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С указ на президента 
на СФРЮ Йосип Броз 
Гито
ари 1975 г. 
ство
стоен с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на

шите народи и наро
дности.

от 14 февру- 
Издател- 

„Братство" е удо-

НАРОДНОСТ В Са>Р Юс-ОСЛАйиаТ

ГОДИНА ХХН * БРОЙ 1оо6 *

Заседание на ЦК на СЮК за
15 МАЙ 1981 * ЦЕНА 3 ДИН.

вражеската и контра революционна дейност на Косово

Безпощадна борба против 

контрареволюционните опити
връожени действия и напа
дения на отделни обекти.

Ф Не ще правим никакви Оправдателният стремеж за 
по-ускорено развитие на Ко
сово и намаляване на относи
телното изоставане след раз

витието на

отстъпки на врага и национализма — за 
страна мирен живот и труд ида обезпечим на всички граждани на нашата 

олагосъстояние на бъдещите поколения.
• Контрареволюционната дейност на Косово

Тези мероприятия и зана
пред ще прилагаме за да ■ 
обезпечим на всички гражда
ни на нашата страна мирен 
живот и работа, за да запа
зим плодовете на нашия ТРУД 
и изграждане и да обезпечим 
мир и благосъстояние на бъ
дещите поколения- Не ще 
има никакви отстъпки и ком-

грижливо е организи- 
рал един център на чуждестранна агентура, прикрит зад названието „Албаи- 
ска комунистическа

по-развитите ре-

марксистко-ленинска партия в Югославия, 
ф В подготовката за 12-ия конгрес на СЮК трябва да укрепваме бор

ческите характеристики на СК, защото в него е зацарила голяма незаинтере
сованост, немарливост и мирновременни методи на работа.

публики, особено в затрудне
ното икономическо положение
през последните години, до
веде до препалено политиче
ско изтъкване на проблема 
на изостаналостта, до занема-

На 20-то заседание на Централния комитет на 
СЮК, състояло се на 7 май в Белград, което по
следва след щателни и критически разисквания, во
дени в последно време в Покрайнинския комитет на 
СК на Косово и в Централния комитет на СКС, се 
разисква
вражеската и контрареволюционната дейност в Соци
алистическа автономна покрайнина Косово.

Ряване и несъглеждане на от
рицателнитег политически по
следствия, до несъответно и 
едностранчиво потенциране на 
този проблем.

промиси в пълното разгромя- 
ване на врага и 
то на
му дейност. Това че разме-

пресичане-
контрареволюционната

аналитично, открито и отговорно, за
рите на контрареволюционни
те действия действуваха ''ка
то изненада .основното обяс
нение

ДА СЕ ЗАЧИТАТ КОНСТИТУ
ЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯщ№ е там ,че е съществу- 

Н вала голяма небдителност към 
неприятеля- Подценяваше се 
национализмът и иредентиз- 
мът и тяхното континуирано 

подкопаване 
изненада дей-

Комбинирането на така бур
ни социални промени и акту- 
алните

т в доклада на Лазар Мойсов, председател на
I Председателството на ЦК на СЮК и в изчерпателни-
♦ те разисквания се настояваше да се дадат прави от

говори на всички въпроси, които се поставят по по

вод неотдавнашните събития на Косово, 
всичко на това, каква е същината и целта на тази

1 вражеска дейност и кои поуки и задачи произлизат
♦ от неотдавнашните събития за Съюза на комунистите
♦ и нашето общество като цяло.

икономически 
пения и без действуването 
на някоя нелегална национа-

затруд-

■ Ж и организирано 
и затуй като

а преди
листка организация, а при ли
пса на осмислена здрава по
литическа дейност, обективно 
благоприятствуваше за създа
ване на социални и други об
стоятелства, които можеха да 
бъдт използвани зи 
викване на вълнения-

Щж ствуваше агресивността и бру
талността в манифестирането 
на носителите на контрареволю 
Цията, в техния опит да де
стабилизират Косово и Юго
славия и дори да 
властта на Косово.

(РИз доклада на Лазар 

Мойсов
предиз-

превземат

Несъответното представя
не на отношенията- на Соци-

Национализмът от всеки вид 
представлява подходяща поч
ва за изява на вражеска дей
ност и него изобилно изпол-

алистическата автономна по

крайнина Косово със СР Сър

бия и Федерацията, и прак

тиката, която в това отноше

ние беше установена, благо- 
приятствуваха за разширява

нето на илюзии, че получава

нето на стату на република 
е формален въпрос и че мо

же да се извоюва чрез на

тиск. Конституционните реше

ния за положението на соци

алистическите автономни по-

ВРАЖЕСКАТА дейност още 
имаше 
харак- 

лостепе-

станалите съ-говорността за 
бития и признавайки, че 
акцията е употребил и 
стрело оръжие.

