Штто

С указ на президента
. нт СФРЮ Йосип Броз
Гито
от
14
февруари 1975 г.
ИздателСТВО
„Братство" е удостоен с
Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги
в областта
на
информативната и
графическа
дейност и
за принос в
развити
ето на
братството
и
единството между на
шите
народи и наро
дности.
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РУДЕЩИТЕ се и гражданите в нашата
страна
чествуват този
Първи май като своя н ме
ждународен празник на труда в трудова и тър
жествена обстановка, горди на своето грендиозно дело в изграждането на социалистическа самоуп
равитслна необвързана ЮгославияВ това празненство сме по-бедни, за пръв път
чествуваме без своя най-велик работник и водач — другаРя Йосип Броз Тито. Същевременно, горди сме
на неговия лик и дело, решени със своя труд и
принос да оправдаем завета, конто му дадохме.
Усилията и стремежите, които трудовите хора
направиха досега и които занапред още по-решително и по-упорито ще правят, на преден план слага;
въпроса
за
последователното
осъществяване
на
плановете и програмите на развитие и мерките за
реализиране на политиката по икономическа стабилизация- Досегашният опит показва, че на този план
сме постигнали забележителни резултати.
Изхождайки от резолюциите на конгресите на
Съюза на комунистите и Съюза на синдикатите, членовете, организациите и органите на Съюза на синдикатите и всички трудови хора в програмите на
своята дейност са предвидели редица мероприятия
зарад осъЩествяване на целите
и задачите, конто
стоят пред нас. Отделно, активността е насочена към
осъществяваое на задачите от областта на социална
та политика, жизнените и трудовите условия; възпи
таиието, образованието, науката и културата, разви
тието на творчеството, всенародната отбрана и об
са
ществената самозащита и др. области, в които
обезпечава идейно-политическа подготовка иа члено
вете на синдикатите и СК и развива усет за съвме
стен живот и взаимна солидарност и братство и един
ство на всички наши народи и народности.
С всеобщата си дейност трудещите се и граж
даните твърдо дигат глас против всички видове на
групово-собственически, техно-бюрократични,
догма
тични и други тенденции и явления, които се опит
ват самоуправителиата роля на работниците да све
дат в по-тесни рамки и така интереса на решаване
го на работниците да отделят от цялостта на об
щественото възпроизводство и дохода, което е про
тивио иа самоуправителиата същина и положение иа
работниците, обществените отношения и целите, ут
въРДеии с Конституцията, Закона за сдружения труд
становищата и решеиията на Съюза иа комунистите
Борбата за по-голямо и по-икономично произ
и стопанисва
водство. съгласно потребите на пазара
производителност
мето върху основата на по-висока мощностите и пона труда, по-пълно използване иа
в
стояииото намаляване на производствени разходи
1 най-важното задължение
сдружения ТРУД изцяло есоциалистически субективни

иа всички организирани
сили у нас. Също така, трябва да

НОВИЦА ФИЛИПОВИЧ,
председател на Междуобщинското вече на
Съюза на синдикатите в Нишки регион

се борим за

попо-иататъшно съгласуване иа всички видове на
осъществяването на
треблеиие с производството и
политика в тадохода и с обществено договорената
_ настоява чрез самоуправително спози бласт и ще
обществено договаряне да се уреждат
разумяваие и
интерес за работницииай-съЩеетвеиите въпроси от
и то както в органите и ■сички трудещи се у иас
труд, така и по-широко в обзациите иа сдружения

ществото.
Субективните сили във всЯкв основна оргвнизвсдружеиия труд и в трудова общностг трябва
ция ИВ
изборят де се утвърждават точни, ясни и нв
всички р.боти и
А* с* извори н
работоиците разбираеми мерила
които ивй-обективно
трудови задачи, въз осиовв на
♦ в вааааааеаааа

да се утвърждават резултатите на труда на всеки
работник и неговия личен принос в труда и в съз
даването на личния доход. Така също трябва да
продължим още по-енергично борбата против всич
ки видове и тенденции на уравниловка, както и съз
даването на дохода без резултати от труда, както
и против привилегиите и другите явелния, довежда
щи до нарушаване на принципа на разпределение
според труда и резултатите от труда.
И покрай големите осъществени резултати син
дикатите и занапред ще се борят за по-ускорено
осъществяване на политиката по настаняване на ра
бота и в защитата правата на работниците в сдру
жения труд, жилищното строителство,
здравеоппазването; ще се борят за създаване на още по-добри
трудови условия и охрана по труда, обществено хранене, отдих и почивка.
Включвайки се в предконгресната дейност, осо
бено в подготовката на Третия конгрес на самоуправителите и Дванадесетия конгрес на СЮК, трудещите се и гражданите в нашата страна повишават
своите усилия и развитието на социалистическите самоуправителии отношения, най-вктивоо со включват
в борбата за още по-ускорено развитие на самоуправлението и икономичоската система у нас. Нетклонно ще вървим по пътя начертан още по вроме
на нашата епична Народоосвободитолна борба и реоолюция. по пътя начертан от др. Тито.
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РЕПУБЛИКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ССТН НА СЪРБИЯ

НА I МАУ1 ПРОДЪЛЖАВА С РАБОТА МАДРИДСКАТА
СРЕЩА

И по-нататън
неизвестност
* Досегашният ход на Конференцията по соро
пейското сътрудничество и сигурност най-красноречиво говори за състоянието в международните отношс
ния.
* Конфликтни становища на големите сили

и

конструктивна роля на неутралните и необвързаните
страни.
За

11

седмици на подготви
и 17 седсе водеха
мици,
страни—уча
дебатите,
35-те

Запад

наблягаше

върху

проб

стнички

връзка с човешките права и Афганистан, обу
славяйки
всеки
напредък в
сигурността и детанта с нап-

лния документ. ,
Това е най-късата и нера
дваща оценка за работата на

редък в посочените области.
Изток
пък отвърщаше,
че
човешките права в тези стра
ни са техна вътрешна работа,
че Афганистан не е на днепредимство
вен ред и че

телното

заседание
през които

не успяха да постиг
съществено
нат нито едно
напишат
споразумение и да
нито един ред на заключите

Конференцията по
европей
ската сигурност и сътРУДниче
ство в Мадрид, която трябва
ше да приключи на 5 март,
но ще продължи с работа на
5 май- Цялата досегашна ра
бота на Конференцията пре
мина в атмосфера на гърчове
и неизвестност от всички ви
дове, а такава атмосфера вла
дее и пред
продължението
на работата.
в остро
Тези факти стоят
надеждите,
противоречие с
които се полагаха в тази наймеждуна
важна тазгодишна
родна среща, Но ако досега
не стана прелом в състояние
то на международните отно
шения и място, от което фа
келът на детанта ще освет
ли международната сцена, ма
дридската среща безспорно е
реалистичен показател за ло
шите отношения в днешния
свят.
От самото начало на сре
щата становищата на
двете
големи сили бяха остро про
тиворечиви и ясно илюстри
раха основната конфронтация,
между тях.
съществуваща

лемите

във

трябва да получи ,,правото
на живот", а това значи да
опасността от
се премахне

война.
В тези трудни условия
за
съществен напредък и за жи
знените резултати на среща
та се борят неутралните и не
обвързаните страни.
Тяхната
обективна и конструктивна ак
тивност и досега избавяше та
зи среща от наглед неразре
шими кризи. Тази тяхна
ак
тивност е улеснена от факти
те, че единствено тези стра
ни имат морална сила,
на
която не може да се проти
вопоставят
никакви аргумен
ти и че нито една голяма си
ла не може да поеме отго
ворността за тотален крах и
угасване на запаления в Хел
зинки факел на детанта.
Алтернативата

за

периода

е
след 5 май съвършено
ясна: да се използува послед
възможност за съжив
ната
яване на духа от Хелзинки
или за по-дълъг- период да
се изгуби малката част от де
танта,

която

остана.

НАКРАТКО
ПАРИЖ: В решаващия изборен кръг на президент
ските избори, който ще се проведе на 10 май,
за
президент на Република Франция, както и на избо
рите през 1974 година, ще се борят Валери Жискар
д"Естен, сегашен президент на
Франция и лидерът
на социалистите Франсоа Митеран. Но обстановката
никак не подобава на онези от 1974 година, понеже
според първите резултати на състоялия се в неделя
първи изборен кръг, президентът Жискар д"Естен е
спечелил 29 на сто, а Матеран — 25—26 на сто от
гласовете на френските избиратели. Жак Ширак, кан
дидат на неодеголистите е получил 18, а генералният
секретар на Френската комунистическа партия Жорж
Марше 16 на сто от гласовете.
НЮ

ЙОРК:

Президентът Рейгън

премахнал

ембарго

Жика Радойлович
Един

В Всяка нова крачка за по-нататъшно
демократизиране на политическата система
означава задълбочаване на равноправието,
братството и единството на всички наши
народи и народности И Да се развиват и
задълбочават основните съдържания на ко
лективната работа и отговорност Щ Без по
стоянна творческа критика и най-широк об
ществен контрол няма развитие на колек
тивната работа и отговорност | В разискванията по конституционните амандмани
са участвували над два милиона хора

ния и изказана пълна готов
ност те да бъдат последова
телно прилагани. Това е найдоброто
потвърждение,
че
амандманите са израз на самоуправителното развитие
на
което е съ!Щеобществото,

СТРАНИЦА 2

участие на
гражданите.

трудещите

ки, в които всяка
република
и автономна област, съгласно
своите права и отговорности,

квания

и

отделни

забележки

вата на другаря Тито за ко
лективна работа, решаване и
отговорност
на
територията
на тази република. Констати
рано е, че
активността
при

отговарят

условия,
със

което

на

се

по

опре

които най-

на

нейните

в

съзвучие

е

становищата

провеждането

на

на

СК

при

инициатива

президента

възможността,

равителните и
обществените
функции. Това е условие поголям брой хора да участву
ват в решаването, но и усло
вие обществената критика
и
обществения контрол над ра
ботата на органите на власта,

да

за решения,

много

ха,
че
някои
съдържания
трябва да се развиват и под

Говорейки по-конкретно
за
споменатата дейност на Соци
резул
разис

дели

може

колективна

на обществеността за работа
та на политическо-изпълнител

алистическия съюз, за
татите от публичните

от специфичните

требности,

та

тизация на кадровата полити
ка, особено се изтъква необ
ходимостта от
по-решителна
насоченост към развитие
на
информиране
своевременно

изтъква-

СФРЮ се обезпечават един
ни основи на системата и рам

Всички
разговори
за
раз
витие на колективната работа,
както и публичните разисква
ния по амандманите посочи

ти, относно укрепване роля
та и положението на необвър
I
зана Югославия-

ССТН на Сърбия, в уводното
си изложение се спря върху
целокупната досегашна актив
ност по прилагане инициати

I

лямо
се и

държат. Покрай досегашните
ясно изразени изисквания за
континуирано развитие на самоуправителните
и
делегат
ски отношения, за по-голяма
отговорност на
органите
и
отделните лица, за демокра

дил, че не отстъпва
съветски агресии".

Конгресът потвърдил досегашната политика на
нове.
партийното ръководство и мнозинство.

тивната работа, решаване
и
отговорност през последните
години е била твърде интен
зивна и континуирана при го

ствена гаранция за по-нататъ
шно укрепване на обществе
но-икономическата и полити
ческата стабилност на страна
та. Всяка нова крачка, която
се предприема в тази насока
с цел към по-нататъшна де
мократизация на политическа
та система, значи задълбоча
ване на равноправието, брат
ството и единството на всич
ки наши народи и народнос

и предложения, Жика Радой
лович, председател на РК на

ПАЛЕРМО: Тук завършил 42 конгрес на Италианската социалистическа партияПриети били конгресни
резолюции и избран Централен комитет от 250 чле-

прилагане, развитие на колек

най-често

автономните области и колко
това влияе на единните ос
нови на политическата систе
ма в страната. Във връзка с
това е посочено, че с амандманите на Конституцията на

зависимо
демократично
В широко и
конституционразискване по
което на
ните амандмани, в
територията на СР Сърбия са
участвували над два милиона
трудещи се и граждани,
са
приети предложените
реше

то за износ на жито в Съветския съюз, с което из
пълнил предизборното си обещание, но предупре
от становището си да ,,спречава

от

публичните
въпроси в
ните
разисквания се отнася до ра
в
конституционните
зликите
амандмани на републиките и

Тито

работа,

за

отговор

ност и прилагане принципа за
ограничен

Проекта

мандат.

на

на

СР

определени

но,

за
че

Сърбия

е

само

е

каза

възмож

ност,

чието ползуване ще

виси

от

реални

потребностите
политическа
особена

преценки
и

за
на

всестранна

оценка,

отговорност

циалистическият

на

възмож

преизбиране,
това

с
на

носители

функции да се даде
ност

повод

амандманите

Конституцията
на

По

предвидена

в

което

има

Со

съюз.

ните органи, делегатски тела
и други носители на самоуп-

самоуправлението и органи и
отделни лица да бъдат благовременни и
конструктивни.
Понеже
ческа

без

критика

постоянна
и

твор

най-широк

обществен контрол няма раз
витие
та

и

на

колективната

рабо

отговорност.
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ШКОЛА ПРИ МОК НА СКС

щина

0изберИе"зИЯаТаоНа

ДУ-шГ община

-

4

ДО 15 МАЙ
тази
година
Общинските
комитети на Съюза на комунистите
в
13-те
общини и Ю.-чно-оравски рсгион трябва да изберат кан
дидати га курсисти в VI
випуск на Политическата шксла
при
Междуобщинската
конферанция на СКС в ЛескоЗаЦ.
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избере 3 кандидата: 1 селско
стопански производител, 1 ра
ботник и 1
административен
служащ.
Политическата
фкола
при
МОК на СКС В Лесковац ще
посещават и 4
курсиста
от
Сурдулишка община, а избоРът тРябва да бЪде
извЪршен по следния ключ: 1
работник,
1
селскостопански
производител,
1
административен

служащ

и

1

ръководи-

тел.

Да

К. Г.

Бягство от Колчаиовите контрареволюционни
повторно завръщане в Омск * Оживена пар
тийна дейност в Кралевица и Смедеревска паланка
* Йосип Броз става организационен секретар на Град
ския комитет на ЮКП за Загреб и повежда борба
срещу фракционерите в Партията
сили и

ЗАВРЪЩАНЕ В СТРАНАТА
КОГАТО през месец декември
1919 година в областта на Омск
разгромени
контрареволюционните
на Колчак
Й-осип Броз отново се
ща в гр. Омск. В края на март и
лото на април 1920 година бива
за член на югославската
секция
РКП(б), а на 7 септември сключва

на
биват
сили
връ
начаприетна
граж
с ко-

дански брак с Пелагия Белоусова
ято се запознал още през 1917 година.
След няколко дни със съпругата си
напуска Омск и през Петроград и Есто

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В ЛЕСКОВАЦ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА „МОРАВА II"

ния тръгва

за страната си. С транспорта
на военнопленници към края на годината
пристига в гр. Марибор, където бива при
нуден няколко дни да прекара в карантин. На 5 ноември постъпва на работа е
шлосерската работилница на Филип Баум в Загреб.

