Прищина, чиято 
сграда се намирала в центъра на уличните събития, защищавали 
Организирали се по най-добър начин 
нахлуването и призивите на провокаторите...

ничия а.'

Такива активности са част от про

веждането на Заключенията на 16-то 
заседание на Областния комитет на 
Съюза на комунистите, състояло се на 
6 април. В тях Областният комитет 
призива всички комунисти, работници, 
трудещи се и граждани навсякъде

своята чест.
и решително противопоставили срещу

ли вражеските демонстрации. Как са ко? Как са те осуетявани например в 
доживяли критическия 2 април, кога- ДЖаковица, която е 80 километра от- 
то настъпила ескалация на безредието далечена от Прищина. Работниците 
на улиците. „Производството в наши- 

нито един момент не

дение за предишните времена 
в поотделни колективи не е че и във всяка среда всестранно да се 

ангажират върху осигуряването на нор

мална работа в автономната област,

регистри-
от рано нито едно отсъствие.

тукашната индустрия за облекла „На- 
е предък," имат прост отговор. Защища- 

от провокатив-. вахме се с информациите,
те цехове 
спирало. Гнусехме се

Да се задържи такова 
отговорността, същата

равнище на за увеличение на производството във 
да стане по-които за

всички основни организации на сдру-



Комунист з

жения труд, за успешно 
на сеитбата и

провеждане 
други

те задачи по икономическата стабили
зация. В духа на тези

обезпечава и 
снабдяване на населението.

КАКВО ПОПРАВО ИСКА „ЗЕРИ И ПОПУЛИТ"
изпълняване на

а-

заключения ус- 
редовното От старите арсеналипешно се

Политическата активност 
зира най-широка мобилизация 

организирани субективни

характери 
на вси

чки сили в
автономната област и общините. На 
11 април присъствувахме на заседание
то на Общинската 
Съюза на комунистите в

Албанският вестник, очевидно, израязава становищата на онези, на 
които не отговаряше възходящата линия на развитието 
банските отношения

намеса във вътрешните работи на на
шата страна, неистините и злонамерни- 
те оценки, вече обширно писа прищи- 
нска „Рилиндя“, а го предаде целият 
югославски печат, така че в момента ня 
ма отделно да се занимаваме с него.

конференция на 
Прищина,

на югославско-ал-

което се състоя в интервала между
постоянните обиколки на членовете й 
в местните общности, трудовите колек-

СЕГА Е съвсем известно: една от балкански народи. Защото това история- 
„кухните", в които се е готвела гнус- та безброй пъти показа, в такива, де- 
ната антиюгославска и антисоциалисти- стабилизиращи обстоятелства, „ловът в 
ческа „чорба“ за албанския народ в мътно" е най-богат, а „помощта от 
Косово (и изглежда не само в Косово) страни“ най-лесно може да се натрапи, 
се намира сред кръговете, чийто висо
коговорител е „Зери и популит“.

тиви, където е в пълен разгар разоб- 
контрареволюционното 

и реакционно действуване на врага.

Националистическото и шовинистиче- 
ското нападение, каквото е и това, ко
ето ни предлага „Зери и популит“, най- 
меко казано звучи анахронно, мирише 
на някои отдавна изминили времена. 
Именно, зад добре утвърдените и не
достъпни ограни за каквито и да е но
ви ветрове от които надниква „Зери и 
популит трудно и можеше нещо друго 
да се очаква.

личаването на

„Зери и популит“ напълно пренебре- 
гава някои съвсем очевидни факти: Ко- 

Начинът на писането, употребената сово _ а с него ц албанците, които жи- 
„аргументация", вече по-малко забраве веят там 
ният арсенал на думи и изрази и, над период изключително стопанско, обще- 
■сичко „шиимателността'', с която е под ствено и културно преобразование. Те 
готвян текстът твърде недвусмислено осъществиха пълно национално равно- 
указват на това. Касае се за кръгове, правие и социалистическо самоуправле- 
които и ден днешен — 40 години след ние. Албанците, сърбите, черногорците, 
безуспешния опит за фашистко разкъс- турците и мюсюлманите в течение на 
ване на Югославия — не са се отка- Народоосвободителната борба и социа-

Сега е на ред да се направи по-ця
лостен разбор на събитията и да се 
утвърди отговорността на онези, кои

то са били организатори и подстрека- 
тели на демонстрациите. Също така, 
трябва да се даде отговор на въпро

са как е могло да се случи, 
ната на обществената самозащита да 
попуснат до такава степен. Защото, да 
се послужим с думите на Аслан Фаз- 
лия на споменатото заседание на Об

щинската конференция на СК в При

щина, „врагът действуваше пред на

шите очи“. Ето защо, след всичко ста
нало, може да се говори за известно 
облекчение, обаче никак за отслабва
не на активността. И най-малка небди- 
телност, където и да е и пред когото 
и да е, може скъпо да се плати.

постигна в следвоенния

Все пък, готовността за сътрудниче
ство, за откриване на границите и раз
ширяване на пространството за взаим
ни икономически, политически, култур
ни, образователни и научни връзки и 
влияния, бе винаги изразявана от юго
славска страна. И това не само заради 
потребите на това време, но и заради 
съвместно преживяните трудни момен
ти в историята поради общите врагове 
и поробители на. нашите народи, зара
ди общото ни тежко наследствие, кое
то ни оставиха собствените ни буржоаз
ни класи.

Толкова по-тежко ни паднаха написа
ните думи. Защото тъкмо бяхме започ
нали да свикваме с новите тонове в 
разговорите с нашите албански съседи, 
тъкмо бяха престанали с клеветничес
ките, безпримерни нападки против Юго
славия, тъкмо първите знаци предвеща
ваха възможността за започване на но-

че зве-

зали от идеята за създаване на велика листическата революция сами определя- 
Албания, за кръгове конто очевидно за ха своята съдба и свободно се опреде-
тварят очи пред историята, а над вси
чко пред действителността, според 
ито границите в Европа още не 
окончателни, въпреки Хелзиншката кон
ференция, на които е близка теория- народности те създадоха такива мате- 
та за Балкана като буре с барут, за

лиха за съвместен живот с останалите 
са народи и народности на СФРЮ. С по

мощта на всички югославски народи и

ко-

риални и други условия каквито, може
ха да се създадат само чрез солидар- 

на ни усилия на цялата ни общност.

кръгове за които е характерна нацио
налната ограниченост пък н самия на
ционализъм. Касае се за кръгове 
които, за съжаление, не отговаряше 
възходящата линия в 
югославско-албанските отношения в по-

Като но иска да види тези факти 
„Зери и популит“ ни предлага своето, 
за нас неприамлноо наблюдение, в коо-

многобройннто то чопок тРУДно може Да се 0ПРави:
има тук покрай редицата най-черни ин-

развитието на

следно време и атмосферата на мир и 
сътрудничество между

Слободан Куюиджич 
Драган Кабадаич

синуации за сметка на нашата страна и 
сръбския народ отделно, директна на
меса във вътрешните работи на една 
суверонна страна (... „албанското насе
ление — компактно както по нацио

налност така и по територия — е раз
делено между три републики на юго

славската федерация") и грижовността 
за „своито“ братя, които живеят в „не
поносимо състояние, в „сиромашия и 
беда“, при „липсата на демократически 
свободи и политически права“, много- 
бройни призиви за отмъщение и лъжи 
за „невиждано насилие в Косово“, те- 
зисът за експлоатация н прекорявано 
на границите, но само на държавните 
но и на тези между републиките и ав
тономните области, и все до позовава

не на Сталиновито теории за правилно 
решавано на националните проблеми! За 
всички този детайли от писаното на 
„Зери и популит“, за флагрантната му

ви тонове в нашите взаимни отношения, 
а то „Зери и популит“ се опита да ни 
върне назад. Убедени сме, че това не 
е в интерес нито на албанския нито на 
нашите народи.

КОИ СА УЧАСТНИЦИТЕ!

синдикатите на Косово Рамо 
на този Съвет

Председателят на Съвета на Съюза на
П. РакочевичАлихайдари иа разширеното заседание на Председателството

че организаторите на демонстрациите с де- 
успяли да събо-

(14 април) между другото каза, 
магожки лозунги, заплахи, натисци, изнудвания и измами

от колективите в Прищина, Вучи-
рат и един брой работници и граждани

Урошевац. „Те успели в това по право 
разни тенденции и в които 

елемеи-

търи, Подуево, Косовска Митровица и
които съществували огнища нав колективите, в

различни националистически и иредентисткн
предстоящите подробни ана- 

„Вече сегашната обще-

иамерили опорни точки 
ти", заяви Алихайдари, подчертавайки,

по-пълна оценка и продължи:
че от

с^иоХли^ческГмтиеиост показ.»,,, че един брой работници, участоу.али 
националистически обременени, а на вражеските сили 

в демонстрациите. Освен това,
в демонстрациите са

ГГляГбрГоТ тя. Та лошГрабоТиици. Обаче, вече сега може да « каже 
че адии брой

най-добри събе-
и изявявал своите 
Сега тъкмо такива отдалии .ора са били предводители и 
седиици иа организаторите ие демонстрациите.



4 Комунист
все повече 

на младе-
тях молбата за приемане 
се замества с предложение 
жката организация-

ПРИЕМАНЕТО В СК

ВСЕКИ ВТОРИ Е РОНЕН 0 има отделни тру-На университетите
студентите, които лолуча- 

общности.
дности със 
ват книжки по 
Миналата година, например, на факул- 

приети 893, а само в мест-

местните

тетите са 
ните общности на Нови Белград

484 студенти! В другите общини 
броят на новоприетите членове от ре- 

много по-ма-

дори

довете на студентите е 
лък (от 30 до 96). На факултетите ка
зват, че трябва да се има но пред
вид, че някои колеги са твърде анга
жирани в местните общности, но това 
все пак но е достатъчно

В приемането на нови членове в СК в Белград през последните ня
колко години се постигат значителни резултати. Дали това е влияело и вър
ху акционната способност на първичните партийни организации! основание

на университетите да се приемат, ко- 
себо кто миналата година, едва 43 на сто 

въз от новите членове, а „остатъкът" — 
в общинските организации.

Макар че бройките сами за 
си не говорят много, все пак и 

В КРАЯ на 1974 година в Белград основа на тях може да се заключи,

БРАНИСЛАВ РАДИВОЙША

е имало 134 хиляди, а в 1980 годи
на — 218 хиляди членове на СК. През мото приемане 
течение на шест години са приети 84

че паралелно със значително по-голя- 
о забравено задълже

нието за постоянно укрепвано на со- 
хиляди нови членове и днес всеки циално-класовата структура на члено- 
седми жител в столицата има черве- вете на СК.

Студентите след работниците 
най-числени (32 122) в организациите 
на СК в Белград. Никола Ристич, пред
седател на Комисията за развитие на 

всеки втори член университетната конференция казва, че 
броят на членовете на СК от редо

ва разлика от''университетната сре
да, след административните и Дру
гите учреждения, в множество други 
производствени
риите за приемане са твърде ясни, а 

са значително по-малък е броят на от- 
евидеиция. Вместо това, 

място по 
от организациите което 

в един анализ на комисията за раз-

Младитеорганизации, крите-

на книжка, относно всеки четвърти 
зает. Според данните от миналата го
дина, 31 на сто от членовете са по- 
млади от 27, а 54 на сто 35 години, 
което говори, че 
на СК е роден след войната.

Тези данни очевидно показват, че 
през последните няколко години 
Съюза на комунистите в Белград 
води отделна грижа към приемането 
на нови членове. Доверието, отделно 
на младите, към СК е особено и СК 
успешно се подмладява. Такава поли
тика на приемане съЩо така е един 
от сигурните показатели на акционна
та мобилност на организациите.

Когато се тръгне малко по-далече 
от тези няколко основни показатели,

числените от
работниците са на първо 
изключените Ввитие на Градската конференция, се 

вете на студентите ясно говори за о6 с факта че често
в тяхното настроение и определение н за с ти самоуправнтелни

се веднага добавя че това не би трябва- и двм атични отношения, в които
ло да оъде единственият критерии за , „_ - к к ** по-последователно се прилага прин-
приемане. Особено поради това, че ик * ' ципът на партийно отговорност за ония,
по-нататък е чувствителен интересът „7 к които нарушават уставните норми .
на студентите в заключителните годи
ни, за приемане в СК. Дори се случ
ва в последната година на следването 
почти без каквито и да било предва
рителни „оповестявания" се подават 
молби. В това нещо вероятно има 
„някои други мотиви": те чиито име
на наскоро трябва да се пренесат на

се касае мнозинство
Йован Делич, председател на коми

сията за развитие на ОК на СК в Зе-
Миналата година в 918 първични ор
ганизации в Подунавски регион най- 
много са приети млади работници и 
ученици

мун, казва че през изтеклата година 
в тази община най-много са приети 

и млади работници в „Змай", „Икарус", 
„Галеника" и в още някои колекти
ви. . Мотиви за масово приемане в те

че зи среди Делич намира в активността 
на на самите организации. Забелязва

например, че в колективите, в които 
първичните организации на СК са във 
фокуса на събитията, са обърнати с

ПРИЕМАНЕТО на нови членове в СК, 
особено от редовете на младите, все
кидневно е във фокуса на идейно-по
литическата дейност на Съюза на 
мунистите в Подунавски регион.

В единадесет общини в този край 
в 918 първични организации на СК дей
ствуват 37 000 комунисти. От 
дежи и девойки са 14 000 
около 40 на сто от общия брой 
ве на СК, така че днес почти всеки пе
ти член на младежката организация съ-

се стига и до ония, които не са мно
го за похвала. Така например от око
ло 4 000 първични организации в гра
да, през 1978 и 1979 година, 769 не 
са приели нито един нов член на СК. 
След това, чувствителна 
между броя на приетите по общините. 
През изтеклите 6 години 
абсолютното увеличение броя на чле
новете са регистрирани, предадено в

ведомостите на незаетите, считат 
членуването им в сеорганизацията
СК ще им донесе някоя точка пове-

ко-

че при конкурсните комисии.
На университете има затруднения и

е разликата

лице към самоуправителното и иконо
мическото

и покрай със стУДентите 
които са I 
лища. Мнозинство

от началната година, 
приети в СК в средните учи-

тях мла- 
души, или 

члено-

развитие, а с това и към 
по-големия интерес за приемане в ре
довете на СК.

от тях са присъс- 
или евентуално на 

когато дойдат,
твували на еднопроценти, намаляване на застъпеност- 

та на работниците и селскостопанските няколко събрания и
особено

Ако се покаже, че 
важи за първичните

това правило 
организациипроизводители (работници през 1974 

— 25,5%, през 1980 — 22,8%, селско- в 
стопански производители ,през 1971 — 
0,71%, а през 1980 — 0,47%). Макар че 
работниците и по-нататък са най-чи
слени в Съюза на комунистите, тези 
данни до известна степен намаляват 
осъществените резултати. Бройките по-

от вътрешността на страната 
в която трябва

в щевременно е и в редовете на СК. Все 
по-голям е броят на младите и всред 
новоприетите. Само през изтеклата го
дина в Съюза на комунистите са прие
ти 2293 младежи и девойки, което е 
почти 65 на сто от общия брой на но
вите членове на СК.

Желанието на

новата среда, да производствените колективи, тогава все 
прехраната пак трябва да се каже,водят сметка за книгата, 

и квартируването, тогава на
че такива кри- 

членува- терии често не са валидни в универ
ситетната среда, в множество админи
стративни и образователни заведения,

нето в партията понякога и — 
бравЯ.

Тези забележки на Ристич

се за-

могат да
се илюстрират и с някои данни. Име- 

казват, и това че едва всеки седми нно» от 1391 член на СК, 
работник е член на СК, докато на налата година в Белград са 
университетите в Белград това е все- НИ от . евиденция, 629 са студенти, 
ки трети студент, а в културните, об- Вера Релин от образователно-въз- 
разователните и другите заведения — питателната организация „Звездара" 
около една трета от заетите, 
това в организациите на СК в

в културата и другаде. Защото, колко- 
то и да има проблеми в работата на младите хора да ста

нат членове на Съюза на комунистите 
административните най-добре потвърждава 

учреждения, в тези среди приемането Смедеревска община 
в СК

колкото ми- 
отчисле-

първичните организации на факултети
те и инертността в

примерът на
в която през из

теклата година са приети 650 от общо 
860

главно е редовно и масово. За
да може нещо повече да се каже за 
причините, поради които в’ Белград в 
много

нови членове на СК. Обнадеждва 
фактът, че все

След напомня, че за пропуските 
Бел-

в полити-
по-голям е броят наприемане трябва да се говори 

град през изтеклите 6 години, с 60 01Де в средното училище, когато зре- 
процента е нараснал броят на члено- лостниците се приемат в партията са- ти 
вете на СК, работещи в

ката на
културни, административни, об- младите работници 

разователни и други учреждения поч- то
от непосредствено-

производство селскостопански 
производители и девойки. Това са 
ония млади хора които

на СК, 
производствените

всеки трети зает е член
въз основа на добрите бележки. а от работниците в 

В това училище, бивша 6-та
мо

администра- 
от 16 дори на 25,5 хиляди

на своите ра- 
места постигат добри резулта- 

политическите

гимназия, всеки седми — е необ ботни
не е такъв случаят. Джордже Босич, ходим обаче много по-задълбочен 
ученик в четвърти клас казва,

организациицията

Души. ана- ти, курсисти в школи,че при лиз.
участници в трудови акции, стипенди
анти на Титовия фонд, ученици и та- 
ка нататък.Комунист Обаче макар че 
добри резултати,

са осъществени
те все още не са 

на равнището на действителните въз
можности. На приемането на нови 

достатъчноПредседател на Издателски.» съвет на НИРО „Ко
мунист": Доброслав Чулафич.

н» Издателския съвет (редакционна отбор) 
всички издания на вестник „Комунист": д-р Антон 
Вратуша.

членове не се посвещава 
внимание във всички среди. Много ор
ганизации за приемането на нови чле
нове

Адрес на редаицията: БЕЛГРАД, Площад Маркс и 
"™л.с. телефони: централа 335-061, секретариат 
627 7М Н°*И *ЕЛГРАД- Булевар Ленина 6, Телефон

на
разискват отвреме-навреме, до

за ня- 
подготовката за

ри и тук-таме, само един път 
колко години. На 
приемане както в партийните,

младежките организации, не се по
свещава достатъчно внимание. В

Дирактор и главен Издава: Издателска трудоваи отговорен редактор на всич
ки издания иа „Комунист": Велко Миладинович.

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

организация „Комунист".
така и

Печата се на сърбохърватски, относно хърватско- 
сръбски [кирилица и латиница), на слопенски, маке
донски и албански и а съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румъкски и русински език.