ВСЯКО ЗАКЪСНЯВАНЕ НОСИ
НЕ0ЦЕНИ1И ЗАГУБИ
Благодарение на усилията на Съюза на комуни
стите, Социалистическия съюз и останалите субекти
навреме и успешно е завършена подготовката за ре
ализация на проекта „Морава II", но вследствие не
достатъчната
организираност на агрокомплекса и су
бективни слабости на комунистите и трудещите се от
агропромишлените организации на сдружения
труд
реализацията на това извънредно голямо и важно
начинание не върви с желания темп.
ВЪПРЕКИ широката
общес
твено-политическа
акция
и
подготовка,
своевременната
най-голереализацията на
освобождението
мия след
стопанспроект в селското
тво в
он не

Южноморавски
върви

с

реги

необходимата

динамика. Бавно се осъЩествява сдружаването на труд и
между
организаци
средства
ите на сдружения труд, в об
сектор на агроществения
имащо за
цел
комплекса,
реализи
по-ефективно да се
инвестират заплануваните
Незадоволяваща е диции.
на
намиката на сдружаване
производи
селскостопанските
което
тели, в основата на
залегнат доходни
трябва да
Също така
те отношениябавно се създават комплекси
под овощни градини и запла
селскостопански кул

иуваните

тури.
Давайки

такава

състоянието

оценка

на

в

реализация^
„Морава
II"/
на проекта
Председателството на Между
общинската
конференция на
Съюза на комунистите в Юж
регион прие за
номоравски
ключение, според което всич
на
ки Общински комитети
СКС и всички първични пар
тийни организации в органи
ТРУД
зациите на сдружения
на
в агрокомплекса до края
май трябва да оценят постиг
своите
натите резултати в
среди, критически да обсъД
ят причините за неизпълиява

не иа задачите и да утвърдят
носителите
иа

отговорността

им.
Успоредно с това продължава акцията за разрешаваие на някои обективни труд
реални
пости. Съществуват
изгледи
се

част

от

компенсира,

лихвата
така

че

Дв
сел-

производител
скостопанският
да ползува средства с лихва
5%. Полагат се усилия да се
намери
взаимноизгодна
су
ма, с която ще участвуват ре
алигаторите на инвестициите,
да се улесни постъпката
за
подаване
искове до Инвест
банка за ползуване на кредит
и на подходящ начин
да се
уреди вносът на необходими
те съоръженияНо за успешно
реализира
не на проекта бе изтъкнато
на заседанието
е необходи
мо максимално да се анга
жират всички
субективни си
ли в организациите на сдру
жения
труд в
агрокомплек
са. Очевидно е, че агрокомплексът в момента не е дос
добре организиран,
тагьчно
което е една от
.основните
причини за бавното минаване
от успешната
подготовка към
успешна реализацияНезадо
воляваща е динамиката
на
сдружаване на селскостопан
ските
производители в основ
ни организации на кооперанти
облици на доходно
и други
свързване,
мирането

протака се
на

сложни

фор
органи

зации на сдружения труд
в
агрокомплекса, бавно се уре
жда кадровият въпрос и но
достат'ьчно се
работи върху
свързване между
доходното
производство,
първичното
промишленост
хранителната
и оборота.
Понеже
това са фундамен
талии въпроси в реализация
та

на проекта „Морава II",
трудещите се
комунистите и
в
организациите на сдружетруд и .останалите отго
ния
ворни субекти
трябва да ус
корят уреждането им, като
при това ефикасно премахват
субективните си слабости.
Кирил

Йосип Броз веднага активно и изцяло
включва в подкомитета на Съюза на
работниците — металици в Загреб. Става член на ЮКП и взима дейно участие
в агитацията за избори за Учредително
то събрание (28 ноември 1920 година).
Дейно работи всред работниците в Клу
ба на завърналите се от Русия. В края
на декември 1920 година Йосип
Броз
организира протестни събрания
против
„Обзнаната", а на 31 декември в Загреб
участвува в общата стачка и демонстра
циите.
се

<

В началото на януари на 1921 година
престава да работи в шлосерската рабо
тилница на Филип Баум. В края на съЩия месец напуска и Загреб, защото по
лицията
жестоко го преследва. Настан
ява се във Велико Тройство, в Бйеловарски окръг. Там си намира работа ка
то машинист на моторен млин.
И покрай това, че по-дълго време
бил прекъснал връзката с ЮКП
Йосип
Броз, неуморно и всеотдайно действува
като комунист.
През март на 1923 годи
на установява
връзка с ЮКП и се включ
ва в бйеловарската
партийна организа
ция. В началото на 1924 година бива
избран . за член на окръжното партийно ръ
ководство за Крижевско-бйеловарска жу
пания.
Работи и в Хърватската републи
канска селяческа партия- От името
на
Окръжния комитет на ЮКП — замина
ва за Загреб като свързка с Покрайнинския комитет на ЮКП за Хърватско
и
Славония.
НА РАБОТА В КРАЛЕВИЦА
СКА ПАЛАНКА

И

СМЕДЕРЕВ

През септември на 1925 година със
съпругата си и сина си Жарко напуска
Велико Тройство и по договор с гаокраЙнинското
партийно ръководство
на
ЮКП, заминава в Кралевица, където се
настанява на робота в корабстроителницата.
Развива
оживена политическа дей
ност.
Там Йосип Броз работи като сек
ретар на партийната
организация в ко
рабостроителницата и като
синдикалната организация.

секретар

на

,Към средата на годината в Кралеви
ца бива създаден Окръжен комитет
на
ЮКП, чийто член става и Йосип
Броз.
Като партиен
ръководител и избран ра
ботнически повереник в началото на ав
густ

Броз

организира

бостроителнито

стачка

работници а

на

кора-

Кралевица.

Кат.о организатор на стачката на 2 октом
ори бива уволнен от работа.
Известно

време се опитва да си намери работа в
БелЗагреб, но не успява. Заминава за
град, където намйра временна работа, а
към края на годината се заема на рабо
та в Смедеревска паланка.
Засилва се още повече революцион
ната дейност на Йосип Броз. През
1927
година
във вагонената
фабрика в Сме
деревска паланка работи
като партиен
и синдикален деец и поради тази дей
ност бива уволнен от работа през средата на месец март „като опасен комунист
и агитатор". Отново заминава за Загреб,
където вече през месец май
поема
длъжността секретар на Крайовия отбор
на Съюза на металическите работници на
Югославия- Там бива избран и за член
на Пленума на централното управление в
Белград. През месец юли
бива избран
за организационен секретар на Гардския
комитет на ЮКП за Загреб. През среда
та на месец юли полицията го арестува
зарад по-раншна революционна дейност
в корабостроителницата в Кралевица
и
го хвърля в затвора на Околийския съд
в Бакар. Оттам след завършеното след
ствие на 22 август бива условно пуснат
йа свобода. В края на септември в Заг
реб Йосип Броз поема длъжността сек- ,
ретар на Централното управление на Съ- I
юза на кожарообработватцата промишле
ност и занаятчийство на Югославия.
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НА БОРБА С ФРАКЦИОНЕРИТЕ
Тъкмо по това време в загребската
партийна
организация се разпалва найжестока борба против фракционерите
в
Партията. През октомври в Огулин
Йо
сип Броз бива осъден на седем месеца
затвор,
но по-късно присъдата бива на
малена на 2 месеца. В края на ноември
отново поема
длъжността секретар
на
Крайовия комитет на Съюза на метали
ческите работници в ЮгославияНа Осмата конференция на загребските комунисти на 25 и
26 февруари
1928 година като организационен
секретар на Градския комитет Йосип Броз остро осъжда
фракционните борби в Партията, в което получава подкрепа от ог
ромно болшинство делегати. Бива избран
за политически секретар на Градския ко
митет на ЮКП за гр. Загреб.
На 1 май същата година Йосип Броз
бива арестуван
зарад организиране
на
работнически демонстрации. В затвора
бива задържан 14 дни. Политбюро на ЦК
на ЮКП на 20 юни го определя за заместник-организационен секретар на ЦК на
ЮКП.
• ■
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Вече на следващия ден, на 21 юни,
един ден след атентата в Народната скуп
щина,
Йосип.Броз присъствува на събра
ние на бюрото на ЮКП, а в същия Двн
загребската партийна градска
организация под негово
ръководство организи
ра демонстрации, в които взимат участие
на 30 000 загребчани. Загребската поли
ция на 27 юни арестува Йосип Броз, той
успява да избяга, но на 4 август отново
попада в ръцете на полицията. От 6 до
14 ноември в Загреб пред Кралския СЪД
сРвЩУ Йосип Броз се води процес извес
тен като „Бомбашки процес".
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Матея АНДОНОВ
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РАВНОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ СТРАНИ

които

се

ръководят

'Социалистическите страни,
от Марксовата наука — според която тези същите
закони, които трябва да владеят между хората, тряботношенията между отделни
ва да владеят и между
I максистрани и народи — трябва да се борят до

като обезпемум да премахнат взаимните спорове,
движение
движение,
чават възможно най-успешно
към общите социалистически цели.
научно-техническата
когато
В днешно време,
постижения предлага огреволюция с епохалните си
социализм, социалисромни възможности именно на
или
абсолютизират
тическите страни не смеят да
глорифицират само своите пътища и специфичности
система
да
натрапна своето развитие, нито своята
неват на другите, Разликите и специфичностите са
избежни и трябва да се зачитат. Това, естествено, не
взаимна конизключва и необходимостта от диалог и
структивна критика. Защото това ще обогатява миподобрява
еьлта и практиката на социализма и ще
По този изчин социатехните взаимни отношенияпо-важен факлистическите страни ще стават все
тор в развитието на съвременните международни отреч

пред

ОСНОВА НА БРАТСТВОТО, СПЛОТЕНОСТТА
СТВОТО НА ВСИЧКИ НАЦИОНАЛНОСТИ В

И

югославски народи, защото .овз е основа, която сега се създава, фундамент на братството, сплотеността и единството, което вече никой никога не ще
може да разруши. Това историческо сабрание е до
казателство за единството което вече никой никога
не ще може да разруши, Това историческо сабрание
нашите
народи:
е доказателство за единството на
македонци,
словенци,
сърби, хървати, черногорци,
словенци, мюсюлмани и други, без оглед на веро
изповедание и националност. Това ведно е и гаран
ция, че ще се върви към създаване на по-добро и
по-щастливо бъдеще на нашите народи.
на
(Из речта пред Първото заседание
АВНОЮ в Бихач, 26 ноември 1942 година]

ДИМИТРОВГРАД

Остра осъда на демонстрациите

Федеративна

Югославия, СР
САП Косово.

Република
и
Сърбия

На заседанието на Предсе
дателството на ОК на ССТН,
между
другото бе изтъкнато,
че трудовите хора и гражда
ни от общината, както впро
чем и всички други народи и
народности в нашата страна,
са осъдили вражеските про
яви, които имаха за цел да
навредят на интегритета
и
независимостта на нашата мно

СТРАНИЦА 4

на
сдружения
организация
организатруд, в трудовата
общност
и
ция и местната
това е важно продусловио на
укрепване
осъществявано иI
идейна роля
на водещата
на
на Съюза на комунистите
фронт на негонай-важния

П0-УСК0РЕН0 ДА
РАСТЕ ВЛИЯНИЕТО
НА РАБОТНИЦИТЕ

да изразяват
труд свободно
своите интереси и чрез тех
пряко да се
ните институции
I
включват в процеса на обще
ственото

и

политическото

Второ, заномаряват се облицито на акционно свързване
и действувано на комунисти
общности, ма
те в местните
кар, че са създадени активи
на

социалистическа

ност, активите
те организации,

телна

самоуправи-

домокрация.

Същина

ре-

шаване.

вата революционна акция —
по-нататъшното изграждано на
непосредствена
систомата на

комунистите, които
или работят на

руват
рията

на

една

кварти
терито

общместна
в обществени
сдруженията,

гонационална • общност и да
разрушат братството и един
ството ни.

рани политически сили; къД®
то не се води идейна борба
относно
за самоуправление,
когато комунистите не са го
върху нел
го в и да реагират
заедно с тру
равилностите и
да
дещите се и гражданите,
се изборят за последовател
осъществяване на полити
ката на Съюза на комунистите.
развитие
Непрекъснатото
на непосредствената социалис

но

жем

да

осъществяваме

са

мо ако във всички среди кон
кретните
решения на проб
лемите, с които те се сре
щат в развитието,
винаги се
основават
върху
укрепване
и
то на ролята, позицията
От заседанието

на

ЦК

на

отговорността на
трудовите
хора и гражданите.
Това по

СЮК

та на политиката на Десетия
на
и Единадесетия конгрес
СЮК се превърна в неотчуж
дима собственост на огром
но болшинство комунисти, тру
дещи се и граждани. Порас
на доверието на работническа
в
та класа и трудещите се

жилищните
блокове и сгради
т.н. Може да се помисли,

Съюза на комунистите, кое
то потвърждава чувствително
на
то увеличение на броя
СК/459 000 но
членовете на

чини за тези явления, тогава
можем да
констатираме,
че

ви членове от 11-ия конгрес)
и изменение на структурата
е
на членството при което
броят на работни
повишен
ците, младежта и жените —

ната организация на СК не
са достатъчно развити
акци
онните облици на свързване
и действуване на членството
в местната общност като съ

каза Хамдия Поздерац, член
на ЦК на СЮК на 19 засе
дание на ЦК на СЮК от 23
април т.г.
В нашето общество израстнаха сили, които насърчават

ставна част на техния метод
на работа.
От друга страна повечето
общински
ръководства под
цениха
свързването на кому

и носят процеса на по-ната
тъшното самоуправително об
ществено-икономическо
развитие по посока на утвърде
ните
идейно-политически оп
Обаче
ределенияпоставя
се въпрос как тези сили да
бъдат още по-силни и
поорганизирани, за да могат—
предводжани от Съюза на ко
мунистите
да изпълняват
доминантно и ефикасно вли
яние върху
цялостта на
об
ществените процеси.

това социалистическа, самоуп
равителна и необвързана Юго
славия и занапред да върви

съгласно
идейно-политичес
ките насоки на 11-ия конгрес,
да развием като важна точ
ка на самоуправителната
ин

Т. Петров

известен застой там дето ела
бо работят първичните
ор
ганизации на Съюза на кому
организи
нистите и другите

трайно
определение
остава
и основен фактор на полити
моческата стаблност. Нея

Изтъквайки
многостранното
и целокупно
значение
на
нашето определение и необ
раздвижване
ходимостта за
обществе
на най-широките
ни слоеве, тоест всички тру
дови хора и граждани в бор
бата ни за социалнизъм, Пре
дседателството на ОК на ССТН
в Димитровград призова всич
ки жители на
общината
да
укрепват
единството и бди
на
телността. Укрепването
братството и единството
и
сплотеността са гаранция Ти

по ясно очертания път, тра
сиран
от най-великия югославски син — другаря Тито.

С едно дума и по този слу
чай дойдохме А° съзнаниеи
то, че самоуправлението
решаване са в
делегатското

тическа самоуправителна
Двмокрация за нас беше и си

ЕДИН-

На вас високия народен фооум, Антифашисткото вече на народнотс освобождение на Югославия
пожелавам много успехи за доброто на своя народ,
за доброто на нашата храбра
народоосвободительа
войска, за добродемствието на единството на всички

ка

на
Първичната организация
Съюза на комунистите твър
основната
до е внедрена в

НА СЮК

КОМИТЕТ

Десетия

ЮГОСЛАВИЯ

Оценявайки
враждебните
действия в САП Косово, Пре
на
дседателството на ОК
ССТН в Димитровград, на не
отдавнашното
си заседание
изрази пълна подкрепа
на
оценките и становищата, ко
ито по този повод бяха при
ети от страна на най-висши
те държавни и партийни ръ
ководства на Социалистичес

НА ЦЕНТРАЛНИЯ

МЕЖДУ

работи.

(Из заключителната
конгрес)

ЗАСЕДАНИЕ

Акценти от уводното
изложение на
Хамдия Лоздерац

Социалистическите страни не могат да укрепват
своите позиции в света, да укрепват делото на мира
и социализма ако техните взаимни отношения не са
поставени врху принципите на равноправие, независимост, взаимно уважение и ненамеса във вътрешни

ношения-

19-ТО

САМОУПРАВИТЕЛНА
РАЦИЯ

..ИНТЕГ

.

— Забелягахме — каза По
здерац
че някои първич
ни организации на Съюза на
комунистите не са достатъч
но подготвени и че не
се
намират
роса как

във връзка с въп
местната общност

теграция и облик на разширя
ване на възможностите,
та
трудещите

се

от

сдружения

че заетите
комунисти и дру
са не
гите трудещи се хора,
политиче
заинтересовани за
ския живот
в местната
общ
ност.
Ако

търсим

главните

от една страна в
ването на ролята

при

осъществя
на първич

нистите чрез акционни
кон
ференции, съвещания, семи
нари,
тематични и подобни
събрания — било да се
ка
сае за такова свързване в тру
довата
или сложната
орга
низация на сдружения
труд,
било в местната
общност
или общината.
ДЕЛЕГАТСКОТО

РЕШАВАНЕ

В някои среди без да се
реагира се минава през оче
видни явления на узурпиране
се
на правата на трудещите
пои гражданите. Няма ни
решителна
акция ни против
появата на
концентрация на
решаване по
много съЩес
твени въпроси в малък
брой
органи, по правилно ръковод
ни органи или в политичес
Не
ко-стопанските
активи.
предприемат се мерки да се
подобри работата с младеж
та и
синдикалните организа
ции. Събранията на работни
ците и гражданите се форма
лизират, активността на деле
гациите и другите делегатски
механизми се занемарява.

дразбира
решително
действуване и принципно
поведе
ние на комунистите, предим
но в собствената им среда.
Развивайки критиката и само
критиката първичните
органи
зации на СК трябва по-често
да поставят
въпроса за по
лигическата и моралната отго
ворност на ония свои члено
ве
които имат несамоуправи
телно поведение, не спазват
договорените становища
и
действуват
противно на изис
кванията

на

борбата

за

сто

панска
ствено

стабилизация и прием
осъществяване
на
развойната политика.
КАДРОВАТА

ПОЛИТИКА

Борбата за по-нататъшна де
мократизация на
кадровата
политика и постоянното укре
пване на нейния
работничес
ко класов характер трябва да
остане основна насока на ор
ганизациите и органите
на
СК и на останалите органи
зирани социалистически
си
ли в нашето общество.
Първичните и
общинските
организации и другите
орга
ни на СК трябва и занапред
да се борят та целите, зада
чите и критериите на кадро
вата политика да се разрабо
тват и конкретизират в тех
ните
програми и възможно
претвор
най-последовател но
яват в

живота

в

практиката—

каза Поздерац. За по-ната
тъшно
обобществяване
на
кадровата политика и по-сил
но проникване на самоуправителното социалистическо съ
държание и
демократически
по
отношения в кадровата
литика,
отделно
значение
има Титовата инициатива
за
колективната работа, отговор
ност и по-нататъшната демок
ратизация на
обществьио-по
литическите

БРАТСТВО •

отношения*
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Успешни десетилетия зад
кормилото

I

Вече 23
за
тет

примерните водачи на Автотранспортната
Й
организа
ция в Босилеград. Почти всички тези
години е пре
карал зад кормилото на рейсовете,
с ноито е изминал над 2 милиона и 500
*иляди километра,
През
този, сравнително дълъг период
не е имал злополука, примерно е изпълнявал трудовите
си задачи и
винаги е бил активен самоуправител.
Ако предварително не
ви
е казано, при срещата с Яки
мов никога не бихте' погодили, че пред себе си
имате
водач

на

майстор

автобус,
на

своя

който

зи нисечък 42-годишен
ник изобщо не
традиционната
водача.
Когато

е

занаят,

се

То
работ

включва

в

представа за
седне
зад
кормилото сякаш се е скрил
зад него, но това не му пре
чи здравата да го държи
и
сигурно и леко да кормува.
И ако някой ви каже, че бла

на Дружеството на
и автомеханиците в
л рад.

лици са ни се случавали
по
Весна кобила и Власина. Ед
на зима седем дни бях - завеян на Промая, много пъти
ми се е случавало да спя в

ШИ субективни слабости:
не
съзнателно
отношение
към
трудовите
задачи,
бездействуване
на .отделни членове
на самоуправителните
орга
ни и тела, -па дори и
на
някои органи и тела, недостатъчен
самоуправителен ко
нтрол. Безспорно е обаче, че
тези слабости
по-ефикасно

рейса,

въпреки че темпера
навън
беше 23 градуса под нулата.
Тези времена са отшумяли,

турата

но

„Автотранспорт"
винаги
се е срещал с редица проб
леми.
Якимов винаги актив
но се
е включвал в решава
нето им и с примерното из-

ще

премахваме
ако навре
ме изнамираме решение
За
някои
обективни
проблеми. Ето, например, ние зап-

лащаваме към 5 милиона ди
нара за ползуване на автобу
сни станции,
въпреки че по
вече от тях не дават билети
за нашите рейсове. За разре
шаване на този и други обе
ктивни
проблеми
очакваме

се е стигнало до злополука
или катастрофа,
въпреки че
на рейса
пръснала гума при
скорост 100 км. на час по автома
гистралата,
обезателно
му
вярвайте,
защото- и
Драган
е

дал

активен

по-голяма помощ от общес
твено-политическите
организации- и от по-широката общ
ност.

при

нос за известния в цялата ~ре
публйка авторитет на босиле
градските водачи.

Питахме

го как се става
работник и добър по
на своя занаят.
С любов, към занаята, с
трудолюбие и устойчив хара
ктер. Но дали един добър ра
ботник ще работи добре мно
го зависи от възнаграждавадобър
знавач

Жизненият път на Якимов
започва 1938 година в село
Бистър.
Преди повече от две
десетилетие

постъпва

на ра

бота в Автотранспортното пре
дприятие в Босилеград и тук
.започва водаческата му кари
ера. Никога няма да забравя
първите
години, казва
той.
Пътищата в общината бяха,
без асфалтова
подлога, зим
ите люти и снеговити,
пред
приятието ни още в повойКакви ли не
имали, какви

изпитания
сме
ли не преживе

водачите
Босилег-

Д.

Якимов

на длъжностите, и
принос в работата

нето. За съжаление в разпре
делението на дохода
все
още малко се ръководим от

на самоуправителните
органи.
Понастоящем Якимов е
член на работническия съвет.

резултатите на труда, и
не
са редки случаите и добрите
работници да получават кол

пълняване
с активен

Активно работи и в обществе

кото и

лентяите.

но-политическите
организа
ции и като
такъв е избран

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
АЛИСТИЧЕСКА
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ В НИШ

НА

Ниш
на

М. Янев

ОБЩНОСТТА НА ОБЩИНИТЕ В СОЦИ

Председателството на Общно
общините в Социали *
стта на
етическа
република Сърбия
обширна информация за не
отдавнаштите вражески
де
монстрации на Косово изнесе
Азем ВЛАСИ, член на Покра
Йинската
конференция
Социалистически^ съюз.

на

Спирайки се върху станали
то в началото и края на март
и в началото на април съби
тия » САП Косово Власи подчерта, че животът там сега е
нормализиран. Обаче все още
кипи оживена дейност — раз
ясияваме на вражеските опи

леските
организации в пок
райнината стои твърдо отговорната и дългосрочна задача, да действуват по посока
на

възвръщане

на

доверието

между братските наши наро
ди и народности. Необходимо
е, както -каза той, и цялата
по-подробно
страна да бъде
със събитията на
запозната
Косово,
защото врагът
на.
осправи опит да подрива
новите на социалистическа са
моуправително Югославия,
а
преди
всичко
интересите
на

албанския

народ

на

*

Азом Власи изтъкна, чо сто
ланските
връзки между
ор
ганизациите на
сдружения
труд на Косово и в другите
републики и САП Войводина
са останали "непокъснати, до
ри още повече укрепват и се
развиват.
Предсодателството на
щността на общините в

мат на

*

Косово.

М. А.

*

то се опита да посее раздор
и омраза всред братските на
Короди и народности на
сово: албанци, сърби, черногорци,

прави щети на селскостопанските производители. С та

ил

Затова,
. си,

група

ирецентисти, коя

мюсюлмани
както

пред

и

подчерта

др.
Вла

зи

благородна

акция

наводненията

ще

спр^'^

Увеличение на произвол
ството - главна задача
ОСВ

С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на
в Босилеград Пенко Найденов
беседвахме
за дейността на
Съюза на синдикатите в решаването на жизнените въпро
на трудещите се, изграж

си

дането на самоуправителните
социалистически
отношения
и осъществяване
решаващата роля на
работническата
класа в разпределението на
дохода в ООСТ. Между
ДРУ
гото П. Найденов каза:
— Грижим се преди всич
ко за укрепването на общес
твено-икономическото и соци
алното положение на работниците. Особен интерес
се
проявява към икономическа
та стабилнизация в ООСТ на
Босилеградска
община.
Тук
имаме съдействието и на - останалите
обществено-политически
организации, а особе
но на СК.
Повече пъти ОСВ разисква
по увеличението на производ
ството,
укрепване на матери
алната база и увеличение на

трашено

от

растване

на

прекаленото
цените.

на

защитата на самоупра
ния,
вителните права на трудещи
те се, в решаването по мол
би и оплаквания в сдружения
ТРУДЕдна
от
най-належащите
задачи
през настоящата го
дина е да се усъвършенству
ва системата за възнагражда
ване според резултатите
на
труда. С по-голяма произво
дителност ще се създаде по
вече доход, а чрез икономии
се подобряват ефектите
на
стопанисването. Въпреки
че
правилното разпределение на
дохода създава стабилно про
изводство, то все още
не е
заживяло
във всички орга
низации на сдружения труд в
Босиле градска
община — до
бави Найденов.
За мерките и инициативите
на Синдикатите в . икономиче
ската стабилизация Найденов
каза:
— В настоящия момент про
веждането

на
мерките
по
икономическата стабилизация,
относно задачите, произтича
щи от 13-то заседание
на
ЦК на СЮК, е задача „но
меР едно". Общинската сии
дикална организация с всич
ки
обществено-политически
сили
в общината
непрекъс
нато действува
в
тази
насока, .
I кономическите
ме-

стема, изготвяне на средносрочните
развойни програми,
заетостта, социалната и

роприятия до се претворяват
на дечо. Един от ключовите
проблеми на политиката
по
стабилизацията е осуетяване

жилищна политика, по въпро
сите на всенародната
отбрана и обществена самозащита,
както и културните,
здравнорекреационни и
други про
блеми

на прекаленото нарастване на
цените и жизнените разходи.
Не е достатъчно
организаци
ите да имат планове по ико
номическа
стабилизация, но
трябва
всекидневно да
се

Съюзът
общината

застъпват тези

на синдикатите
в
се ангажира в ре

шаването на конфликтите,
рушените

взаимни

на

планове да се
реализират в живота — каза
накрая Пенко Найденов.
Разговора

отноше-

води:

М-

Я.

06.СР

С'ьрбия заключи, че и занап
ред ще е необходимо по-пъл
но информиране за Меропри
ятията, които со предприе

Учениците от образователния център „Иван Ка" от Босилеград неотдавна проведоха еднораиванов
В акцията взеха участие
дневна залесителна акция1000 тополови финад 500 ученика. Те засадиха над
обезпечени от Горската секция в Босилеград.
данки,
проведе
край коритото на
Залесителната акция се
река Драговищица, която често пъти се излива и

ти

БОСИЛЕГРАД

По-нататък Найденов мзтък
на, че Синдикатите са ангажирани за правилно
функци
ониране на
делегатската си

Късо

во.

В

дохода в ООСТ. Синдикатите
водят сметка за
запазване
на жизненото
равнище
на ■
работниците,
сериозно зае

Крепне доверието и братството
и единството
в
НА ПРОВЕДЕНОТО
на 24 април заседание

РАЗГОВОР С ПЕНКО НАЙДЕ
НОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСВ

Дълбоко ме
вълнуват
загубите, които
имахме накрая на миналата
година —
казва Якимов. Една от причи
ните за това са
и някои на-

годарение на неговото май
сторство и Находчивост
не

Якимов

член на Общинския коми
на СКС и е председател

ДИМИТРОВГРАД

7 награди на непосред
отвени производители
Международния
По повод
празник на труда — 1 май,
на 10 работника от димитров
градските трудови организа
ции бяха връчени традицион
награди:
ните първомайски
златни и благодарствени гра
моти. За отбелязване е,

че 7

награди бяха връчени на ра
ботници, които работят в не
производпосредственното
са дадени
ство. Наградите
на
според предложението
ОСС

в

Димитровград.
Т. П.

обще4твено-лолити
СТРАНИЦА

БРАТСТВО •
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В „ЛИСЦА"

_ БАБУШНИЦА ДО

1985

МЛАДИТЕ В НИШКИ РЕГИОН И

ГОДИНА

ТРУДЕЩИТЕ

се

в

основна

•

прЪизводство.
Инак планът на ООСТ „Бабушнмца" е обсъден и приет
чрез реферейдум на трудещи
те

се

и

вече

е

производствения си план още
към средата на 1980 година,
то навреме бяха
започнати
насотящата
подготовки
за
1981 и за средносрочния план
до

станалата

1985

година.

шница"

ще

бъде

модернизация
на
ти.

извършена

и

разширение

производствените
За

целта

ще

мощнос

бъдат

жени над 50 милиона

вло

динара.