Излиза в петък.

в

пове-
чето младежки организации не се При
лага принципът на предлагане на най- 
дейните за 
мунистите. Чуват се критики и за смет
ка на активността на 
вичните

приемане в Съюза на ко-

•ри С1»ма\одинГ^ом”нист"Р^УотлИич"и с1 ОрдеТна 
родно освобождение, а с указ от 22 декември 1974 
с орден братство, и единство със златен

младите в пър- 
на Съюза 

комунистите, защото не се борят до- 
статъчно за раздвижване 
ито за тях са

Председател на Издателския съвет на Изданията 
не „Комунист' зе СР Сърбия Мария Тодорович. 

Секретар на редакцията: Сломенка Топалович.

организации на

на теми, ко- 
от жизнен интерес.

В. Бойчич

венец.
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Фабриката ще бъде открита през септември
г=~ге~^”хиляди тона л^ 4зГ ПреРабо™а 
на ябълки, 30

КОМЕНТАР

Неактивирани ресурсиорганизации
дейността

да разширяаат 
си в икономически 

изостаналите общини. Значе
нието на този промишлен обе 
кт ще бъде,

СЕЛСКОСТОПАНСКОТОкъм 4,5
ТОНО *КОНа.^арТ°ФИ’ 680 ТО-тона гъби, 1000 

ХИЛЯДН иг различни

про- не за това производство съ 
всички природни 

условия, то и това не е до
статъчно. Нивите и овощните 
градини организацията дава 

на под наем на селскостопански
те производители. Възможнос 
тите на селскостопанските про 
изводители в общината, 
засега, са по-малки .от тези, 
които може и трябва да има 
една селскостопанска органи- 

няколко- зация-

изводство е едно 
гическите

от страте- ществуват 
направления в об-тона морко- 

горски пло-
не само в до

ходното свързване на „Здра- 
влье"

ве и повече 
дове и билки

щата икономическа стабилиза 
ция на обществото ни. Разби 
ра се, че това е задача 
всички субекти в 
отрасли на това производство. 
Но основната

и „Напредък", но 
в доходното свързване 
ганизацията

и
на ор- 

от Босилеград
СЛЕД НЯКОЛКО 

Босилеград 
граждането на 
която
„Здравлье"

различнитемесеца 
Ще приключи дове и лечебни билки, 

септември т.г. същата 
почне да работи. Именно, с 
откриването

а през 
ще за-

със селскостопанскитеиз- произ-
водители в общината. Всъщ
ност В ТОЗИ ■
намери мястото

организация на 
ТРУД „Напредък" 

се зани-

фабриката,

строи
поне

сдружения 
в Босилеград, която

в Босилеград доходен кръг ще 
си и по-уско 
на икономи

ка този
шлен цех налице 
твърди общественото 
не, според

проми- 
ще се по- 

изисква 
мощните

от Лесковац, 
сушене и преработка 
ЩИЯ» зеленчуци,

за мава със селскостопанска дей 
ностреното развитие 

чески изстеналата Босилеград 
ска община.

Както ни
Захариев, завеждащ 
сътрудничество 
ланските

на ово- 
горски пло-

и изкупуване,
кратно потвърди на практика, 
че в

което
Босилеградска община 

не могат да се 
пни

През миналата 
една сесия

година иа 
на Общинската

овседоми Васил 
отдел заКратки новини извършат кру- 

промени без обосновани 
програми, без
без премахване на субектив
ните слабости.

скупщина делегатите взеха ре
шение, според което органи
зациите, които стопанисват об 
Ществените

със селскосто 
производители 

„Напредък", фабрика- 
суши

нови усилия и
воост

та годишно трябва да 
или преработва кЪм 3,7 хи
ляди тона кромид, 800 
други видове

селскостопански
■Понастоящем, тази органи

зация предприема конкретна 
акция за изграждане на ми- 
ниферми, в които селскосто
панските производители да от 
глеждат овце и крави. С то
ва сигурно значително ще се ско 
подобри животновъдството в 
общината. Но колко се изпол 
зват т.е. какви мероприятия 
се предприемат с цел да се 
използват възможностите и 
в останалите отрасли на сел- в селското 
скостопанското производство 
на имотите с които тя раз
полага?

В акцията по залесяване, която 
раните • Димитровградска община 
засадени над 160 хипядн фиданки. 
1®0 хиляди фиданки 
общности.

площи да изготвят планове за 
дейностпровеждат го- 

до момента са 
От това число 

местни

и развитие, като при 
това изучат въпроса за арон 
дация и комасация на 
площи. Всъщност те търсеха 
организирано

тона
лук, 430 тона 

картофи, 680 тона ябълки, 30 
тона, гъби, 1000

тезиса засадени в селските
хиляди в Димитровград, 

поп „ *КЦМЯТа п° залесяване взеха участие около
ц0мирн°Г“ °;,гми1ровгр>дските ,р»д°ви °ргз"*-

«Г* и около «400 ученика, а също така 
1 000 души от селските местни общности.

20 *\ЗН Т>ЛвТ Щ® трябва да 6М« засадени още 
-Г ф*<данкн по ерозивните терени на Дими- 

ровград, а най-много на местността Козарица.* * *

а останалите 60 тона моркове 
килограма 

плодове и 
дого- 
склю-

В селскостопан- 
производство върху про

грамни основи. Инициативата 
и решението си останаха не
реализирани.

и повече хиляди 
различни горски 
лечебни билки. Според 
вора, който ще бъде

и около

чвн между 
ции, ООСТ 
поеме задължението си да 
снабдява фабриката със суро 
вини. За тази цел още през 
тази есен в Босилеградска об 
щина ще започне планиране
то на площи, както в инди
видуалния така и в обществе
ния сектор, за производство 
на различни видове овощия и 
зеленчуци. По начало пък су
ровините ще се обезпечават 
от повечето места в региона.

С откриванет она една та
кова фабрика ще даде възмо
жност да се развива овощар
ството и градинарството в об
щината, а с това да се издиг
не и мястото на селскостопан 
ския производител. Покрай 
значителният брой селскосто
пански производители, които 
ще бъдат свързани с „На
предък", с откриването на 
фабриката ще бъдат 
и над 90 нови работни

двете организа- 
„Напредък" ще

Наистина, повечето въпроси 
стопанство не са

разрешени, така че и „Напре
дък" не 
направи

Тези дни привърши акцнята с 
пътя# която проведоха 

Финансовите
чани, а голяма помощ им оказа

ннзация "ГРаДня" от Димитровград, 
ите камиони прекарваше 
селото.

настилка на е в състояние да 
много. Липсата нажителите на село Смиловци. 

средства са обезпечили ООСТ „Напредък" всммлов- 
и трудовата орга- 

която със сво- 
река Ерма до

средства в тази насока сигур
но до известна степен 
ничават размаха на

своя
собственост притежава над 13 
хиляди ха площи: 953 ха ни-

огра- 
отрасли-

ви, 556 ливади, 41 овощни гра те в селското стопанство. Но' 
дини, 8552 пасища, 880 гори 
и над 2 хиляди ха, които се

чакъл от

съвсем е сигурно, че ако се' 
изготвят планове, които ще 
покажат, че определена инве
стиция е оправдателна, пло
щите няма да бъдат това ко
ето са сега.

*
Както е известно пътят Погановски манастир 

— Погаиово и Трънски Одоровцм — Петачинци са про 
бити. От комлетентните

считат като неплодородни пло 
щи. Всички тези площи обаче 
съответно не сесме осведомени, че тези дни 

ще започнат и окончателните работи, 
че, че на споменатите

използуват 
и продукцията от тях в срав 
нение с възможностите 
незначителна. Докато ливади
те частично ползват и сеното 
употребяват за храна на из
купения от селскостопанските

което ще ре- 
пътища ще бъде сложена 

настилка, по която ще могат да се движат вснчкн 
пътно-транспортни средства.

е
Неоспоримо е, че дребните 

разхвърляни площи не 
обещават перспектива. Прогре 
сивните мероприятия, от кои-

и* *
Изглежда, че е дошъл край на мъките, които 

ежегодно на жителите на
еа река Блатъшница. За това ни осведомиха група 
специалисти от Ниш, които пребиваваха тук. Споме- 

река ще бъде канализирана.

производители добитък, а па
сищата ползват местните общ то гРУпирането на землище- 
ности, обработваеми площи то с цел да се създават ком-
остават необработени. Пона-

село Звонци „приготовля-

натата плекси, които ще дават по- 
висока селскостопанска проду 
кция търсят нови усилия. А 
условия има. Може да се про 
извеждат поне онези селско

стопански стоки, за които съ

ществуват природни условия. 
Но всичко това търси изуча
ване. От него зависи да 
както досега повечето селско

стопански произведения 
се обезпечават от други ор
ганизации и за съЩите да се 
заплащат значителни финансо 
ви средства.

открити 
места.

М. Александров

стоящем само на площ от 
1 ха са засадени картофи, а 
ако се има предвид, че по-

Т. Петров

СЪВЕТИ НА АГРОНОМА ТОРТА ДА СЕ ЗАОРАВА ВЕДВАГА
Торното действие иа оборската тор до голяма 

стелеи зависи от нейната хомогеиост, равномерност 
на разпръсвана и навременно заораааие.