Бабушнишка

общи

на е голям успех.
Подготовката
не на
тия

въ®

цех
ца

по

провежда

набелязаните мероприя

срочното
на
са в

връзка

със

развитие
„Лисца"
пълен

сроднотози

на

в

Бабушни-

разгар.

Така ще се създадат още по-*
добри

условия

за

работа

М. А.

и

ЧЕСТИТИ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

Пш иай
то

\

общество

у нас.
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ТЕЦ. 84-067, 81008 — 21КО ЯАС1Ш 02801-001-432
ВАВООК1СА
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ТУРИСТИЧЕСКО-ГОСТИЛНИЧЕРСКА ТРУДОВА
ОРГАНИЗАЦИЯ
„ЦЪРНИ ВРЪХ" — БАБУШНИЦА
НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ГОСТИ И ДЕЛОВИТЕ
ПРИЯТЕЛИ, НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ
•ЧЕСТИТИ
- ПРАЗНИКА НА ТРУДА

в .Първи май
с пожелания за още по -големи успехи в труда „ЦЪРНИ
ВРЪХ" оказва гостилничерски
и Други видове туристически
услуги в своите заведения
Бабушница,
Звонска баня
други места.

СТРАНИЦА 6

в
и

макар

чо

все

още

не-

Разисквайки върху резулта
тите в стопанисването през из
теклата година в Нишки ре
гион, делегатите на МОК
на
ССМ на проводеното през ми
налата седмица заседание
в
Ниф обсъдиха
мястото си в
изпълняването
на
задачите,
произтичащи
от икономичес
ката стабилизация. При това
в уводното изложение, което
изнесе Миле Костич,
секре
тар на Председателството
на
МОК на ССМ, и в дискусиите
младите ясно и недвусмисле
но изтъкнаха, че осъществя
ването политиката на икономи
ческа стабилизация е въпрос,
от който
зависи
бъдещето
им.
Изхождайки от това, че из
теклата година беше
година
на пестене, повечето младеж
ки организации организирано*'

от

икономическото
положение
търси от всеки член на ССМ,
от всеки млад работник (към
30 хиляди) нови усилия, а задачата на организациите
на
ССМ е всекидневно
да води
грижа за увеличение на производството в
организациите
на сдружения 1ТРУД, за правилното отношение на
всеки
младеж към трудовите задъл
жения и редовно да
прави
анализ на всички въпроси
и
да изнамира решения за преодолеяване на
трудностите.

бива

да

й

те

да

чака

организации

си

акции

слабости

някой ДРУГ
въпросите,
младежки-

субективните

да

приписват

на

другиго, да ги характеризират
като обективни трудности.

Младите в региона, а има
ги към 150 хиляди, са една
значителна сила в организиренето и провеждането на

повечето трудови

не

разрешава
Случава се обаче

то на политината на ниоиомическата стабилизация мла
дите схващат като успоеие за по-щастливо бъдеще

желания.
потвърждава
не и готовността на борбата
за осъществяване целите от
стабилизацията все повече са
налице. Но сериозността
на

самоуправително-

социалистическо

региона,

достатъчно, станат сила, присъщ» »»» “сички са“°'
управителни и стопански процеси • Осъществяване

ции със списъци
Практическото

с пожелания за всеобщ кому»
на лен разцвет на общината
и всестранни успехи в изгра
на

в

и съдържателно са се отна
сяли към въпросите свърза
ни с икономическата стабили
зация. Но понастоящем мла
дото поколение и Съюзът на
социалистическата
младеж в
региона са ^ твърде заинтере
совани за тези въпроси. Мла
дежките
организации
в региона не са вече
организа-

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ
В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ждането

Младите

представен

в сложната организация
но
сдружения труд „Лисца *
в
Севницо, в СР Словения.
До 1985 година в тази ос
новна организация на сдружо
нмя труд ще бъдат настане
ни на работа още 350 нови
работници, което с оглед на
на
потребите за настаняване
работна ръка в стопански изо*

В следващия средносрочен
развоен план в ООСТ „Бабу-

СТАБИЛИЗАЦИЯ

ПЕРСПЕКТИВАТА НА МЛАДИТЕ
ПЕРСПЕКТИВА НА ОБЩЕСТВОТО

50 милиона динара
нови капиталовложения
та организация на сдружения
труд „Бабушнмца'1, клон
на
„Лисца" в Севница, Социали
стическа република Словения
вече са начертали плана
на
средносрочното си
развитие
до 1985 година. Тъй като бабушнишка^а основна
органи
зация на
„Лмсца"
изпълни

ИКОНОМИЧЕСКАТА

С
на

цел

да

ССМ

в

укрепйа

обществото

мястото
ни

ну-

жно е членовете му покрай
останалото всекидневно да из
дигат и идейно-политическото' •

и

състезания с трудов
харак
тер в организациите на сдру
жения труд или в
местните
общности. Всъщност тези ак
ции без съмнение са едни от

си

и

ние.

марксическо
При

тъкнато,

образова
бе из-

това,

както

младите

все

повече

трябва да се боряг за
Да
бъдат творчески включени
в
стопанисването. За
младите,
макар и положителните мина

възможностите,
чрез
които
младежите давот
принос
в
стабилизацията. Една от твър
де
значителните
е
акцията
само„Младият работник —
управител", която вече десе
тина години се води в повечото организации на сдру
жения труд. Благодарение на

логодишни стопански
резул
тати, финансовите
оценки
и
бройки не могат да
значат
много ако те самй не се по
занимават

с действителността,
Всъщност,
със своята акция,
ие е достатъчно да се каже,
че стопанисването
е
добро
ако няма достатъчно кадри в

авторитета й, в нея се включават не само младите. Тя
е
по-успешна там където вине
ги се повтаря и има
траен

неразвитите общини, ако
не
е задоволяващо
следването
на заетите, ако не се пол-

хаРакт*Р« там където са вклю
чени повечето членове на СК.
Изхождайки от факта, че за
младежите няма отделни, но
че има специфични
задачи,
пред Съюза на младежта се
налага все повече да се вк-

зват достатъчно средствата за
преквалифициране, ако на ра
бота не се
приемат
млади,
ако

организациите

на

сдруже

НИЯ ТРУД не реализират об
щественото си задължение в
приемането
на
стажанти
и
прочие. За всички тези и по
добни въпроси
на
младите

лючва във всекидневните про
блеми и все повече да става
равноправен
обществено-по
литически субект. Обаче,
за
да осъществява цялостно за
дачите и ролята си, която тя
ССМ
има като организация,

трябва да се търсят конкрет
ни решения. Преди всичко от

В. Б.

самите . тях.

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „БУДУЧНОСТ"
В БАБУШНИЦА
НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ
КООПЕРАНТИТЕ,
НА

ГРАЖДАНИТЕ

И

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ТРУДЕЩИТЕ

И

СЕ

ЧЕСТИТИ
ПРАЗНИКА

НА

ТРУДА

—

Първи май
като им пожелава високи пос
тижения в социалистическото
преобразование и добри де
лови успехи.

ПОХВАЛНА ГРАМОТА НА МИРЧО НИКОЛОВ ОТ ЗВОНЦИ
По повод Деня на Горското стопанство
„Стара планина” от Пирот, който бе ознамену
ван миналата седмица, на Мирчо Николов работ
ник в Цеха на Горското стопанство в Звонци бе
връчена похвална грамота.
В дървообработвателния цех в Звонци Мир
чо Николов работи само 2 години, но и този
кратък период му беше достатъчен да се прояви
с голямо трудолюбие. Винаги изпълнява и преизпълнява нормата си. По професия е ковач, НО
понастоящем работи в цеха и с конете си из
влича трупи от склоновете на Ветрен планина.
Много обича конете си и усърдно се грижи за
тях. Досега, казва той, не се е случило да ра
боти с тях, а да не гнГ е потковал и добре на
хранил. Благодарение на тази. грижа, той осъ
ществява висока производителност на труда. Не
по-малки резултати осъществява и когато в ръчете му се намери моторна бичкия.
С трудолюбието си Николов напълно заслу
жи това обществено признание. Неговите друга
ри са доволни, че грамотата пристигна при за
служил я носител.
Й. Миланов

Признание
за
трудолюбие
е----

БРАТСТВО •

30

АПРИЛ

1981

т^мятрш

ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СГРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ.

|Щмунист

Брой 1259
Година XXXVIII
30 април 1961
Белград

ДУМИ И ДЕЛА

МЯСТО НА
ДОГОВАРЯНЕ И
ОСПОСОБЯВАНЕ
ова дето Централният комитет
на
Съюза на югославските комунисти,
на отделно заседание, разисква за
на
осъЩествяне на ролята и задачите
СК показва.
първичната организация на
най-напред, че тази роля в днешните ус
ловия на твърде разчленения самоуправителен организъм е действително извънредно значителна, както бе казано и в
уводното изложение, а след това, че и
мнозина членове на СК още не са доо
татъчно оспособени и подготвени за идей
действуване в унисон
но и политическо
с тази роля и онова как сме я опредепартийни документи.
пили в основните
наблягане
едностранчивото
Ето защо
на първичните организавъРхУ ролята
без съш,еции на Съюза на комунистите,
временно по-подробно обосноваване на
бива, би
същността й, както инак често
и нежелателни резултати,
могло да има
да бъде неволен принос към консерви
ране на старото съзнание и схващания
та според които е достатъчно членът на
СК да бъде дисциплиниран в организаци
ята (редовно присъствие на събранията)
и, евентуално, точно да „пренася" заклю
ченията и становищата ча своята организация, които хората в другите организа_
ции и органи би трябвало да приемат. В
противно, можало би да им се припише
и противопоставяне на политиката на Съюза на комунистите.
такова съзиаиие,
за
Останките на
има ги. И
щастие, са все по-малки, но
Наистина
те не се задържат случайно.
пренасят" закмного е по-лесно „да се
или
оргаииръководствата
точенията на
се осведоми орзациите и след това да
приети същите, но вьгаиизацията как са
политически с осиоваоръжеи идейно и
лично да се аита на тези заключения,
в тяхното осъществяване. По-лосгажира
позоваваме иа организацията,
но е да се
становищата
от това да се борим щото
иа организацията истински да бъдат вьз'
се, чиприети от мнозинството трудещи
ито интереси трябва да изразяват.
първични организации иа
Нито всички
са в съсСъюза на комунистите още не
последивиждат
съЩН°стта
и
тояние да
Д°РИ
ците на старите схващанияна заседанието
встъпителното
Iизложение
„болшинствоиа ЦК иа СЮК е казано, че
организации на СК още ие
то първични
бъдат главен фактор
са оспособени да
бота и оспособяваието на
иа идейната ра
тези орсвоите членове". Следователно,

във

—...... г^яиГ“^..:

нали място
членовете и. Съюз. на комуиисие иа
бездейии или действуват
тите, ио са или
.удължена ръка"
по стария начин, като
в организациите
иа деловото рък°воДство
се покриват с
на сдружвиия труд, които
имената

иа актиаи и подобно.

Тук

наблягаме върху оспособяването
членовете и организациите на Съюза

на
на комунистите, убедени че следенето на
старите схващания и начини на действуване не е само резултат на обстоятелството, че така е по-лесно да се действува политически, но и недостатъчното
знание и опит на голям брой хора в СК.
Ето защо, без съмнение, на заседанието
на ЦК на СЮК толкова бе подчертавана
потребата от идейно и политическо образование, които трябва да бъдат съставна
част на политическата активност.
Условията за успешна „спойка" на
образование
идейното и политическото
действуване, в голяма
и практическото
чрез програмира
степен, се обезпечават
не на работа на първичната организация
на СК- В организациите, които успяват асветлината на общите политически станоеища на Съюза на комунистите да утвърдят конкретни теми и задачи за своите
членове, изглежда съвсем естествено задължението да се окаже помощ на тези
членове да се въоръжат със знание и
на
колективен опит в осъществяването
принципните определения- И обратно, там
където програмите за работа са обобще
ни, където партийната „работа" се с-ьс
той предимно в преразказване на общо
то, без вглъбяване в същността на отно
шенията в основната организация на сдру
местната и трудовата об
жения труд или
на
Затова
щност, на това се и остава.
заседанието на ЦК на СЮК бе и казано,
на
нашето
развитие,
че „в сегашния етап
първичната организация на СК трябва пре
способ
ди всичко, да се потвърждава със
костта си щото от контекста на цялостга
на развитието да вижда онова което
е
същоствено за ролята и позицията на рана
ботниците и осиовната организация
сдружения труд, в която действува..."
„потвьрждаване" но е
Знаем, че това
и познават
лесно, Обаче комунистите се
както вече отдавна е казапо това, че
повочо и по далече от
но — Да видят
Който не е готов за това все
та си
т. от заседанието на ЦК но СЮК, че пьрвичиите организации на СК „трибоа по-че
за политическа
сто да поставят въпроса
на онези свои
та и моралната отговорност
се откоито
несамоуправителио
членове,
зачитат договорените ста
насят, които не
новища и действуват противно на изискванията на борбата за стопанска стабипоследователно осъществяване
лизация и
развойна политика," очена приетата
видно е израз на потребата, че първич
на Съюза на комунисната организация
тите по-бързо да стене, в истинския СМИсъл на думата, м„сто иа договаряно, оспособяване на членовете и, ясно, място,
разглеждат отговорностите
където ще со
—| готови да действу
ма онези, които но са
вот в смисъл на
комунистите.

политиката на Съюза на

ДОБЪР
ПОВОД
формални от УсМакар че изпълнява всички
у еловия.
тава на Съюза на комунистите предвидени
конференция на СК в Ниш неотдавна
Общинската
отложи приемането на иска на комунистите просвет
ни работници за формиране на нова първична орга
низация на СК в Основното
училище в с. Медошешав. На пръв поглед такова решение на Общинската конференция на СК в Ниш може да доведе в недоумение
всички онези, които добре познават Устава на СК. Особено сега, когато СК настоява да формира колкото се може повече, по-малки, акционко
организации
във всички среоспособени, първични
Общинска
ди, където има условия за това. Обаче
та конференция на СК в Ниш оцени, че такива ди
а
леми могат да се явяват само при онези, които
Устава от формата не виждат съдържанието.
За

какво

се,

именно,

касае!

От предходните конгреси на СК, а особено миналата
година, има все повече искания от комуниработници в селските училища за
стите
просветни
прилагане на Устава на СК, за тяхпоследователно
организации
отделяне
от
селските първични
ното
на СК и за формиране на нова първична организаОще една в селото. Ако се знае вече, че от
цияпартийни организации
първични
множество селски
вече са се отделили или се готвят да направят това
работещи в земеделската кооперация—
комунистите
въпрос как и
оправдано се поставя
тогава съвсем
СК в
организация на
какво ще работи първичната
членове
селскостопан
със само неколцина
селото
в
производители. И колко е тя реална сила
ски
общност по-широко да мобилизира всички
местната
върху крупните обществени задачи!
жители в селото
Ако би се в такова положение Уставът на СК и
отделно ако би
по-нататък последователно прилагал,
върху провеждането на Статутарното
се наблаягало
общинската
организация на СК, тогава
решение на
в такива села би трябвало да се формират и акционни конференции с председателство и други постоян
ни и временни работни тела. Но, това е по-малък
проблем.
по-малко
Основният е този, че по този начин
изкуствено се разделят силата и интересите на кокоито живеят в тях и работят в тя*, че
мунистите,
обединява чрез
първична
организация
селската
извличане от състава й на най-образованите и честно
най-оспособените
членове.
И това
по
и идейно
да
когато в селото още не са започнали
времето
действуват сборовете или съвещанията на комунис
тите,
техните
тематични събрания и другите с Ус
тава на СК предвидени облици на акционното свърз
ванс и действуване на комунистите.
цолссъобразно,

Нима не е по

така се размислява, поне

още из

всички
комунисти от едно село
ор
вестно време
ганизационно да бъдат свързани в една органи за Толкова повече, защото там ги няма много.
цияСетне в тази организация — ако бъде потребно —
трябва

да

активи или отделения
на
се формират
изпълняват
специфични работи.
I

комунистите, които

Трябва да се каже, че
Ция

Общинската

конферен

на СК в Ниш не о окончателно отхвърлила

ис

работници в Медошевац. Ре
щението за формиране на още една първична орга
само кога
низация на СК в селото ще бъде прието
причини „за" и „против
то добро со изучат всички
нането на

просветните

В. Филиповнч

2 Комунист
ОТ УНИВЕРСИТЕТА

В

ПРИЩИНА
На 18 факултети и полувисши учи
лища в прищииския Уииаарситат следват около 35 хиляди студенти, следването продължава средно 7,2 години.

Идейна борба
на всички
полета

В учебио-иаучиия процес са ангажира
ии 1300 преподаватели и сътрудници,
от които 300 души са доктори на иауките и 270 магистри. Досега са дип10.000 студенти на висшите и
14000

на

полувисшите

училища.

$

КОМУНИСТИТЕ
ВКАСАТ
НАЛИ

СЕГА

ОНОВА,

СОФИЯ
)Ло

ТРЯБВА

КОЕТО

ДА

СА

НА

ПРОПУС

ПАУЛИЧ

времето

докато

пребивавахме

в Косово (преди две седмици) факул
тетите още не бяха започнали с работа, така че нямахме възможност, ме
жду другото, да разговаряме със сту
дентите.
— Активите на комунистите професори и сътрудници към Университета са тук — заявява Председателят
на Председателството на Акционната
конференция на СК към Университета
Рагиби Халили. — Те изпълняват рол-

те, родните клубове на студентите. В
тези разговори .покрай обществено-пои
литическите работници участвуват
преподавателите

от

демонстрациите

факултетите.

комунистите

След

(засега

все още само професорите) от Универ
ситета

в

работа.

Прищина
Показа се,

ганизации
пък

на

СК

причините

многократни

и

отговорът

на

раздвижи

тази

ският

анализираха
че
са

първичните

слабо

бездейн.остта

че

е

често

били бездейни; това се вижобаче не са предприети потроб
дало,
мерки за активизиране на сьни те
Но друга страна, младежките
щите.
организации не намерили съответни
форми и съдържания, около които би

дейност в Универ>|та за издателска
учебници не внасяхме.
ситета. Такива
на ноЕвентуално те бяха достъпни

събрали

те и с усъвършенствуването на кадри
за
те все по-малко ще има потреба
учебници от страни."

организациите

справили

с

ло

новата

се от

един

тече

в

на

конфе-

СК

не

се

на старото очаква

център,

в

случая

конференция,

инициативата.

от

да

по-

Изглежда,

ка-

зва Халили, че ще трябва — да дей
ствуваме

по

тетската

стария

начин,

конференция

да

Универси
бъде

тази,

която чрез препоръки,

инициативи ще

раздвижва

дейността

и

първичните

оживява

организации

Слабостта

и

на

на

се

виждат

приемането на
на

миналата

ЯДИ

в

година,

студенти

4000 бяха в

на

в

учебните програми,
кои лекции."

СК.

В

на

края

от около 35

Университета,

ХИЛ

общо

СК. Имаше дори отделни

ли

среди,

ето на
трябва

да се

въпроси,
да се

отношението
би

трябвало

обучението.

е,

се

със

професор
да

се

Имер

че

повече

студентите,

—

свежда
Яка,

разчистят

студент
само

не
на

изпълнителен

и кул
секретар за образование, наука
тура в Косово, казва че „студентите и

покрай
осе специфичен, тъй като
новния учебник е потребна и по-широка литература, Обаче на никого от

материални

че

нашето

на

в

унисон

с

ВЪЗМОЖНОС-

за

настаняване на работа. Ние трябва да
преизпитаме досегашната политика

по

записване на факултетите и нашата по
нататъшна ориентация ще бъде да не
приемаме повече студенти докато

сорбционните

условия.

не
Аб

възможности на нашето

стопанство не са такива да могат
приемат

толкова

число

школувани

да
хо

ра.
УЧЕБНИЦИТЕ
На
да

се

И ОКОЛО ТЯХ

Университета
води

понякога

борба

отделно е
против

вражески

важно

различните,

идеологически

в

ерата на

надмощие

то на масовните медии е невъзможно,
чрез

заздравяване,
на

развитие,

марксисткото
който често

се

обо-

съзнание.
повдигаше

тези дни във връзка с това е учебникарската литература, която се ползува

среди.

в демонстрациите са били под влияние
на пропагандата и тенденциозното, иемарксическо т'ьлкуване на историята.

КАКВО ЗНАЧИ НАСОЧЕНА
ДИФЕРЕНЦИЯ

во

Младежката
организация
не бяга от отговорност;

се съгласяват че е имало
особено в Университета и в

в Косовсички
слабости,
средните

училища. В условията когато в Универ
ситета следват около 35 хиляди ремного повече усилия
довни студенти,
щото енергията настъпотребни
пила с голямата експанзия на факултетите положително да се направява.
са

на

в предстоящия етап пред Съюза
социалистическата младеж в Косо

институти

всеки младеж и ясна диференцияция-

няколко

с
в

ус

— Обаче,

чужбина.

учебно-научното

сътруД-

на

диференцияция — как

последното

заседание

на Председа

ДЕЙНОСТ

УНИВЕРСИТЕТА

НА

От 64 преведени текстове, 61 превода са от други на албански
Най-голям брой преведени
текстове са от областта на правните и
мически науки — по 25 учебници.

език.
иконо

ничество с Университета в Тирана е
подписана през 1980 година. От тогава
всяка година се подписва протокол за
сътрудничество между тези дза уни
верситета. Според думите на секрета
ря за образование в САО Косово, про
фесорите от Албания изнасят на от
делни факултети определени цикъли
на лекции, обаче не и лекциите цяло
стно. Университетът в Прищина
още

телството на Областната конференция
на Съюза на социалистическата мла

сътрудничи с
Политехническия инсти
тут в Яши (СР Румъния), с който има
добро сътрудничество в областта
на
техническите
науки, с
Университета

се
— Първо е съществено да
идентифицира
класовият враг — каза
ни в разговора Маличи.
Ние
не

„Фридрих Шилер" в Йена (ДР Гер
мания) в размяна на специалистически курсове от по един месец и с
Университета „Климент Охридски" в

— Но, идеологическата борба тряб
ва да се води на всички полета. Тя се
не

води

чрез

ва"

на

понеже

всякъде:

турата,

се
в

се

образованието,
и

в

води
чекмед
„скри
в

кул-

поведението,—

заявява Халил Маличи, председател на
младежта

в

касността

на

пропиваме

по социология Али Дида, който своевременно бил председател на комиси-

в

не

оставени

идейността

пък дори

нашите

професорът

заседанията,

заключенията

жетата,

идейно,

Хидеж на Косово подчерта Сания
сени — която ще бъде последовател
на и насочена. Ние младите хора тряб
при
ва да бъдем енергични, отделно
доза
премахването на която да било
на националистическа обремененост на
младите хора.

можем масата, която е демонстрира
ла да свеждаме под същата леща, за
щото е имало такива, които действи
телно са били обект на манипулацияИ ние сме длъжни към тях, защото не

София.

степен

заявява

други

През изтеклите десет години излезнали от печат 121 издания. От това
число 26 оригинални
текстове (11 на албански и 7 на сърбохърватски), до
като останалите издания са скрипти, практикуми и упражнения-

на Университета. „Настоявахме
учебниците, които имаха
подчертан идеоло
гически компонент да не стигнат
до
студенти,

и

за

има

те-

чения и влияния. И това не чрез зат
варяне, което

Споготба

от

во се намира задачата да се дефини
на
ра идейно-политическата позици^

Прищина

сътрудничество

университети

са

до

възможности

създадем необходимите

в

ИЗДАТЕЛСКАТА

постепенно,

виеше образование

скромните

тановено

място

голяма степен е социален вентил с ог
лед

учебници.

внесени

Университетът

студентите

изявлени

политическите

пък само тогава,

Въпрос,

съЩо така,

работи

От мнозина чухме, че главно
касае за учебници по егзактните науот общеки или на някои факултети
ствения отдел, понеже този про блем

ват

Ние знаем — заяви Имер Яка
__

човек

комунистите.

се

професорите от Философския факултет, с които разговаряхме, не е по
знато, че в техния факултет се ползу-

ти".

на не са приели нито един нов

да

изтъкваме

решават социалните

гатяване

Оценено

обаче

Хаили, че „на първо

годи-

трябва

ня-

Тези дни много се говореше
студентския стандарт, за незадоволяващите условия по настаняването
и
работата на студентите. Всички наши
събеседници се съгласиха, че тук има
проблеми, както и във всички остана-

тети, които в течение на цялата

на

на

от

шите професори и на постдипломците
както и всички останали учебници. Разбира со, с развитието на факлутети-

за

но

Съюза

специално

УСЛОВИЯ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА
СТАНДАРТА

партийни организации на някои факул

в

пока-

нас, пък дори и някои
не
казва Яка
от професорите
средносрочен
са запознати с новия
план по развитие на автономната област. Тази неинформираност говори и
на
за потребата от осъвременяване

анга

занемаряване

младите

се

СК.

недостатъчната
и

Сега

ски процеси у

жираност на комунистите на Универси
тета

хора.

за, че също така не е имало достатъинформираност на студентите за
чна
обществено-икономиче
съвременните

да

организационна

по инерция

Университетската

изоставал

Университет-

„прераснал"

младите

обективните

кой трябва

работа?

ренция,

схема,

ор

работели,

за

въпроса:

комитет

своята

сто

по-рано

ята на първичните организации на СК,
истина в намален състав. Обаче, със
студентите
идейно-политически се ра
боти по местните .общности, общини-

Студентският център има 4 обще
жития с 3500 легла, а строи се ново
общежитие с 850 легла. Двадесет на

ще
с

Косовска Митровица.
нашата

зависи

борба

от

марксистки
всички

до

Ефи-

голяма

способността
становища

финни

процеси

ни

сме достатъчно работили с тях за да
знаят постигнатите
резултати и поло
жението на автономната област.
Ние
трябва
всекидневно да обясняваме,
че няма по-добра алтернатива от
ратимените, единни народи тук,
нас.

Защото,

една

нация

в
би

при

където

отношенията
била

поб

привилегирована,

ТЯ не би била щастлива,

понеже

при-

вилегироваността на албанския народ,
на пример, би била в интерес само на
определени
Задачите,

да

комунистите

на

по-трудни

от

кръгове.
които

се

намират

и младежите в
всичко

пред

Косово

са

предшествуващо

социализация на младата личност. Мно

и изискват по-голяма активност и

зина от младите, които са участвували

трайна и

по-отговорна работа.

по-

Комунист 3
истински ще осъществяват неотчуждимите самоуправителни
права и чрез
Конституцията утвърдено общественоикономическо
положение". (От ре
золюцията на Единадесетия конгрес на
СЮК). „Първичната организация на Съ
юза на комунистите в основната орга
низация на сдружения ТРУД обединя
ва и насочва действуването на кому
нистите към всички съществени въп
роси в развитието на основната организация на сдружения ТРУД • • • към
всички полета на обществените дей
и

по-широките

об

ществено-политически
Устава на СЮК).

ности

в

общината

общности."

(От

На подобен начин се дефинират и
задачите на комунистите в осъществя
ването на конституционния концепт на
местната .общност, изграждането на де
легатската система и пр

...И ПРАКТИКАТА

КЪМ

19-ТО

ЗАСЕДАНИЕ

НА

ЦЕНТРАЛНИЯ

КОМИТЕТ

НА

СЮК

КАК РАБОТЯТ
ПЪРВИЧНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
НА СК
ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК СТАНАХА ГЛАВНО МЯСТО НА
НО ИМА И ТАКИВА,
ДОГОВОР ЗА ДЕЙСТВУВАНЕ НА КОМУНИСТИТЕ
ДЕЙСТВИТЕЛНОТО
СЪСТОЯНИЕ
НЕКРИТИЧЕСКИ
ИЗРАВНЯВАТ С
КОИТО
НОРМАТИВНОТО,
БРАНЯТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОТНОШЕНИЯ И НЕ ПРИЕМАТ
КРИТИКА
МИЛИВОЕ

ТОМАШЕВИЧ

За успешно действуване на Съю
за на комунистите най-важното е как
работят неговите първични организа
ции. Единствено чрез тях може да се
осъществи връзката с работническата
класа и да се действува „вътре" —
а не „изнад" или „извън" системата
на социалистическото самоуправление.
С това е разбираемо защо
Съюзът
на комунистите с голямо внимание и
на
сериозност разисква за работата
защо бдипървичните организации,
телно се наблюдава тяхната работа и
непрекъснато се търсят по-добри организационни решения*
заседание на ЦК
Неотдавнашното
СЮК — за осъществяване ролята
партийни
на
първичните
и задачите
организации в местната общност и осна
сдружения
новната организация
почти
цяла
труд — е подготвявано
на
година (Председателството на ЦК
година
СЮК на 20-ти май миналата
за подготовка
формира работна група
на това заседание). В течение на това
време, работни групи на ЦК на СЮК
на

са посетили 58 първични организации
на СК, 16 общински комитети и всичкомите*
ки централни и покрайнински
158 информати иа СК. Ползвани са
ции на членове и а ЦК иа СЮК от лои общински
сещеиията на първичните
организации, извършени са повече кои
с партийни функционери, посултации
научни работници ...
литически и

НАРАСТИ АЛО
СЪЗНАНИНЕ

САМОУПРАВИТЕЛНОТО

значикоето в тази
зналазено това е че
В поотделпрактиката е неравномерна.
ии среди първичните оргениаеции на
за догоСК са станали главно място
действуване в
вор иа комунистите за
останалите обществено-политически ор-