Трябва да се има предвид, че торта а тори
щата никога ие е достатъчно уеднаквена, въпреки 
че е съхранявана според всички съвременни изисква
ния. Именно степента иа прегорелост и качеството 
иа оборската тор не са същи в долната част иа 
купчината, а средата и горните слоеве. Затова е не
обходимо оборската тор да се взима вертикално, от 
върха до дъното иа торището, а ие хоризонтално 
по слоеве, понеже тогава отделни части на площи
те ще бъдат торени с оборска тор с различно каче- 

Торта трябва да се взима от върха до дъното, 
добре да се смеси, а след това да се слага в тран
спортното средство и да се извозва иа площите. Ако 
влажността иа почвата е подходяща за оран, тогава 
оборската тор трябва възможно иай-рааиомерио да 
се разпръсва и в същия ден да се заораоа. Твърде 
вредна е практиката оборската тор да се разхвърля 
ло цялата повърхност или да са слага иа малки куп
чинки и 
или дори с месеци.

Това е още ло-вредно ано външната темпура* 
тура е по-голяма, понеже тогааа загубите иа азот са 
твърда гояамн, понякога и над 30 на сто. Затова

трябва да се спазва правилото оборската тор оеднага 
да со заораоа след разхвърляното й. Ако извозена- ли
та тор не можо веднага да се заоре торта се слага 
на куп в призматична форма накрая на ларцелата 
и се покрива с пръст от 15 до 20 сантиметра. Кога- 
то дойде време за оран, оборската тор от този куп 
са взима, разпределя по парцолата и заорава. Раз
бира се, при такова положение

ще

разходите по торе
не с оборска тор се увеличават, но те са значително 
по-малки от загубения азот при 
която ие се заорава веднага.

разхвърлената тор,
Изхождайки от всичко това 

естествено се налага въпро

сът: колко се ползват науч

ните постижения, колко ква

лифицирания субективен фак 
тор в тази организация е го

тов да направи товаГ Фак

тът обаче, че агрономите в 
тази организация работят на 
несъответни места е „отго

вор" на повечето въпроси.

Дълбочината на заораване напролет трябоа да 
бъде 20 см, а варира от 15 до 20 см, за да бъде 
напълно внесена в почвата което се постига ако сте
пента на превръщане на пластовете е задоволяваща. 
По тозн начин торта ще бъде под сеитбения слой 
и няма с предсеитбената обработка да се изнася на 
повърхността.

Когато системата на торене обхваща и ограни- 
чна тор, тогава сразмерно се намалява количеството 
на минерални торове, осъществява со по-голям ефе
кт н по-автиио производство, при условие цената на 
оборската тор да се определя на базата на нейното 
пряко и удължоио благоприятно действие върху по
севите и почвата.

ство.

така да са остави няколко деия, седмици

В. Важило»
Д. Б.
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<ф- ПРОСВЕТА^ изкуство]^ КУЛТ В РА
бабушницаДИМИТРОВГРАД

ГРУПА ПОЕТИ И ПИСАТЕЛИ ОТ СР МАКЕДОНИЯ «Слортинг лайфс 

I Дпвкоинац Акция за подготовка 

на местен музейНа посещение 

в„Братство"
,От 1974 година проз април 

Алвксинац со провом- 
но са-

о град
да рогионален преглед 
модейнито -театри в СР Сър
бия. Естествено, чо' и тази го

без да се проучат.ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ 
общ-

в земятв 
А стущо акцията трябва да по 

характер, тъй
на самоуправителната

мост на интересите по култу- 
съби- 
и дру

лучи и масов
мнозина дейно биха уча

I не и-дина димитровградчани 
зостаноха от регионалния про 
глед, обаче признанията, 
то по-рано бяха просто ре
зервирани за димитровградча 
ни тази година най вероятно 
ЩЕ ИЗОСТАНАТ.

На тазгодишния регионален 
преглед на самодейните теа
три в СР Сърбия в Алекси-

В рамките на сътрудничеството между писате- 
от СР Сърбия и СР Македония, група поети и 

от СР Македония през изтеклата седмица
лите-

ро раздвижи акция за
рано на археологически 
ги старинни за откривано 
местен музей- Освен изколчи, 
върши со събиране на стара 

старинни

като
лите 
писатели

наствували в осветляването 
миналото на този край- И се- 

учениците 
да бъдат в първите 
акцията по изнами-

кои на

Дни на македонската съвременна
Белград, Горни Милановац, Вър-

организира 
ратура". Те
нячка баня, Крушевац и Ниш.

В Ниш групата, между другото, 
дателство „Братство" по-точно редакцията 

„Мост" и книгоиздателската дейност, 
от СР Македония бяха запознати с програмното ра
звитие на Издателството, а особено за приносът на 
сп. „Мост" в задълбочването на сътрудничеството на 
литературното поле между литературите на народите 

в СФРЮ.

Ьо га, както досега, 
трябва

сетиха
носия, 

на бита и поминъка
лужнишка 
предмети 
— оръдия, пари, украшения,

посети и Из- 
на списа- 

Гостите

редове в 
райе на предмети с музейна 
стойност. А когато всички сби

оръжие, глинени изделия • •ние

нац, димитровградчани се пре 
СПОР-

рки (досега направени) бъдат 
подредени и получат свое зда 
ние, безспорно това ще бъде

Запланувано е след извест
но време 
получи здание, което ще напо 
добава древна лужишка къ
ща. Трябва да се напомни, 

ценни сбирки

дставиха с комедията 
ТИНГ ЛАЙФ от Бранислав Пе 
ткович и Воин Кайганич, 
становчик е добютанта Славчо 
Антов от Димитровград, а те 
мата е от живота на футболис-

мостният музей да

пои народностите
голям принос за културното 
развитие на Бабушнишка об

щина.

Група в състав: Тодор Чаловски, Ташко Геор- 
Ипхамн Емин, Светлана Христова — Йоцич

представителите на 
Ниш, които ги

че в момента 
от археологически и други ма 
териали се намират заключе
ни в
бено цени материали и пред 
мети притежават образовател
ни ят център „Вук Караджич'', 
след това училището в Стре- 
лъц, Любераджа и Звонци.

гиевски,
и Триша Стояновскм,
„Братство" и 
придружаваха 
межи и насоки 
ратура.

запозна
тито на терена и вън от него, 
относно шашмите, които 
случват в днешния футбол.

Самодейците С. Антов, 3. 
Тошич, В. Велчев, 3. Андонов, 
С. Коцев, В. Стратиев и всич 
ки други, които на 15 април 
в Алексинац представяха ди
митровградската самодейност, 
изпълниха ролите си твърде 
добре,
впечатление е,

поети и писатели от 
в издателството, със съвременните стре-

лите-

се
училищни шкафове. Осо

на развитие на македонската

мероприятия 33 
между „Мост" и

Набелязани бяха и някои
задълбочаване на сътрудничеството 
книгоиздателската дейност на българската народност

СР Маке-
;

със съответни списания и издателства в

:
Акцията на самоуправителна 

та общност на интересите по 
култура представлява значите 
лен момент в събирането и 
съхраняването на стари пред 
мети от богатото лужишко ми 
нало. Отчита се, че е трябва 
ло тази акция да се раздвижи 
по-рано понеже много пред

мети (случайно намерени или 
изкопани), отново са върнати

дония-
Наскоро в рамките на струдничеството между

ма- общотоно все пак
Секцията на нишките писатели и Дружеството на

писатели и поети, 
които и Миле Николов — Присойски, ще по-

че публиката
кедонските писатели група нишки 
между
сети Скопие, Битоля и Куманово. В рамките на 
посещение програмата за взаимно сътрудничество не

очакваше много повече, защо 
(Алексинац) 

„Христо
то в този град 
самодейният театър 
Ботев"" важи за един от нан-

това

само между нишките и македонските писатели и 
поети, но и между писателите и поетите от българ
ската народност и македонските писатели и поети, 
ще бъде уточнена.

добрите театри в региона, а 
за това впрочем свидетелству 
ват и многобройните призна

ния-
Т. ПетровСт. Н.1

всички по ред, и всеки даваше, колкото може да 
откъсне от залъка си. Още същия ден събраха ? 
пари и викнаха лекар. Трагедията ставаше все по- 
голяма, особено когато разбраха, че на тяхната 
улица се вмъкнал тиф. На другия ден се опитаха 
да съберат още малко пари, за да купят лекар
ства. Но всичко остана напразно. Никой ндмаше 
възможност да даде повече, защото имаше само 
за хляб. Последната надежда на Мара беше в 
това, да продаде още нещо, което й бе останало 
в къщурката ,но за съжаление нямаше нищо, за
щото всичко бе продадено още преди кръщене-

ВЕРА БУЖАРОВСКА

КЪЩУРКАТА ОТ СТАРАТА УЛИЦА
(ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ)

Мара не знаеше какво да прави, когато им 
се - роди синът. От радост не я държеше в къ
щи. Зидарският занаят не е лесен и на Тодор 
му беше необходим помощник за старите годи
ни. Кръстиха детето Никола — на дядо му. По 
този начин се продължаваше презимето на То
дор, всъщност такъв си беше и редът. Напра
виха много голямо кръщене, каквото не се пом
неше да е имало на тази стара улица от времена 
насам. За случая, Тодор и Мара, извадиха от 
пръстите си венчалните пръстени и ги продадоха 
на сарафа. Така и намериха пари за кръщаването.

Когато Мара вадеше венчалния пръстен каза 
на Тодор: Тодоре, любовта на 
халките, тя лежи в сърцето. Нека ни е 
здрав Никола, а ние ще продължаваме да си се 
обичаме и по-нататък, без халки. Той не й отго
вори нищо, защото табиета му беше такъв. Взе 
венчалните халки, продаде гц, а на връщане вле
зе в къщата и от яд изпи две юзчета люта ра
кия. За кръщенето заклаха и две шилета. Ман
джата беше много мазна. Познаваше се, че 
правена с голям мерак. Гостите се държаха два 
дни и две нощи за учкурите и тичаха зад пор
тите, мъка мъчиха.

започна да „гуга", бащата по цял ден беше пиян 
като труп, а когато на детето му поникна и пър
вото зъбче, цяла седмица го прибираха от кръч
мите нито жив, нито умрял. А когато пък детето 
проходи, той никога не беше трезвен. С всеки 
изминат ден, усмивката на Мара започна да 
бледнява от лицето. Децата от утро до мрак 
пищяха за парче хляб. По време на обяд, ако 
им паднеше някоя трохичка под масата, главите си 
щяха да си счупят, кое от тях да я намери по- 
бързо и да я лапне. Живееха от това, което им 
дават съседите. Те имаха в своите дворове за-ч 
садени дръвчета от череши, дюли и лозници. Ко
гато узряваха плодовете, носеха от време навре
ме да си хапнат и шестте дечица. Една от съсед
ките садеше картофи в двора и когато чуеше, че 
децата пищят много от глад, слагаше във фур
ната по някой картоф и им носеше колкото да 
не умрат от глад.

Момиченцата успяваха някак си да го изжи
веят, бяха тихи и кротки, играеха с другите дечи
ца от махалата и покрай тях се нещо успяваха 
да си хапнат. Братчето им не беше такъв, като 
тях. Нещастното детенце, всеки изминат ден ста
ваше все по-слаб и жълтееше, беше блед като 
свещ, а слаб като клонче. Докато Мара го кър
меше, изглеждаше като топка, но след това от 
глад се издължи, а и дори му се измени физио
номията. Дойде време и детето се разболя сери
озно. Мара плачеше и пищеше, а покрай нея и 
сестричките му. Всички в един глас, не се усе
щаше кое от тях плачеше по-силно. Пукната па
ра нямаше в къщи. Как да повикат лекар. Съсе
дите се съжалиха над тях и една комшийка тръг
на от врата на врата, за да събира пари в едно 
картонено капаче. Сиромашията беше затегнала

из-

то.

Вечер, когато момиченцата си лягаха, нямаха 
с какво да се покриват, затова вдигаха чергата от 
земята, изтърсваха я хубаво и се покриваха с нея 
до сутринта. Трябваше да стават много рано, за 
да могат по тъмно да я постелят, преди да е 
дошъл някой гостенин в къщурката им.

Жените от махалата събираха сами билките 
и ги варяха, а вечер ги носеха на детето, за да 
ги пие. Осем дни Никола изгоря от температура. 
Разстройството с нищо не му спираше. Червата 
му се късаха в празното стомахче и най-накрая 
детето издъхна.

От този ден за Мара нямаше вече живот. От 
сутрин до вечер я заливаха със студена вода, за 

да я върнат в съзнание. Тодор изчезна в дъ« 
земя. Напразно го търсеха момиченцата и мъже
те от махалата. Никой не знаеше къде може да 
бъде.

човека не е в 
жив и

е

Старите хора се . разболяха ,защото гълтаха 
на цели парчета. Нямаха зъби, а им се искаше 
да си хапват колкото се може повечко.

Никола растеше като цвят в градина. Хубаво 
за чудо и приказ. Не можеха да му се на- 

Беше едно русичко, със сини очи.
Жените говореха на Мара да му за-

Рано сутринта, на другия ден го намериха □ 
реката до касапницата. Лежеше с лице надолу. 
Водата влизаше и преливаше в двете ракиени ши
шета, които бяха в двата странични джоба.

Всички плакаха много за Тодор и за Никола. 
Когато валяха провални дъждове през пролетта 
или през есента, все ще се намери някой 
каже: Ел, ако беше жив пустият му Тодор, сигур
но щеше да ни поправи покрива.

дете,
каторадват, 

теменужки. да
една връзка на врата, за да не хваща 
Но тя не искаше по този начин да по- 

него, както казваха те. Когато детето

връзва 
уроки, 
стъпва към (Превод от македонски)
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ЪСТЕЗАНИЕТО „ТИТО
~ РЕВОЛЮЦИЯ Богата програма за 

„Майските срещи"Добри знания н оспорвена борба
Чрез това благородно 

ците още по-задълбочено 
роичното минало 
родности и великото 
и развиват приятелството

Състезаниетосъстезание 
се запознават 

народи и 
Другаря Тито 

и другарството.

на пионерите 
клас

учени- 
с ге-

.азгодишният, тридесет и .„Майските срещи"; ще
на 23 май в 19 часа; кога- 
то на площад „Освобожде
ние" ще се състои голям на

от първи до четвърти 
малко е 
като 
юзна

стане
първи фестивал на българска
та народност в Димитровград
ска община, както и XII сре-

по-специфично, тъй 
резултатите

на нашите на- оценява ст>- 
комисия. На общинско

то състезание

Дело на
народа роден митинг.се състезаваха

централ
подведомствените от- 

деления при Основното 
лище в Босилеград.

пионерски отбори на
НОТО и

ПРЕЗ МИНАЛАТА седмица в 
Босилеград се проведе общин 
ско състезание „Тито

митров" от 
борите 
.«Христо Ботев" 
бата и

Босилеград и от- 
на основните

учи-
училища 

в Долна Лю- 
„Велко Влахович" от 

истър. За победител журито 
провъзгласи първия отбор на 
оосилеградското

ре
волюция — мир , в което уча 
ствуваха ученици от основните 
училищата и средношколците 
от Образователния център. Те 
мата на състезанието бе: , На 
родоосвободителната борба и

На всички състезатели бяха 
връчени благодарствени гра
моти, а на учениците, заели 
първите три места беосновно учи-

кла
връче- 

в разви- 
систе-

ма на социалистическото са-

лище, а е индивидуалното 
сирене първото „ясто спече. 
ли . Владимир Глигоров 
силеград, второто и 
място — Винко Глигоров и 
Иван Гогов, и двамата от Ви

на книгата „Насоки 
тието на политическатасоциалистическата 

в Югославия".
революция

от Бо- 
третото

моуправление" от Едвард Кар 
дел,- издание

Състезателите се 
ваха в три групи:
— учениците от втори 
на средното профилирано об 
разование, във втората — уче 
циците от пети до осми клас 
на основното 
третата
до четвърти клас.

съревнова 
в първата 

курс

„Братство".на

стЪр.
М. Янев

Петима се класираха за 

регионално състезание
училище и в 

пионери от първи
От „Майските срещи" в Димитровград

в СР Сър- На следващия ден в 9 ча
са ще бъде проведен парад 
на ССМ, пионерите, числящи 
те се към ЮНА и ТО, спор
тистите, ООСТ от Димитров
град, както и гостите, които 
в официалната колона ще ми
нат през главната улица до 
футболното игрище, където 
ще бъдат изпълнени гимнас
тическите упражнения. След 
обед участниците ще посетят 
граничната застава „Иван Ка
раиванов", където също така 
ще бъде представена култур
но-художествена програма.

Да напомним, че в рамки
те на „Майските срещи" са 
предвидени и срещи на пи
сателите на народа и народ
ностите, взаимна изложба на 
художествени творби на вси-

и народностите 
бия — „Майските срещи", ко

В групата на средношколци 
те първо място зае Ясмина 
Стоименова като спечели вси
чки 50 възможни точки. На 
второто и третото място се 
класираха Верица Ризова с 40 
и Милка Дончева с 33 точки. 
Тези три ученички ще съчи
няват общинския отбор, кой
то ще участвува на регио
налното състезание.

ито всяка година се органи
зират в Димитровград, ще 
протекат в знак на отбеляз
ване рождения ден на дру
гаря Тито, 40 годишнината 
от въстанието и революцията 
в нашата страна, и подготов
ките за III конгрес на само- 
управителите и XII конгрес на 
СЮК. Това е посочено в про
грамата за отбелязване Деня 
на младостта, който тази го
дина ще се празнува на 23 
и 24 май- По традиция и та-

В Бабушнишка община 23 
ученици от основните учили
ща и 15 ученици от Образо
вателния център „Бук Кара- 
джич'* завършиха съревнова
нията в шампионата „Тито- 
революция-мир". От основни 
те училища за регионалното 
състезание се класираха: Ива

на Ранджелович от основно

ще „Иво Лола Рибар" в Ба- 
бушница и Синиша Йовано- 
вич от осн. училище „Свето
зар Маркович" в Любераджа 
набраха по 49 точки.

От Образователния център 
— за регионалното състеза
ние се класираха: Оливера 
Костадинович от II клас с 53, 
и Златимир Илич от III клас 

училище „Младост" във Вели с 48 точки и Йовица Ристич 
ко Бонинци с 59 точки а Яс- също от III клас с 41 точки.

В групата на учениците от 
пети до осми клас се със

тезаваха два отбора на 
новно училище „Георги Ди-

ос-
Д. г.Джурич от осн. учили- зи година ще участвуват пред 

от сръбския народ 
Жупски,

албанската народност от Печ, 
турската и албанската народ
ност

мина
ставители

БОСИЛЕГРАД: ПЕТ ГОДИНИ ОТ ФОРМИРАНЕТО НА ФК „МЛАДОСТ"
Александровацот

от Призрен, унгарската 
от Чантавир, русинската от 
Руски Кръстур, словашката от 

Уз-
СРАВНИТЕЛНО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ чки участници, както и много 

други активности и манифес

тации, чрез които по най-до-
Ковачица, румънската от

смесените КХД от Бабу-работници, на футболистите и 
представителите на организа
циите на сдружения труд, ко 
ито оказват материална 
мощ на клуба.