Като първо,
телна работа е

ганизации и самоуправителни
органи.
Комунистите разискват по всички жиз
нени въпроси, които вълнуват трудо
вия народ, проблемите
се
решават
чрез договори, в откровен диалог. Но
има и такива първични организации на
СК, в които действителното състояние
некритически се изравнява с това ко
ето е „нормирано", застъпва се съ
ществуващото, а критиката не се приема. Там проблемите се трупат.
тази неравноМакар, че поради
мерност е затруднено обобщаването,
„работния материал" за подготовка на заседанието се констатира, че
е
„цялостно наблюдавано, значително
издигнато самоуправителното съзнание
и
работниците,
с
попри комунистите
решителност
и
политическа
голяма
решаването
знание се подхожда към
на проблемите, по-свободно се взимат
в

становища ..."
Всъщност в

„Материалите" се прави опит да се даде отговор на четири
договорили,
се
въпроса: какво сме
какво е реализирано от това, къде са
причините на слабостито, и как и какво занапред?
На първия

въпрос отговор се дацитати от Конституцията, УсСЮК,
конгресните
резолюции,
тава на
от речи на другарите Тит.о и Кардел.
ва

чрез

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Особено
Определенията са ясни:,,
внимание трябва да обърнем на пъроб_
вичната организация като основен <
лик и субект в целокупната политика
действуване
и идейно-политическото
своите
Тъкмо
чрез
на комунистите.
първични организации, Съюзът на комунистите осъЩествява непосредственота връзка с р.аботническата класа и
трудовия народ" (Тито). Комунистите
са длъжни ... творчески да се ангаза организиране и функциониосновното
организация
но
ране на
в която работниците
сдружения труд,
жират

Как сега се работи и кои са при
чините за слабостите?
Резултатите „не са адекватни
на
ангажирането и интензитета на поли
тическата дейност на първичните организации на СК. В някои среди, именно, съществува значителна диспропор
ция между утвърдената роля на пър
вичната
партинна
организация и ре
зултатите на нейното действуване
на
практика... За голямо число първич
ни организации на СК и занапред
е
проблем как да . . . установяват връзка
с трудовите хора и в осъществяването на ролята си да се опират върху
техната подкрепа"
в
написано е
„работния материал.
Съществува . ..
подиспропорция
между самоуправителното организира
не, нарастналото съзнание и тежнения
та на трудовите хора ... от една, и
нивото на развитие
на
общественоикономическите
отношения от друга
страна. Показва се, че е било много
по-просто да се осигури конституира
нето на нови организационни форми,
но да се вътре и чрез тях
осигурят
обществено-икономически
адекватни
отношения".
Голям брой първични организации
на СК „когато се занимават с въпроси
реализирането на
за производството,
плановете, трудовата дисциплина и тру
довите задължения, правят това обо
бщено и без идейно съблюдаване на
възможни
решения • • •
същината на
Не съществува необходимата решител
ност, па ни знание, в някои случаи,
деловата политика и реализирането на
плановете да се свържат със системата за разпределение спрямо резулта
тите от труда и с укрепването на об
ществено-икономическа1?^
позиция на
работниците. Съществува, значи, изве-

трудещите се, работническия съвет и
другите самоуправителни органи и об
ществено-политически организации.
Съюзът на комунистите на Югосла
вия е организиран в повечето десет
ки хиляди първични
организации, от
които 84 на сто имат до 50 членове.
Такъв начин на организиране („Малочислени" първични организации) е дал
възможност да се създадат
условия
„за по-ефикасно
действуване _ на СК,
неговото свързване с масите, за поактивно и
по-конкретно
ангажиране
на комунистите в самоуправителните ор.
гани където се приемат и взимат ре
шения, като и за действуване в .об
ществено-политическите
организации".
Има, обаче, все още голямо число
първични
организации на СК, които .
повечето
се
занимават
с
провеж- ,
дане на задачи, утвърдени от страна
на ръководства. Доста са такива, кои
то достатъчно не се занимават с ра
ботата на самоуправителните органи и
тела.
Показа се, че премахването на кон
ференциите и комитетите на СК като
„ръководства" на
организациите
на
СК в сдружения труд е било оправ
дателно. Това допринесе в укрепване
то на самостоятелността на първичните
организации на СК по отношение
на
ръководните структури и
тяхната поголяма обръщане към всекидневните
на трудовите хора в ООСТ.
пробле

ЗАДАЧИТЕ
В „работния материал",
критичес
ките тонове се преобладаващи. Съю
зът на комунистите, очевидно, доста •
е заинтересован на лице
да
изкара
всичко което в работата му не е до
бро. Поради това
в
„заключителните
обсъждания-•
от първичните
орга
низации на СК се и търси да бъдат
„по-решителни в развитието и укреп
ването на своята си свързаност с тру-г
дещите се и гражданите, способни все
кидневно да
наблюдават
разположе
нието, потребите, желанията и интере
сите на трудовите хора и на това да
засновават активността си... да бъ
дат 'още по-мобилни и по-ефикасни в
акция, да идат напред в оплитическите инициативи, в анализ на състоя
нието и решаването на актуални про
блеми в средите е които
действуват.
Отделно внимание — казва се понататък — трябва да се
посвети на
работата на първичните
организации
на СК, които трудно се освобождат
от зависимостта и влиянието на технократичните и бюрократични
структу
ри ... Неприемлива е практиката пър
вичните организации на СК своята си
дейност да изчерпват
само в запоз
наването със
становищата и заклю

стно несъзвучие между готовността на
ченията на органите на Съюза на кокомунистите да осъществяват това кое-А
то е договорено и ... между тяхнатаИмУнистите>
изгрлденост, изхождайки от тези оп-И
„Първичните
организации
на
СК
изнамират
конкретни
ределония, да
трябва да осъществяват своето влия
рошения •
ние там където се осъществява самоС местните общности са „създаде
ни съществени предусловия трудещите
се и гражданите, самоуправитвлно ор
ганизирани, да осъществяват функциите на политическата власт и чрез своиделегати до влияят
ито делегации и
върху решаването на въпроси от взаи
мен интерес ... . Първичните организа
по
ции на СК в местните общности
правило са главни инициатори и орга
низатори
но
активностите.
Основен
проблом е да се обезпечи развойните
програми на местните общности
до
обосновават
по-голяма степен да се
върху плановете на основните органисдружения труд и дохода,
зации на
който се създава в материалното про

Над три милиона трудещи се и гра
ждани са организирани о различни обли
на делегатска система. Все пак
е

броят

и

политическа активност

на трудещие се и гражданите... Своята

роля

ствуване

да

осъществяват

в

чрез дей-

обществено-политическите

организации,

особено

в

ССТН

като

политическа основа на делегатската си
стема.

‘

Необходим е
състоянието
се

във

осъществява

критически анализ на
всички
чрез

среди

— как

Конституцията

и

Закона на сдружения труд утвърдената
на

обществено-икономическа
бОСТ. Особено е

позиция

значително пър-

вичните организации на СК да засмлят

изводство. "

малък

управителната

на

ООСТ

и

местните

активността

си

практиката

та

ООСТ
на

да

участието

връзка можеду делегация

доход .

в

разширяване

отношенията
обосновават

съвместно

общности, в които съществува работна
и сбора на

се

към

въз

осъществения

общия

на

между
основа

доход
и
приход и общия

4 Комунист
икономически
ПО ПОВОД 40 ГОДИШНИНАТА

НА ОСВОБОДИЛНАТА

ФРОНТА

НА

СКИЯ НАРОД

СИЛАТА НА НАРОДНИТЕ МАСИ
ДЕНЯТ НА основаването на Освонабодилната фронта на словенския
род, 27 април, е словенски национален празник, символизиращ силата на
движението на словенските маси. Това
движение бе единствено и неповторимо: от него израстна Социалистическа
република Словения. С ознаменуването на тази дата ведка година правим
проверка на своята сила и крепкост.
движеЗащото източниците на това
ние са живи и чисти като изворите
на Сава, Соча и Кърка,. Би било неда ги унищожат, както би
да
загасне
било невъзможно нито
на словенския
ХИЛЯДОГОДИШНИЯТ бой
народ да оцелее на своята земя • Това движение бе непоколебимо последавателно, както са били и четирите
възможно

столетия на селското бунтарство, поривно храбро така, както бе сплотява
щата го мисъл на извидническите сбо
рове през шестдесетте години на миналия век.
И което е най-важно, словенският
народ имаше добре
организиран
и
единен авангард, в който Иван Цанкар видя водещата сила на словеннарода на пролетариския народ
ите.
Разбира се, това движение не
е
създадено за един ден. Комунистическата партия, със Сперансова
способност да предвижда събитията, през
тридесетте години създава всички устакова
ловия за развитието на едно
Освободилна*
движение. Точно дето
та фронта за кратко време стана всякъде присъствуваща организация, ДЪржава в държава в средището на оку
пирана Европа и в тел опасната Лю
бляна. От нея никнаха партизанските
бригади: пламъкът на въстанието за
хвана словенската национална
територия, все до най-отдалечените
в Корушка и Венеция.

селища

ОСВОБОДИЛНАТА ФРОНТА —
СИМВОЛ НА ЕДИНЕНИЕТО
Освободилната . фронта бе симвог
на единението на всички словенски хора, от това движение израстна наша
та първа истински суверенна словен
ска държавност и съюза на равнопра
вните народи и
народности на СФР
ЮгославияОправдано
подчертаваме неговото
национално,
демократично
значение,
неговото единство и
съгласуваността
му с интересите на словенските ра
ботнически маси.

Завоевание

Освободилната
на
фронта не е само славната история на
малкия словенски народ, който със
своята изключителна храброст и военни "способности заслужава
удивление.
Това са корените, от които расте стъ
блото на нашия обществен напредък,
то е гаранция на нашето щастие бъ
деще и- сигурност. Защото всичко зна-

ни
чително, което постигнахме, което
даде сили и способност за стопански
и културен напредък и в рамките
на
нашата родина, всичко това е свързано с придобивките на това масово
движение.
по нашия

И

винаги

когато

срещахме

път препятствия — външни
или вътрешни — оинаги ги побеждавадвижението, със
хмв със силата на
силата на организираните народни маТова

бе главси и вярата ни в тях.
■ воонната характеристика на четирите
1941
до май
ни години,
от април
1945, такива бяха и годините на обНОВата, ударничеството и младежките
бригади, на национализацията и аграрната реформа. Такава бе и изключи
телно тежката петилетка на решителната борба против сталинисткия интервенционизам. Така извоювахме правото на собствен път към социализма:
югославски
тридесетгодишен
нашия
„дълъг поход", когато създавахме сосамоуправление,
циалистическото
от
първите

работнически

съвети

до

дне-

шната роля на работниците в сдруженото възпроизводство и политиката
на Югославияпериод на из
Този положителен
граждане с нищо не бе по-малко труден нити рисковен от борбата за свобода и разрушаване на старата система Така както в предишните периоди на революцията ни бе потребна
Освободилната
фронта и Народният
фронт, така в изграждането на самоуправителната демокрация ни бе ло
требен Социалистическият съюз. С разширяването на свободата ние разширолята
рявахме и задълбочавахме и
на Социалистическия съюз на трудовия народ, а особено ролята на двете работнически партии в него
—
Съюза на комунистите
и Синдиката,
Разбира се, че съзнанието за значението и ролята на фронта, в сегашно време, не е всякъде еднакво про
никнало. Още много партийно и дър
жавно се решава извън самоуправле
нието. Социалистическият съюз на тру
довия

народ

още

не

действува

така

както е предвидено в Програмата на
Съюза на югославските комунисти. Ка
то най-основен облик на политическото обединяване на
истинските обществени

носители

на

социалистическата

демокрация, Социалистическият
съюз
и днес не действува всякаде така ка
кто е предвидено в 8 глава на Кон
ституцията на СФР Югославия и
в
20 глава на Конституцията на СР Словения.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ
СЪЮЗ — НОСИТЕЛ НА САМОУПРАВИТЕЛНОТО
ДВИЖЕНИЕ НА МАСИТЕ
Но

битката

за

по-нататъшно

разви-

тие на самоуправлението, самостоятелност и освобождение на
националния
и човешкия труд, е същевременно и

1™
™
моуправителното

Я““у Нн.с

И
и

ги

основателите

стабилизационното

няма
на

вече

мнозина

Освободилната

от
фронта на словенския народ. Ня«а то
вече Борис Кидрич, няма го Едвард
обликоваха нашиКардел, хора които
образци. В
те национални и социални
ръководството на югославските нароСъюза на комунистите, няма
ди'
на
го вече
Тито .дългогодишният председотел

на Нородоосоободителния и НаСоциалистическия
родния фронт,
на
съюз на трудовия народ на Югославия. Няма ги вече, обаче в нашето
залог,
съзнание и в нашата работа са
нали техните думи, техният авторитет
и поуките към нашите народи: възобновявамо ги затова че и в бъдеще да
Оъдем способни да победим всяко изкушение.
Тазгодишният четиридесети юбилей
с
на Освободилната фронта съвпада
времето на първата годишнина от Титовата смърт, първият създадел
на
широкото национално и социално движение на нашите народи и на подтиснатите хора навред по света. Необвързаното движение, всъщност, предосвободителен
народите и страните против хегемонизма и всички об
или
лици на стопанска, политическа
империализъм.
военна доминация
и
Тито и след освобождението, осемна-

ставлява
фронт на

световен
нациите,

десет години бе председател на нашия фронт. Винаги се застъпваше за
поръки
«онтинуитет на фронтовските
и за такава роля на Съюза на кому
нистите, която би допринесла та трупо-недещите колкото е възможно
посредствено да действуват и
ват.
ТИТО ВИНАГИ СЕ ПОСТАВЯШЕ
фроНТОВСКИ АКТИВИСТ

реша
КАТО

като
Тито винаги се и поставяше
фронтовски активист, който не нала
га своите становища, но собствените
си заключения проверява сред маси
говореше
те. На всички хора винаги
просто и ясно, че политиката на своя
та страна и партия да възприемат като
свое лично определение и
интерес.
Тито говореше и пред конгресите на
фронта и специално за фронта пред
всичките седем конгреси на
на югославските
комунисти.