та „А" група, постигна добри 
резултати. Особено добри ре 
зултати 
през този 
то за Юго-купата,

между четирите 
добри отбори в групата.

дин,
шница и Сурдулица, както иКЪМ КРАЯ на миналата сед бър начин ще се манифести

ра богатото творчество на 
участниците, както и братство- 
тво и единството между наро- 

и народностите в СР Сър 
Т. Петров

Босилеград, се прове 
на скупщината 

от Босиле-

мица в числящи се към българска

та народност от Босилеград 
и Димитровград.

Официалното откриване на

отборът осъществява
де заседание 
на ФК „Младост"

по-сезон в състезание
класирай- 

най-което делегатите су дите
бия.

град, на 
мираха и ки сеобсъдиха летгодиш- 

дейност на фут-
М. Я.

нота спортна 
болния отбор. На заседание
то, освен делегатите на скуп
щината и футболистите 
рвия и втория отбор, присъ-
ствув аха и представители на

сдружения

Взимайки участие в разис- 
Йович из

„Йосип БрозНАУЧНА ЕКСКУРЗИЯ алния комплекс 
Тито" в Белград.

Организатор на екскурзията 
е Туристическото бюро „Вра- 
ня-Турист", който същевреме 

обезпечава и екскурзо-

Владимир
организацията на 
клуба о добра, за 

постиг-

кваниято,на пъ-
тъкна, не 
работата в

рзиантите се запознаха със за 
болежителностите и посетиха

Съгласно програмата на учи 
класов съвот при

образовате повече стопанско-промишлени 
насочено обра обекти: в Шабац посетиха фа

свидотелствуваткоето 
натите резултатиорганизациите на 

труд, които материално подло 
могат отбора и Влдимир Йо-

в първенство телския и нно
вод.

масовизирането на Средношколския 
лен цент'/,р за I

то, но за
и популяризирането

младе-
спорта 
му сред гражданите, 

и учениците

Иван Караиванов" от бриката за химическа проми 
шленост „Зорка", а в Белград 
направиха посещение на фаб 
риката за прецизна механика. 
В посочените фабрики учени
ците от този отдел, се интеро 
суваха за начина на производ 
ството, съоръженията и живо 
та на трудещите се.

Минавайки през Черна го
ра, екскурзиантите посетиха 
Ньегошевия мавзолей на Лов 
чен, а в СР Сърбия разгледа 
ха родната къща на „Вук Ка- 
раджич" в Тършич и Момори

За провеждането на екскур 
зията всеки ученик е внесъл 
по 1250 динара, а останалите 
средства обезпечи училището 
от съответния си фонд. 
петима ученици пълната сума, 
е внесло училището. 
Посочената екскурзия е от го 
ляма полза за 132-та ученици 
които по тоя начин обогатиха

на Предсе- зование
Босилеград, през миналата се 

трети

вич, председател 
дателството на Между общин

ския футболен съюз от Вра-
трябва да 

лига,
дмица учениците от

с група преподаватели, 
петдневна научно-

жите
общинска 
се състезават по

се формира

в коя то що
отбори,

им футболисти да 
на пъР0ИЯ

курс,
направиха 
рекроотивма екскурзия из сгро

Заня-

а най-добрите
Отчет за петгодишната дей

ност на ФК „Младост" даде 
Радомир Йойич, член на 
пълнителиия съ*ет на скулщи 
ната. В отчета и разискшаииЯ- 

по-

вече ната. )
Според предварително 

таената програма, те минаха 
Босна и Хе 

и СР Сърбия, като 
Титоград, Будва, Ду 
Сараево, Шабвц и

ввлизат 
отбор, на

изго
Из- съставо 

„Младост". из СР Черна гора,
своите знания в практически 
смисъл, в процеса на произ- 

което говореха

рцеговина 
посетиха 
бровник,
Белград.

В посочените градове екску

заседанието, пре 
скупщината на

Накрая иа водството за 
по време на обучението си.

М. Я.

та *ърху него, делегатите 
сочиха, че в досегашната

Дейност футболния7 
състезавайки се въ* Вранска-

дседателят на 
ФК „Младост

си " връчи грамо- 
спортниотбор,

най-з аслужилити на
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Забележителна
годишнина

ЧЕСТВУ-ДИМИТРОВГРАД —
ВАН ДЕНЯ НА ЖЕЛЕЗНИЧАРЯ

ПРЕПИ КОНГРЕСНИ 

САМОУПРШТЕШЕ
Четири 
години без 
злополука трябвало да се 

от Лужница за
мине с 
Църиа

то ееднаТЕЗИ ДНИ навърши 
значителна годишнина, а свър 

с 18-ти април 1944 го- 
когато е създаде-

БОСИЛЕГРАД жито
жолез-Димитровградските

Деня на железничаря 
мани-

трава, Бригадирите са прена- 
и пратки като съюзни-Лазар Стаманнов-депгат и III 

ковгрво N8 самоуяравителите
зана о 
дина, ден 
на първата младежка трудова 
бригада в Сърбия- Бригада- 

формирано о лужнишко- 
Раков дол, на мест- 

Раковска чука. Въз ос- 
записки спомени на 

събитие, бри 
си е има- 

девойки

ничари 
ознаменуваха с редица

сяли
чоска помощ. Те са помагали
същ° 8 изораване на ниви на 

смейства, чиито члено-
местации.

По този случай “ хотел
тръже-
Слобо-

онези
ве са
пак са

та о 
то село 
ността 
нова на

„Балкан" се проведе 
но което говори

били в партизаните или 
били загйнали от бъл- 

Бригодата
ство
дан Раденков, работник от 

В доклада си той
Кандидационната конференция избиране на 

делегат за Третия конгрес на самоуправитолите 
Югославия от Босилеградска община избра тези дни 
Лазар Стамемков, директор на основно училище „Ге
орги Димитров*1 в Босилеград за делегат на общи
ната на конгреса.

гарските фашисти, 
е извършила още няколко ак 

от които и оказване на

на ж.п. гарато. 
обърна специално в товаучастници 

гадота в редовете 
ла 1000 младежи и 
от десетина лужнишки и цър 

(Раков дол,

внимание 
за участие на железничарите 
п НОВ и народната револю
ция* Говорейки за успехите 
на железничарите на ЖП га- 

• ра о Димитровград той из
тъкна, че колективът на тази 
гранична гара о постигнал 
добри трудови резултати и 
работи без злополуки повече 
от четири години.

На тържеството присъству- 
ваха представители но обще- 

органи
зации от града и представи
тели на БДЖ от гара Дими
тровград.

На тържеството бяха връче

ции,
помощ на органите на народ
ната власт в събиране и пре
насяне на храна за лартизан-

нотравски село 
Цървона Ябука, Радосин, Лес- 

Студена,

ските чети.
Младежите от Раков дол па 

зЯт спомените на тази значи
телна дата от 
ждат мястото на което е фор 
мирана бригадата. По 
1-ви април 
дежките трудови бригади, те 
около възпоменателния памет

М. Я.
ковицо, Стрелъч И

ц7,рнотравскитеоткакто и 
Кална, Градска, Ябуковик, До- 
бровиш и Странйево). На Ра 

вече в първите

НОБ. Те уре-Календар на събитията повод 
Деня на мла-

ковска чука 
утринни часове са пристигали 
колони от млади с песен и 

в 10

били на сбор

Илич, Сретен Ристич, Радомир 
Стоянович и Люба Костич.

Синиша Янич, 
Козило

1-ВИ МАЙ: 
член на

вечедухова музика, а 
часа младите са 
ното си място.

Тогава, докато все още са 
отеквали топове и 
ци, бригадата е работила вър

ху поправка на пътя през кой

ствено-политическитеКПЮ в село
иик засадиха 88 дръвчета — 

Тито. Ак-
КПЮ, в чиактив на СРЕДАТА НА МАЙ: 

на КПЮ и

формира 
Йто състав са 
Дойчинович,

Сава

ПРЕЗ
Организацията 
СКОЮ вЪв Враня са организи 
рали акция всред средношко 
лците и техните родители уче 
ниците да не се записват 
гимназията, в която обучение 

трябвало да бъде на бъ 
лгарски език. Акцията е при 
ета и гимназията през време 
на войната въобще не е ра-

били: Божидар 
Чедомир Дойчи- 

Стаменковнч, Др® 
Добривое Станоевич.

спомен на другаря 
цията продължава младите на

картечни-нович, 
гомир и

това място изграждат спорт

ни терени.
ни признания и награди на 
заслужили работници.□НА МАЙ: В 

окупирания град Враня запои 
работа партийна техника 

която всекидне 
нови

Т. АидреевичТ. ПетровВ НАЧАЛОТО

то е
ва с
за печатане, с 
вно са разпространявани

било от особено

1ДИМИТРОВГРАД

Хигиената трябва да се подобрини, което е 
значение,

ботила.понеже всички сред
масово информиране 

на бълагр
ства за МАЙ: В Буяновац е форми 

рана партийна килия на КПЮ, 
а секретар е Александър Сте
фанович.

МАЙ—ЮНИ: Васа Смайевич 
и Сима Погачаревич, членове 
на ОК на КПЮ в Лесковац, 
Благао Манасиевич и Стоядин 
Младенович, членове на 
на КПЮ във Враня посещават 
Сурдулица и околията й. То-

са били в ръцете
Тези техническия окупатор, 

ски съоръжения са работили 
на Йелица и Оливе 

а от август

Самият факт, че Димитров
град се нарежда между пос
ледните в СР Сърбия, когато 
става дума за чистотата и хи
гиената, говори достатъчно ...

Още едно нещо „боде" о- 
чите, а това са некролозите, 
които се слагат навсякъде. То 
зи проблем съЩо така най- 
скоро- би трябвало да се раз 
реши, защото наистина е мно 
го неприятно да се гледат 
некролози на всяко дръвче, 
въпреки че за това съЩеству 
ват определени места.

През септември 1979 годи
на в Димитровград бе фор
миран Съвет за защита и опо 
зване на околната среда. За 
съжаление изглежда, че сфор 
мирането на Съвета не пов
лия хигиената да се подобри. 
Напротив. Хвърлянето на отпа 
дъците, там където не им е 
място, от всички в града, ка 
кто и навиците донесени от 
село — с всеки изминат ден 
стават все по-наболяли въпро 
си, които един път завинаги 
трябва да бъдат разрешени. 
Но как?

Критика заслужават и вси
чки онези, които боклука, от 
тротоарите, вместо да го съ 
бират, най-често го измитат 
на самата улица, за чиято чи 
стота се грижат работниците 
от комунално-услужната орга

низация „Услуга" 
ровград.

в къщата 
ра Джорджевич, 
месец в къЩ®та на Кипро
Станкович.

НАЧАЛОТО НА МАЙ: На 
Лесковац, изтъкнати

В МК
Хисъра в 
ят борец за правата на работ 
ническата класа в Лесковац 
Благов Николич провежда за
седание с партийния 
Говорил е за нови форми на 
борба срещу неприятеля*

Димит-в

гава те укрепват съществува
щите и формират нови акти
ви и укрепления на КПЮ и 
СКОЮ в Сурдулица, Алакин- 
це, Масурица, Йелашница, Су 
войница, Калабовац и Мачка- 
тица.

Конкретни резултати, във въ 
рзка подобряването хигиена

та в града, постига именно 
споменатата трудова организа 
ция*

актив.

В НАЧАЛОТО НА МАЙ: По 
крейнинският комитет за Сър 

Лепосава Стаме
Т. Петров

бия изпраща 
нкович—Ленка, инструктор в
ПК на КПЮ за Сърбия на

►<

IБАБУШНИЦАработа в Окръжния комитет 
на КПЮ в Лесковац.

През този месец голяма активност 
прояви Общинската конференция на Съ
юза на резервните военни командири. . 
Те, според програмата по редовно обу- { ( 
чение, се запознаха с редица актуални ^ > 
• еми. И от най-отдалечените села идваха < > 
в районните центрове — Звонци, Стре- < > 
лъц .Любераджа, Велико Бонинци и Бабу- * 1 
шница, за да слушат сказки, гледат филм, \ * 
и да се запознаят с новите видове нови 
оръдия и оръжия; да чуят подробна ин

формация за международното положа-

Добър отзив на резервните 

командири
В НАЧАЛОТО НА МАЙ: В 

Подпорен (Лесковац) с присъ 
отвие на Василие Буха и Дра- 

Плави еги Стаменкович 
проведено заседание на Окръ 

на СКОЮ, нажния комитет 
което е направено попълване 
на ОК на СКОЮ. За секре
тар отново е избран Стани
мир Велкович Зеле, а члено
ве са били: Живоин Илич, Ле
пша Стаменкович, Синиша Я- 
нич, Драголюб Стоянович, Сла 
вко Джорджевич, Новица И- 
лич и Никола Джурич.

ие.

Те знаят, че от тяхната подготвеност, , , 
умение и ловкост до голяма степен за- 1 > 
виси отбраната на страната и резервните 1 
командири дават своя пълен принос. За > 
тях, както и за венчки трудещи се 
граждани, акцията „Нищо не бива да ни !,
изненада" е твърде важна задача. Всич

ки посещават часовете по обучение, без 
нито едно отсъствие.

В НАЧАЛОТО НА МАЙ: По 
предложение на Коста Стамен 
кович в Църна Трава е форми 
ран партиен актив на КПЮ. 
Активът е формирал Синиша 
Янич, учител от Власотинце, а 
членове са били: Веля Милен 
кович, Раде Ивич, Йован Цвет 
кович, Раде Стоянович и Дра 
голюб Симонович.

и

*16 МАЙ: Новица Илич, член 
на ОК на СКОЮ формира в 
Църна Трава актив на СКОЮ, 

били: Ратомир

В част по практическо обучение]I
а членове са
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СРЕЩА С ПРОДАВАЧА НА
ВЕСТНИЦИ В ДИМИТРОВГРАД

Александър „Вестникарят“ КаФето и човешкият 

не знае за умора организъм
Съществува някой .

Димитровград и '-Л'ч :- ,л се помества
околността, конто да не по- ЙШйР4ШвУТж!|1а1 зионната 
зне.а АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ е
СКИ. Александър е техния 

вестници вече 10

Днес в света годишно се 
произвежда повече от милион 
тона кафе. Това е твърде до
ходен износен артикул за про 
изводителите на 
което все повече 
бява в

Въздействието 
върху нервната

Едва ли 
жител на

на кафето 
система се 
внасяне на 

Обаче 
намалява количес-

радио и телеви- 
програма, а

изявява и след 
алкохолтогава

и пазарен ден в Димитров
град . . .

в организма.
това питие, 
се употре- 

много страни. И тък
мо затова кафето става обект 
на интерес не само на меди
цинската наука, но и обикно
вените хора често поставят въ 
проса: дали кафето е вред
но или полезно питие?

Веднага трябва да 
не о суровите зърна на ка- 

около 1 % кофе
ин, след туй известно

кафето не 
твото впродавач на С дразене- 

система то

кръвта, 
нервнатагодини. В не наДимитров- 

чак от 
Каме-

петък в
град, пристигат хора 
Драговита, Петачинци,
Ница, Гуленовци, Одоровци. 
Тъкмо

6 само намалява 
Важно

неговия ефект, 
е да се напомни, че„ През 1963 година със се 

меиството си дойдох 
от Гевгелия. И 
Много ми

тук, чак 
не съжалявам. 1ж след преставане действието 

на кафето настъпва
заради това в петък

имам и най-много работа. То 
гава най-много 
вашето „Братство", 
ва ни винаги 
кедонец Александър Василев- 
ски.

харесаха и 
и природата. Откак 
да работя на будката, 
започнаха да 
никар". Така ме

повишенахората 
започнах 

хората 
ми викат „вест-

8 отпадналост.продавам и кажем,
осведомя

Кафето влияе и 
скулите. Доказано

върху му-усмихнатият ма- фето има
викат, а пък е, че уме- 

нама-
количе 

минерални соли, 
целу-

хлорогенни и кафети- 
Когато

н аз свикнах. Познават Ш рени количества кафе 
ляват чувството на физическа 
умора и продължават способ 
ността за интензивен физиче
ски труд. На

ство захар, 
етерични масла, танин, 
лоза и

ме и
младите, и старите, а и аз по
знавам всички. Познавам 
чки деца, зная кои 
дителите и какво

ННН Този трудолюбив 
кар" работи от 

ШН чеР* За него 
и. Наистина|Ц

„вестни-
утро до ве- 

почивка
вси- 

са им ро- 
четат.

няма. нни киселини.често сепъти му по- 
и съпругата, но повече- 

то време прекарва сам, в буд 
ката. Така

изпържи съставът 
на степен се 
вен

организъм

до извест- 
мени. Обаче, ос 

човешкия

спортисти се 
прегоръчват умерени 
ства кафе, особено

И!Василевски има какво да 
„мющерии". 

нравите, каче-

количе-каже за своите 
Познава им 
ствата 
кой обича

е с години. Той не кофеин, върху след го-знае какво значи 
болест, отсъствие, 
закъснение

отпуска по 
умореност, 

на работа. Вест

А. Василевски лямо усилие.оказват,и недостатъците. Знае влияние 
съставки, които 

експери- 
един 

има по-голям 
грам чист ко-

и останалите 
съдържа кафето. С 
менти е

да купува вестни- 
чисти... 

купуват сутрин-ра- 
към

Василевски На сърцето кафето 
чрез кофеина, и 
начина:

казва, че има иците прави, на руло, 
Знае, кои

ниците трябва 
ват навреме и 
дойдат

влияе 
то по два 

чрез нервите, които са

Да се прода 
редовно да 

в ръцете на читателя.

такива, които един път в сед
мицата купуват вестник. Верят- 
но това е петък, защото 
ги във всички

доказано, че
но, кои по-късно, а кои 
обед. филджан кафе 

ефект от 0,1
поч 

ежедневници във връзка със сърцето, за

бавя неговата работа, 
прякото въздействие

Т. Петров
феин.

Най-разнообразно 
стие на кафето се изявява

докато 
на сър

дечния мускул се изявява сМладежки творчески 
награден конкурс

въздей-

ускоряване на неговата рабо

та. Късо време след внасяне 
на кафе се забелязва заба

вена работа на сърцето. По- 
късно, или при внасяне на 
по-голямо количество кафе, 
работата на сърцето се уско

рява, ритъмът е неправилен, 
а се чувствуват и неудобства 
в пределите на сърцето. При 
чувствителни лица вече след 
внасяне на по-малки количес

тва кафе сърцето работи по- 
бързо, а се явяват и други 
неудобства. Кофеинът увели

чава абсолютната сила на сър 
дечната работа, разширявай

ки кръвоносните съдове, кои

то хранят сърцето.