Съюза

Пред Петия конгрес Тито изтъкна
неговото голямо значение в Народоосвободителната борба,
застъпвайки
се Народният фронт да запази своя
противхегемонистически източник и образци.
Той
пламенно
защищаваше
фронта, който бе главна прицелна точка на сталинисткото нападение про
тив социалистическа Югославия. Тогава
всички догматични и назадничави сили посегаха срещу Народния фронт,
От една страна те ни
прехвърляха,
че поради влиянието на масите
отслабва водещата роля на Комунистическата партия, а от друга пЪк, кому
нистите тази водеща роля оценяваха
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Съветския сЬюз. Също*бЯр,30^.
можиост за постепенно
в Съюз на комунисНие на партията
титв и постепенно преминаване на лардвлегатска
система
в
ламентарната
В Социалистичесскупщинска система,
на трудовия народ комуКИд съюз
силата на своите
нистите проверял»7
Без Социалистановища и аргументи.
етическия съюз на трудовия народ не
активизирането
може да се замисли
лласи,
на работническите и народните
на всичките им умствеангажирането
НИ( трудови, организационни и Други
възможности.
,.Социалистическият съюз на трудоглавно значение
вия народ за нас има
заяви Тито преди пет години. „Милионните маси на народа, преди всичко младежта подготви за изграждане
на страната. Той трябва да бъде полисигически носител и привлекателна
нашите
народи,
ла, която сдружава
значителна
Разбира се, че при това
роля има Съюзът на комунистите,
да
0бачв и той също така трябва
Социалистическия
вътре в
най-масова
съюз, вътре в тази наша
организация- Длъжни сме да защища
вам е своя обществен ред, да защинарод,
щава/ле интересите на своя

действува

който с кръвта си плати това, че днес
да изграждаме и живеем ка-

ААОжем

кто трябва".
Отделно значение имат и

за днеш

но време Титовите
предупреждения
за щетността на сектанството в редовете на комунистите. Фронтът трябва
че на
да бъде такава
организация,

и
който честно се държи
ВСЯКОГО,
социалистически
общите
възприема
примери да открива възможност равполитически и самоуправиноправно
телно да решава, без оглед на идеологическите и другите разлики в мненията им. .В своята статия „Комунисги и католици" другарят Тито писа:
,.3а нас днес единството на борбата
на всички демократични и миролюби
ви движения за мир, свобода и на
лредък е по-важно от светогледите на
гези движения. Да оставим на страна
спора за рая на небето, да се борим
заедно с онези, които вярват в рая
против пакъла, чийто пламъци унищожват както католиците така и онези
които не са католици. И тъкмо за то
ва, да облекчим
тяхното
включване
във фронта на мира, свободата и на
предъка, трябва да оставим
всичко,
което би могло да обижда
техните
религиозни чувства." Не е потребно
отделно обяснение на парливите акгуалности на тези ясни Титови думи,
макар

че

са

написани

през

тридесе-

гите години на нашето столетие.
САМОУПРАВЛЕНИЕТО — ОСНОВА
ЕДИНСТВОТО
Насоката

коЯто
е

избрахме

сила

коЯто

НА

—

само

ще

запа

Югославия като единна страна.
настоящия момент нашият Соци
алистически съюз сдружава' работни
ците, селскостопанските производители
и интелигенцията, хора от всички сло
еве и погледи в единно и прогресив

Директор н главен
кн издания не „Комунист “"ве^Мил^д^оаич* “СИЧ'

иа

Гаси в нашата страна да разберат съ
щността

управлението,

Председател на Издателския съвет не НИРО „Ко
мунист": Доброслап Чулафнч.
съвет

Тито пред Шестия конгрес на Съюза
югославските комунисти, широките

зи

I

Издателския

ограничаване на демокрацията и
човека. Едните
искаха
-р»''

:5 Е ■ =Г = “ даг^“-===г

Комунист
На

кото

СЛОВЕН

организация

„Кому

Излиза в петък.
С указ ни президента на Републиката от 23 декем
1964 година. „Комунист" е отличен с Орден
Я
на
родно освобождение, а
с указ от 22 декември 1974
ври

с ордаи братство и

единство със

златен

венец.

в

но всенародно движение за по-нататъ
шно културно и стопанско развитие на
родината, за укрепване на социалисти
ческите обществени отношения между
хората, за другарство и солидарност,
за по-бързо развитие на по-малко ра
звитите, за братство и равноправие на
народите, за сигурност и независимост
на Титова Югославия.
Това, сигурно е, ще бъде и тър

/

жественият завет на словенския Соци
алистически съюз на трудовия народ
по повод празника му, четвъртото де
сетилетие на неговото
същес твувание,
борби и победи.
Митя Рибичич
председател на РК на ССТН
на Словения

1Ж7
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Предприети мерки ш,<> ПО-ПРИМЕИДТЕЛИА 01ФАРИНШ
за сдружаване
ЗАЩО БОРИС ДИМИТРОВ ОТ БЕЛЕШ

ПРЕДИ

ДВА—ТРИ

месеца,
до сега непонятно за нашите

ДЕЛОВИТЕ отношения меж
ду земеделските
кооперации,
ООУР

„Таламбас"

и

Ветери

нарната станция, не са напЪл
ни в унисон със Закона
на
сдруж^ния труд съответни ре
шеня, които могат да обезпе
чат такава сигурност в спрове
ждането на самоуправителни
те договори.
Заради такива
отношения не са правени дъл
госррчни програми за разви
тие на селскостопанското про
изводство,
горското стопанство, преработка на селско
стопанските произведения, сна
бдяванЪто на жителите и дру
ги активности свързани
за
включване в агрокомплекса.
На съвместното.
заседание
на Изпълнителния съвет и Об
щинския комитет на СКС бе
формирана работна група от
13 члена с цел да направи
предложение на
Проктосметна
документация за сдружа
ване на земеделските коопе
рации,
ООСТ „Таламбас" и

низации,

където отново изпъкваха същите противоречия
както и на миналите заседаНия. 3атова
се взе решение
всички
органи и акции тряб
ва да се сдружат, да дадат
и своите финансови данни за
работа, средносрочните
пла
нове на развитие и др. Бол
шинство от организациите из
каза желание да запазят сво
ит$ форми, а ООСТ „Таламбас" не показа желанието да
излезе
от
„Агрокомбината“.
Такъв подход на сдружаване
не показа никаква сигурност
за практическо
приложение
на предложението на Проек
тосметната документация. Ра
ботата
върху сдружаването
продължи в трудовата
група
в намален състав и бе гласу
вано заключение да се нйп
рави изменение в основните
и общите дейности и по то
зи начин основната дейност
на „Таламбас", да бъде тър
говия на дребно.

Ветеринарната станция в една
организация.
Предложението на Проекто
сметната
документация
е
на* разширеното
разгледано
и
заседание с директорите
изпълнителните органи на об
ществено-политическите
орга

Болшинство на
Земеделските кооперации на
терито
рията на
Бабушнишка
общи
на даде
съгласие за сдружа
ване.
Сега се чака отговор
от ООСТ „Таламбас".
Д. Глигориевич

ДИМИТРОВГРАД

агнета, от които 8 хиляди за
потребите на домашния и
\
пахиляди за италианския
зар.
Ако се знае, че един
иа
килограм месо „Сточар"
италианския пазар е прода
вал ло 200 динара, то тогава
не е трудно да се заключи,

май —
домаш
продадени 1000

агнета.
Т. П.

ще

^ъде завърш®н и
предаден иа употреба най-къ“
ноември.
На
сно до 29-ти
■ --| „Сате
строителната площадка
от „Градлит", строителите
ия“ влагат всйчки усилия обектът до предвидения срок
Благодарение

да бъде готов.

лриятното за работа време и
усилията на усърДните СТР°*
ители, срокът, счита се тук,
можЬ би ще бъД® и йо-къс,
с по
гака че 16 гарсониери,
едно, две и четири легла мобъдещи
обитатели
гат своите

БРАТСТВО •

30

АПРИЛ

— Единадесет години бях
зает в „Тигър" в Димитров
град откъснат от своя имот.
В металическия цех заработавх 5000—6000 динара, но то
ва ми беше винаги малко за
моето няколкочленно семей
ство в'което само аз заработ
■ ах.
Съпругата ми и децата
не могат сами да обработват
земята и затова тя оставаше
необработена. Земята дава на
човек само когато се обрабо
тва добре, казва Борис Дими
тров. — Затова се върнах на
имота си. Сигурен съм, че за
едно с моето семейство
ще
имаме далеч по-гол ям доход
отколкото аз изкарвах
във
на
фабриката. Моят доход
имота сега е
15 000
динара
на месец.

УСЪРДНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КОЛКОТО

връчени
май, на

телна общност на иотересите
по пенсионно осигуряване и
общинска
регионалната
и
защита
СОИ
по социална
Благодарение на тази обще
ствена грижа в обекта ще мо
гат да квартируват към 90 ду
и
ши в напреднала възраст
пенсионреи от ДимитровградБабушнишка

община.

и

Пиротска
Т.

повече

наближа

25
ва Деня на младостта
май, толкова повече се раз
гаря младежката активност в
Бабушнишка
община. В чест
най-велик

младежки

празник — рождения ден на
другаря Тито — са разписани наградни томи за учащата
се работническата
и селска
та младеж, които ще бъдат
завършени до 15 май. Найуспешните трудово ще получат / награди, които ще бъдат

да приемат и предсрочно.
Капиталовложенията за изграждането на обека възли18 милиона динара.
зат към
Тези средства са обезпечили
самоуправиРепубликанската

ска,

— Очаквам Помощ от ко
операция „Сточар"
защото
те са длъжни да ми оказват
помощ. Тъй като съм сдру
жен
селскостопански
прои
зводител.
До сега не съм

ПРЕД ПРАЗНИКА НА МЛАДОСТТА — 25 МАЙ

БАБУШНИЦА

на този

Старческият дом - за
Деня иа Републиката
дината

Т.оЙ притежава няколко хе
ктара земя в Белеш, ливади
в с. Планиница
и. отглежда
седем крави. Със своята съп
руга Антица и децата работи
на имота си.
(Тези дни го
посетихме
и
беседваме с него за работа
та му на имота и бъдещите
му планове.

лучени от ИталияВ навечерието на 1
за* потребностите на

ДИМИТРОВГРАД

ДимиСтарческият дом в
доизг раждатровград чието
ме започна в началото на то

зает като работник и се пре
сели на своя имот в Белеш.
Започна да обработва своята
земя.

доволен от
сътрудничество
то. На мен е нужна по-голя
ма помощ от страна на агро
номите. Нужни са ми съвети...
Ето преди някой ден при мен
идваха хора от Пирот и
от
по-далечни места за да вид^т
какво и как работяА
от
„Сточар" не идва никой, въ
преки че сме много близко...
Днес в Димитровградска об
щуна Борис е „първата лясто
вица" която от фабриката до
летя на нивата и тук в Бе
леш ще създава , своя фаб
рика. Примерът на' Борис мо
же да бъде поучителен, ако
не за ония, които са напус
нали плодородната си • земя,
то поне за младите, които ча
кат работа а земята им стои
необработена.
Т.

селския живот.

че е направена добра сдел
ка, особено когато се касае
до пряко потребните валутни
средства, които ще бъдат по

ния пазар са

И вече тази година е засе
Ял два хектара с
царевица,
един хектар с ечемик три хе
ктара с трева. Вече не чака
Друг да му оре земята. Той
притежава „У рус" — трактор
— за който даде 22 милио
на стари динара. След това
купи * една крава от Княже
вац за 9 милиона динара
и
сега има седем крави.
На
кооперацията всеки ден про
дава по 30 литра мляко. Ка
то сдружен селскостопански
производител
той очаква от
„Сточар" нужната помощ.

схващания, Борис Димитров
от Белеш
напусна „Тигър" в
Димитровград, където
беше

Но Борис се върна да об
работва земята не само • за
рад парите но и затова,
че
обича
земеделието,
обича
работата на нивата;
обича

Изкупени 11 хиляди агнета
През изтеклия месец (ап
рил) ОСТ „Сточар" в Димит
11
хиляди
ровград продаде

НАПУСНА „ТИГЪР"!

П.

ма авторите
но
25
централното тържест

во в Бабушница.
В рамките на майските тър
жества извидниците на 17 май
ще направят поход до Власина. Също така младежта от
Бабушнишка община тази година ще чествува и годишнина от създаването на п'ьрвлта младежка трудова бригада
в Социалистическа република
Сърбия

след

освобождението

в

соло Радосин.
Там ще бъдат засадени 88
стъбла в спомен на легендар
ния вожд и учител на нашите

народи и народности
почина
другаря Тито, който
миналата година на 88-годиш-

на

възраст.
За празника на
младостта
спортни
се вършат и разни
състезания по футбол на малки врата,
волейбол
и
др.
спортни дисциплини, като фи
е
се
проналните срещи щ
ведат на 25 майЕдновременно
с
това
се
върши подготовка и за по
срещането и изпращането на
Титовата щафота на младостВ ОСНОВНО

та, която в Бабушница ще ми
не на 22 май, като в Звонци
Я поеме от младежта от Димгггровградска община.
По случай пристигането
и
изпратеното на Титовата щафета в Бабушница ще бъде
изпълнена подбрана
култур
но-забавна програма с учасдието на самодейното култур
дружество
но-художествено

М. А.

„Младост".

УЧИЛИЩЕ „БРАТСТВО"

В

ЗВОНЦИ

Подготовка за чест
вуване на 25 май
ТРУДОВАТА общност на ос
новно училище „Братство" в
Звонци тези дни прие програма по чествуване на 25 май
— Ден на младостта и патронен празник на училището.
Програмата
се състои
от
спортна
културно-забавна
и
част. На тържеството, на ко
ето ще присъствуват и житеостаналите
ли от Звонци и
свои
села в ДерокуЛа
съС
изпълнения Щв со представят
членовете на музикалната, лидраматичната,
тературната,

фолклорната и спортната се^су ции при училището. Ще се
организира и изложба на найуспешни ученически трудове в
областта
на изобразителното
общотехническото
изкуство,
образование и физиката.
I
Тържеството ще се състои
през
на 23 май. Този ден
Съюзната
Звонци ще мине
щафета на младостта, на път
от. Димитровградска към Ба
бушнишка

община.
М. Йорданов
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ОБЩИНСКИЯТ
ОБЩИНСКАТА
ОБЩИНСКАТА
ОБЩИНСКАТА
ОБЩИНСКАТА
ОБЩИНСКАТА

СИНДИКАЛЕН
КОНФЕРЕНЦИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
СКУПЩИНА

СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
НА СЪЮЗА НА .КОМУНИСТИТЕ •
НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА
НА СУ^НОР

СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ • НА
МЛАДЕЖ
В БОСИЛЕГРАД
ЧЕСТИТИ
на асички трудещи се и граждани

Първи май

■

' като им пожелава високи зааоеваиия в социалистическото
изграждане иа нашето самои
иеобвързаио
управително

В СУРДУЛИЦА

общество

СЪВЕТЪТ НА СЪЮЗ НА СИНДИКАТИТЕ
В БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТЯТ

Първи май

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ
И НА ГРАЖДАНИТЕ
ЧЕСТИТИ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА —

ПЪРВИ МАЙ

като им пожелава всестранно социалистическо строителство^ и
многостранни успехи в развитието и задълбочаването иа самоуправителиите отношения У нас

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛНО ДЕЛО
КУЛТУРА
СОЦИАЛНА И ДЕТСКА ЗАЩИТА
КОМУНАЛНО-ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

В СУРДУЛИЦА
на всички трудещи се и граждани
в общината и стражата
с пожеления за всеобщ напредък и развитие на социалис
тическото самоуправление и социалистическите обществени
отношения у нас

на гражданите и трудещите се
ЧЕСТИТЯТ

1 май — празника на труда
с пожелания за още по-високи завоевания в изгра
ждането на самоуправлението у нас
ОБЩИНСКИЯТ
ОБЩИНСКАТА
ОБЩИНСКАТА
ОБЩИНСКАТА
МЛАДЕЖ
ОБЩИНСКАТА
ОБЩИНСКАТА

СИНДИКАЛЕН
КОНФЕРЕНЦИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ
НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА

ЗДРАВНИЯТ ДОМ
ДИМИТРОВГРАД

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СУБНОР
СКУПЩИНА

в Димитровград
ЧЕСТИТЯТ

на всички граждани и трудещи се от Димитровградска общниа и страната

Международния празник на труда

Първи май
с пожелания за всеобщ напредък и разцвет на самоупра-

на всички

здравни

работници, трудещи

се м граждани

ЧЕСТИТИ

ПЪРВИ МАЙ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

като им пожелава крепко здраве и високи трудови завеования в
социалистическото
телния социализъм
ЗДРАВНИЯТ ДОМ
ползува с реноме

строителство и изграждането на самоуправиу нас
.*
се
оказва здравни услугм на населението н
на „ФАБРИКАТА ЗА ЗДРАВЕ".

Културният център „25 май“
. ДИМИТРОВГРАД
СЪС САМОДЕЙНИТЕ КОЛЕКТИВИ:
„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" — САМОДЕЙНО КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕ
НО ДРУЖЕСТВО
. „ХРИСТО БОТЕВ" — САМОДЕЕН ТЕАТЪР
СЕКЦИИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, МУЗЕЙНО ДЕЛО
И ПРОЧИЕ

вмтелния социализъм у нас

ЧЕСТИТЯТ
1

МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА
с пожелания за всеобщ напредък и всестранно раз
витие на самоуправителното социалистическо разви
тие у иас

СТРАНИЦА 8

БРАТСТВО •

30 АПРИЛ 1981

^*****************************^^^
♦

♦

Регионалната
самоуправителна общност
на интересите по
електростопанство
Сурдулица

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
В БОСИЛЕГРАД
на гражданите
и трудещите се
ЧЕСТИТИ

!

1 май - международния празник на труда

♦

като им пожелава все
странен разцвет и напре
дък и многостранни ус
пехи в развитието на со
циалистическото самоу
правление

на всички трудещи се

ОБЩИНСКАТА

СКУПЩИНА —

БОСИЛЕГРАД

на гражданите от Босилеградска община

и граждани в

на всички трудови хора в комуната и страната

♦

общината и страната

ЧЕСТИТИ

I
| Международни празник на
труда — Първи май

1 май - международния празник на труда

ЧЕСТИТИ

:

♦
♦
♦
:
♦
♦
♦
♦
:

с

пожелания

за всеобщ

на

ството, развитието на самоуп-

предък и всестранно социали

равителното

стическо

общество

щината

изграждане
и

страната,

чаване на

на

об

задълбо

братството и един

ОБЩИНСКАТА

социалистическо

и

благо-

всеобщо

денствие и добруване на тру
довите хора

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА

НА

КОМУНИСТИТЕ

В БОСИЛЕГРАД
на трудовите хора
и гражданите в общината и страната
с

пожелания

дането на

за

още

по-високи

самоуправителното

резултати

в

социалистическо

изграж-

ство у нас

:

ЧЕСТИТИ

обще-

♦

а.

Международния празник на труда -1 май
като им пожелава всеобщ на

А

предък
тие

и

и

всестранно

изграждане

листическите
отношения

♦

разви

на

социа

самоуправитеяни

у нас

%
♦

♦
:

I

НШИОЕЬЕНТНАЛКРМЛ
СУРДУЛИЦА

ГОРСКАТА СЕКЦИЯ — БОСИЛЕГРАД
на трудещите се и гражданите

!

ЧЕСТИТИ

!

1 май - международния празник на труда
като
на

им

пожелава

нашето

високи

самоуправително

трудови

победи в изграждането

социалистическо

общество

у

нас
ГОРСКАТА
жда

дърво

СЕКЦИЯ
за

произве

промишлено-

стта, грижи се за опазване на
горското богатство
ЧЕСТИТЯТ

вилно

и

експлоатиране

за пра
на

съ-

ществуващите ресурси

на всички трудови хора, делови приятели и

граждани
АВТОТРАНСПОРТНО

1 май — международния
празник на труда

ПРЕДПРИЯТИЕ

„БОСИЛЕГРАД"

В БОСИЛЕГРАД

на

всички

трудещи

се,

граждани,
пътници и делови приятели
ЧЕСТИТИ

кмто им пожелава още по-високи Трудови резултати
не,

и

както

всеобщо
и

благоденствие

всестранно

изграждане

Първи май - международния
празник на труда

и добруваиа

нашето

самоуправително социалистическо общество

като им пожелава високи тру
дови победи в
на

изграждането

социалистическото самоуп

равление у

нас

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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♦♦инммимммнммнм»»
^ ■

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

<'
I'

таи «1М|а
дитеШЬ рг©1»УОйа

<•
<■

(3§

2ЛдуЦ?

„БОСИЛЕГРАД"

РI г о I
0

ОСТ „ДИМИТРОВГРАД”

ТI

С ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД:
„СЛОГА"
„НАПРЕДЪК"
„УСЛУГА"
„ИЗГРАДНЯ"
ОБЩИ СЛУЖБИ

на всички работници,
на венчкн производители
и гражданите

::
::

иа всички трудещи се и граждани

ЧЕСТИТИ
О

1!

ЧЕСТИТИ

Първи май

->

1 май - международния
празник на труда

като им пожелава високи успехи в социалистическото самоуправително изграждане на нашето общество

С
;

О
с пожелания за високи трудови постижения в изграждането на

„ТИГЪР" ПРОИЗВЕЖДА:

0

— Радиални гуми за леки и
товарни коли
— гумени нишки
модерни и
— съвременни
удобни спортни обувки
— дълбоки ботуши за защи
та при работа
— лачени дамски и детски
обувки
— технически стоки за ши
роко потребление и други
технически стоки
ТЪРСЕТЕ ИЗДЕЛИЯТА
НА „ТИГЪР”!

и

*

I

♦
:

социалистическите самоуправителии отношения У нас

снаб-:
„БОСИЛЕГРАД"
дява с всички видове :;
стоки, организира сел- '•'
скостопанство и изкупува селскостопански излищъци, оказва всички
видове комунално-бито
ви услуги, строи обекти
на промишлеността и ча
стното строителство

♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦

!

МЕБЕЛНА ФАБРИКА

!

РАДИА ОРГАН ИЗ АЦИ1А КОНФЕКДША

УДКМИТРОТРАП /

! „Васил Иванов - Цнне”!I

Ж

♦

♦
♦
♦

ДИМИТРОВГРАД

\
ЧЕСТИТИ

♦

ПРАЗНИКА НА ТРУДА
като пожелава на всички трудещи

♦

♦
♦
♦

1 май - международния!
I
празник на труда
1

Първи май
в социалистическото

А

ЧЕСТИТИ

се високи постижения ;

с пожелания за високи трудо

строителство

ви победи и всестранно соци

КОНФЕКИЯ
„СВОБОДА” произвежда всички
видове съвременна детска, дамска и мъжка
конфекция
Изделията на конфекция
„СВОБОДА” се отличават с модерна кройка,
съвременна линия, многообразна разцветка
Искате ли да вървите
под крак с модата —
търсете
изделията на
конфекция „СВОБОДА”!

;
;
■
:
!
:
•
;

!
:

4»НМИ»ММ»»НММтММИ1ММННМфдщм>ф4<Мф>ЖМфф<жж><>м>>' •
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алистическо

строителство

развитие

самоуправителии

на

отношения на всички

1

и

труде

щи се и граждани

„ВАСИЛ ИВАНОВ

ЦИЛЕ"

,произвежда съвременна ка
чествена и евтина мебел.
Граждани,

I
♦

I

снабдявайте се в

специализираните

магазини

на „ЦИЛЕ" в Димитровград
и останалите градове в Ре
публиката и страната.

♦*
БРАТСТВО •
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ффффф*4фффф*<0>«,<»
ТРУДОВА

♦

ОРГАНИЗАЦИЯ

!

ф

I

„Услуга“

ТУРИСТИЧЕСКО-ГОСТИЛНИЧЕРСКА ТРУДОВА

ф
ф
ф
ф
Ф

— ООСТ „КОМУНАЛАЦ"

ф

ф

— ООСТ „ПЕКАРА"

!

:

X

ЧЕСТИТИ

:

като

Ф
Ф

пожелава

листически

високи

завоевания

ното

социалистическо

„УСЛУ. А"

ф
ф
ф
ф
ф

най-различни

в

из- ф

обтце-

бдени

♦

с

видо- ф

радио и телевизионни, ф

ф

и ДРУГИ
„Магазините на „УСЛУГА"
най-евтини

и

винаги са сна- ▼

качествени

стоки, ф

ф
ф
❖ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФС

ф

^'фффффффффффффффффффффффффффффффффффффф

ф
ф

ОБРАЗОВАТЕЛЕН

Ф
Ф

ЦЕНТЪР

*

'■?

{
♦

!

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

с пожелания за още по-високи трудови завоевания и успехи ф
в

социалистическото

строителство

^

?

♦

„БАЛКАН" предлага в своите заведения в Димитровградска ф
община

домашни

специалитети,

всички

видове

ф

безалкохолни и алкохолни напитки

„БАЛКАН" предоставя своите заведения за частни и обще
ствени увеселения, организиране

на

годишнини

и прочие

:

♦
♦

I

Ф

♦ »Иваи Караиванов X:
а

♦

I

Първи май

1 ПРАЗНИКА НА ТРУДА|

ф

предлага

ве услуги: тъкани,

!

ф
социа- ^

ство

ф
ф

I
:

граждането на самоуправител- ф

:

!
ЧЕСТИТИ

ф
ф

ф
ф
ф

на всички трудещи се

♦
♦

гостите и клиентите

!

ф
ф

Първи май

:
♦

Ф
ф
Ф
Ф
Ф
ф

I

на гражданите,
— ООСТ „8 МАЙ"

:

♦
♦

на трудещите се,

ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД:

:

Ф
ф
ф
ф

!

ДИМИТРОВГРАД

♦
♦

Ф със своите основни
4

♦
♦
♦
♦

»БАЛКАН«

♦

ДИМИТРОВГРАД

Ф

ОРГАНИЗАЦИЯ

В БОСИЛЕГРАД

Ш МЕМОК1АМ

Ф

на ученици и преподаватели,

:

на граждани и трудещи се

ЧЕСТИТИ
ПЪРВИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ

МАЙ

ПРАЗНИК НА

ТРУДА

НА

29

АПРИЛ

НАВЪРШИХА

: ИЗМИНАВА ГОДИНА И ПОЛОВИНА ОТКАКТО ПОЧИ
НА

ИЛИЯ

В.

КОВАЧЕВ

ОТ

СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

ОБЩИНСКИЯТ
ОБЩИНСКАТА

СЪВЕТ

НА

НА

СЪЮЗА

КОНФЕРЕНЦИЯ

НА

НА

ДИМИТРОВГРАД.

БАБА

ТЕТА И ДЯДО ЛИЧКО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЪДАТ С
НАС

—

В

МИСЛИ,

ЧУВСТВА,

РАЗГОВОРИ

И

СПО

МЕНИ,

Внучка

КОНФЕРЕНЦИЯ НА

ОТ

:

х

ОБЩИНСКАТА

ГОДИНИ

СМЪРТТА НА ТОДОРКА И. КОВАЧЕВА, А НА 19 МАЙ

жду народите и народ
С пожелания за още по
ностите и задълбочаване
добри успехи в социали
ф
самоуправителннте
на
стическото строителство
:
социалистически общеи развитието на братФ
отвени отношения у нас
4
ството и единството ме^44.ФФ^>ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ<К

ОБЩИНСКАТА

ПЕТ

Ф

Ерма

с

родителите

си

СИНДИКАТИТЕ

СЪЮЗА

НА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА

,1И МЕМОК1 АМ

МЛАДЕЖ
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР
В БАБУШНИЦА

....

На 28. IV. 1981 година се навършват пат години
от

смъртта

на

нашият

мнп

съпруг,

баща,

и

дяД»

ЧЕСТИТЯТ

Международния празник на
1 май
труда

АСЕН НИКОЛОВ
от

По този
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ
завоевания в изграждането
като им пожелават висоии
иа социалистическото самоупрааителио общество у

с.

повод на

Каменица

30.

IV. т.г. на

гроба

му

в

с. Каменица ще положим вцет*.

От най-близките

нас

СТРАНИЦА
РАТСТВО •

20

АПРИЛ

1981

11

СТАЖИСТ
Срете ме преди некой дън Ставрмя палналото
и да знаете кво ми каже. Бре, Манчо ти натам мавам па само крмтмкуеш ко да нема убаве работе за
койе да се писуйе. Подсмеяла се куката на кривото
дърво, мислим си я> *ма тн* "У* май
га поспУ'
шам.
Нема кво Виктор е мой човек, а и директор
е, па с лета че намеримо нещо добро да напишем
било за работуту било за работника. Надиго се та
при Виктора. Испимо по едно каве и реко му що сам
дошъл. Манчо, каже ми он, времена се промените
нийе кико преди. Точно доста йе било снег. Ама нс
говорим ти я за времето, очу да ти кажем съга кмкво правиш да правиш и све има да се договараш.
Немам нищо против
и
тека че се менямо това
нейе лоше. Збра он членове из синдикатът, пв из
радничког савста и дру^е руководиоце и паде предлог да напишем за йедног доброг работника. Мно
й||| го се време мину до кига рошите кой йе тия ра' ! ботник ама и това се завърши.

1

I

Кита ми рекоше кой е, куде работи, я отидо
при лега и започе кико йе ред да га запиткуйем.

НА

Вие сте одличан работник! тека говоре сви ра
ботници. Хвала що су видели, каза момчето с наведену главу.

Не жалиш се на заллату.
Не тражнш стан.
Никога не критикуйеш.
Я това литуйем, а работиикаг само Кима с
и си работи. Накраят га питам:
— Кико може све това да постигнете!
— Може, я сам СТАЖИСТ — отговори мом
чето н пак си продължи с работу.

лаву

I

п

И

ГРАЖДАНИТЕ

1 май иеждунарошаш
празник на труда

До са не си бил на отпуску по болест.

кй

СЕ

ЧЕСТИТИ

На никога не съм отказал работу! Това рече
и си продължи с работуту.

Г|

ТРУДЕЩИТЕ

С пожелания за високи трудови победи в изграждането на социалисти
ческото самоуправление и укрепването на материалното благосъстояние
на трудовите хора
„ЛУЖНИЦА"

По идея на Мирко Биримов

!

произвежда:

— шприцовани произведения от постирол,
полимер ацетати

полиестер,

— овални плочи от полиестър
— части

на

санитарни

уреди

— полипропиленови тъкани и чували, гъвкави полиетиленови
тръби
— лупекс—плочи и други материали от метакрилати
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