върху централната нервна си

стема. Особено бързо реаги

рат психически изморени ли

ца. Ходът на асоциациите се 
ускорява, времето на реаги

ране се съкращава, а психи

ческата умора отстранява. Но 
при внасяне изведнъж на по- 
голямо количество може да 
настъпи

С ЦЕЛ да насърчи и подтикне талан- 2. Творбите трябва да бъдат написа
ни на български език — по възможност 
иа пишеща машина, раздел тройка, или 
четливо на ръка и да бъдат обозначени 
с обозначение (шифър), 
трябва да

РА а името на автора с точния му ад
рес да бъде написано и сложено в за
творен плик, който авторите трябва 
изпратят заедно с ръкописите, 
ни за награда.

3. Изборът на темите трябва да бъде 
насочен предимно към следните облас
ти: Народоосвободителната борба и соци
алистическа революция на 
народи и народности, 
изграждане, младежките трудови акции и

тлипи младежи в средните училища, 
ганизацмите на

ор-
сдружения труд, висшите 

и полувисши учебни заведения 
ло, по-дейно

и от се-
и по-усърдно да се зани

мават с творческа работа в литературата, 
публицистиката и подобни културни дей
ности, списание „Мост“, по повод Деня 
на младостта

На редакцията 
се изпратят по ТРИ ЕКЗЕМПЛЯ-

Да снижаване качество

то на интелектуалния 
Освен това нервната система 
реагира и с писихическо не

спокойство, възбуда и безсъ

ние. На някои лица напротив 
кафето преди спане има бла 
гоприятно въздействие. Това 
се обяснява с по-добро кръ

вообращение, което положи

телно влияе върху човешкия 
сън.

предложе-ОБЯВЯВА ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС 
ЗА СЛЕДНИТЕ ВОДОВЕ И ЖАНРОВЕ:

1. СТИХОТВОРЕНИЕ 
Първа награда 
Втора награда 
Трета награда

ТРУД-

500 дин. 
400 „ 
300 „

югославските
социалистическото

пр.
II. РАЗКАЗ

Първа награда 
Втора награда 
Трета награда

4. При записването на народни оби
чаи, авторите трябва точно и подробно 
да опишат даден обичай, който са избра
ли, в кое село или край съществува, ка
кво е народното вярване за него

1000 дин. 
800 „
6000 „

(Край в следвашмя брой)и как
ви са характеристиките му. Особено ин 
тересно ще бъде записването 
ни обичаи, които 
Трябва да запишат и

III. НОВЕЛА

Първа награда 
Втора награда 
Трета награда

на народ 
вече са на изчезване 

имената на хора 
как се казва 

са им

1000 дни. 
800 „ 
6000 „

На 33 май 1981 година се навършва една годи
на от както завинаги нн напусна и затвори очи нашмят 
мил съпруг, баща, свекър, тъЩ, ДЯДО м прадядо

та, на колко години са, 
и от кое село и махала са, които

IV. ЕСЕ

Първа награда 
Втора награда 
Трета награда

разказвали за един или друг обичай.
5. Записваното на народни песни, при

казки и легенди трябва да се прави точ
но на народния говор (диалект) в даден 
край, в който е записана народната твор
ба. Творбата трябва да бъде изворно, за
писана

1000 дни. 
800 „ 
6000 „

за._____Васил Ганов
V. ЗАПИСАНИ ИЗВОРНИ НАРОДНИ ПЕС
НИ, ПРИКАЗКИ, ЛЕГЕНДИ (най-малко до 
пет)

Първа награда (две) 600 дии.
Втора награда (две) 500 „
Трета награда (две) 400 „

от Димитровград
от хора, така както те я пеят 

или разказват, а да но се взима от кни
га. На края трябва точно да се посочи 
името иа лицето, от коото творбата о 
записана, от кое соло е и на колко го
дини.

Измина една тъжна година 
откакто ни напусна тихо и нео 
чаквано. Не е вече между 
нас, но той и по-нататък жи-^; у'; 
вее в нашите сърца и ми-'

/'■Ок**
Преписани творби от книги няма да 

се награждават.
6. Изпратените творби на конкурса ще 

бъдат прегледани от жури, а резултатите 
ще бъдат съобщени в навечерието 
Деня на младостта.

7. Срокът на конкурса за приемане на 
творби за награди е 10 МАЙ 1981 ГОДИ
НА. Ръкописите трябва да се изпращат 
на следния адес: Издателство „Братство“ 
— за Младежкия награден конкурс 
„Мост“, Кей 29-ти декември 8, 18 000 Ниш

Редакция „Мост"

VI. ЗАПИСАНИ НАРОДНИ ОБИЧАИ 
Първа награда 
Втора награда 
Трета награда

1000 дин. 
800 „ 
6000 „

Тъжният помен ще дадем г 
на 10 май тази година на 
гробищата в Димитровград.

на

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

1. Право иа участие на творческия 
граден конкурс имат само младежи 
ученици от средните училища, от орга
низациите иа сдружения труд, от село 
и студенти от всички всиши и полувисши 
учебни заведения до 27-годмшиа възраст.

Опечалени:на-

сьпруга, син, дъщери, зетьово, 
внуци, правнуци и останали 
роднини

на

СТРАНИЦА 11БРАТСТВО • 24 АПРИЛ 1981



!

Кво че каже 

агрономчето?
Ютре че дойде у наше сло агрономчето оди 

Тека ни казаше оди задругуту и требе дазадругуту.
се зберемо да ни говори кико да оремо.

Седимо със сват Перчу у продавницуту 
задругуту, пнйемо биру и си говоримо за това ки- 
кво, че каже агрономчето що нема и туя годину 
изкуствен гной-

на

ВИБВЛАДА БУЛАТОВИЧ —

Учителят задава на децата 
съчинение на тема: „Как про 
карвате в къщи?'1 На другия 
ден той пита Янек защо ни
що не е написал.

— Защото мама и татко ми 
забраняват да издавам семей 
ни тайни — обЯснЯва момче-

НА МЕСТАТА ИМ
— Полани — каже сват Перчо — агрономчето 

каза, дека имало субективни причини ...
— Кикво йе това

на мястото му!Да поставим всеки 
Музикантите са обущари,

обущарите — музиканти 
музикални обувки

питам га я.

затова имаме
а скърцащ® музика. 

Кроячите са психолози, а
психолозите — кроячи.

— Па, демек, некой човек йе крив за това, 
или повише човеци ...

— Лани, ка дойде рече дека зарад обектив
ни причини нема искуствен тор.

Затова дрехите имат комплекс 
за малоценност,

а на психиката мярката е взета. 
Прочие:
Да поставим всеки на мястото му.

Кикво йе па това питам я.

— Па това, кико да ти кажем, кига ковеч нейе ! 
крив, но ето дойде некоя беля и тор нема ...

Седимо тека половин саат, испимо йоще по | 
йедну биру и сват Перча че ме пита:

НАКИТЪТ ЗА СЕЗОНА
Млад човек се представя 

на шефа си.
— Как се казвате?
— Фридрих Шилер.
— Името ви ми е много 

познато — замисли се шефът- 
— Може. До преди седми

ца разнасях сендвичи тук.

Брошки — колко щеш — без пари: 
за грош — три!
Взимат ги разни Марици и Цури и Лизи. 
Настоящите дами 
имат за накити само 
комплекси и душевни кризи.

— А кико мислиш, свате, кво че каже агро
номчето, що туя годину нема гной?

Я се помисли, помисли па му реко истинуту. 
Щом полани йе рекъл криве су субективне причине, 
лани обйективне причине, това значи дека туя годину 
йе наред да су криве субйективне причине...

ПОРЪТ
За вонята си изгонен от еднаЕдин човек отишъл на ле

кар, защото се чувствувал 
много зле и вече мислел, че 
скоро ще умре.

— Какво да правя, за да 
оздравея и да доживея по- 
дълбока старост? — попитал 
той.

менажерия,
порът се маскира като

собственик на парфюмерия ... 
Не шуми, не гърми, 
не търси слава, 
само чужди миризми 
като свои продава.
Вече е такъв капацитетът, 
че и най*недоверчивият естет 
счита пора
за фактор, що ароматизира 

простора,
и нови миризми внедрява.
Всички повярваха. Порът се 

възгордява.
Да пусне своята воня реши 
и всички издуши.
Нравоучение:
Невежи и специалисти, 
наведете се както трябва

да ви кажат какви сте.

И нема защо да идем на туя 
Знам дека агрономчето това че каже и више нема 
да га видимо до нагодину тия дни.

конверенцию.

Запишете си това и има да знайете кига се 
не раца жито по обективни, 
причини.

субективниа кига по
Лекарят му отговорил:
— Откажете се от пиенето, 

пушенето и жените и ще до
живеете до сто години.

Ама сериозно, докторе, 
години? 

пациентът. 
— но

ще изкарам до сто 
зарадван попитал

— Е, не — лекарят, 
поне така ще ви се струва.Штстйо — Келнер! Вземете 
банкнота за бакшиш и ми 
кажете честно, какво ще ми 
препоръчате?

— Друг ресторант . ..

тази
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