зват всички врагове на соци
алистическа Югославия- В ма
териалите, които са изготве
ни за настоящето заседание 
на Централния комитет, се по 
сочва, че национализмът като 
главен адут в политическата 
дсстабилизация на многона
ционалните обществени общ
ности е един от главните пъ
тища на стратегията за по
средствено настъпване. Плат
формата на контрареволюцио 
нните сили на Косово напълно 
се съвпада с тази стратегия-

в Л. Мойсов

! -4Т,
широк простор и стремеж да 
се проникне в трудовите ко
лективи, на което решително 
се противопоставиха работни- 

комунистите

от самото си начало
огне- 

Този агенту- 
р7,ководи-

контрареволюционен 
тер, беше замислена 
нно да се разширява и 
угрози основите 
братска общност — братство
то и единството, равноправие
то, конституционното устрой-

рен център, чиито 
тели

да
и организатори наскоро

народния
на нашата

ще излезнат пред
за да отговарят за сво-

контрареволюционна дей- 
злодействата, ко-

чоската класа и 
на Косово показват, че акция-

СЪД 
ята 
ност, и за та е водено въз основа но 

грижливо съставени инструк
ции. Врагът считаше, че е 
дошъл момент, когото може 
да се извърши този удар, на
сочен към дестобилизация на 
нашата страна.

при 
на наси- 

завзе-

сво и самоуправлението 
опит чрез употреба 
лие и оръжие, да се 
мат отделни наши учрежде
ния от жизнено значение.

сториха, дълго е подго- 
тази акция и

ито
изчаквалтвял

удобен момент, за да започ- 
действува. Тази чужде

странна агентура, 
скривала под названието „Ал
банска комунистическа марк-

не да
която се

Имаше за цел чрез наруша- 
по- (На 2-стр.)

$♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
» ВЛАСИНА *

ване на конституционния
РЯДЪК и с провъзгласяване
то на някаква „Албанска ре
публика" да създаде кризис
но огнище не само в Юго

славия, но и в този, за
на междуна- 

толкова

впартиясистко-ленинска
Югославия", изяви — според 
добре известните рецепти за 
водене но „специално воина 

в организиране-

ИЗНЕНАДА ПОРАДИ 
НЕБДИТЕЛНОСТ
I •

Това беше широко обми
слена контрареволюционна ак
ция с по-широки цели, а не 
някакви си „мирни" демон
страции и търсене „на кон
ституционни права", както то
ва искат да представят отдел

ни адвокати на тези контра- 
революционери в страната и 

чужбина. Агонтурният цен
тър, който ръководеше 
зи действия, с чиито плано
ве сме запознати, бил пред- 
видял извършване на отделни
субворзивни,

Срещи на „братството н 
единството“

I*' * •«
об-

— упоритост
синхронизирането

по-дълго време, на

щото състояние 
родните отношения,

на ак-
то и
цията от
коото предхождаше 
ска идейно-политическа 
ционалистка 
Лъжливите

такачувствителен регион и
да се угрози териториалната

цялост на СФРЮ.
Активността на

домагог-
На 17 май тази година край Власинското езе

ро ще се проведе традиционната среща „Братство и 
единство", в която ще вземат участие бойци и за
пасни командири, младежи и трудещи се и граждани 
от Югоизточна Сърбия, СР Македония и САП Косово, 
на кодто що произнесе реч Мице Димовски, предсе
дател на СУБНОР в СР Макодонид.

На срещата ще бъде устроен митинг, а след 
топа що со изпълни подбрана културно-забавна про
грама.

и на-
индокриноция-

вражеските 
еле-

демагогски лозун- 
насТ7,пваше вра- 

това

и контрареволюционните 
менти беше гражливо органи
зирана от един цент7,р на 
чуждестранна агентура, 
скирана
иредеитистки лозунг и „мар
ксистко-ленинска " 
гня- Този център накрая 
сам се огласи поемайки от-

ки, с които
гът манипулирайки при 
с ученическата и студентската 

докато

в
зама- с те-истинскито

младеж, 
организотори 
миши дупки, агресивността и 
бруталността в действуването, 
насочването

националистко-с се намираха по

фразеоло-

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«включвайки ии на акцията на по-



От заседанието на Централния комитет на
ще излезнем още ло-еллоте- 
ни, още по-сили и и 
в ло-нататъюмите 
всестранно изграждане на на
шата равноправна социалисти
ческа, общност.

ницялатаОт сегашния ни и по-ран- 
шнид опит, наново си напра
вихме извод, че е трагично 
когато части но субективните 
социалистически сили и на
Съюза на комунистите започ- революционните 
ват да се заразяват с наци
онализъм, кокетирайки с тях, 
или с отделни негови иска
ния, или дори проявяване на 
търпимо мнимата подкрепа 
на „националните сили". И 
този път се показа, че при
зоваваното към „обединяване 
на всички национални сили" 
винаги дооожда до прониква
не и пенотрацид на национа
листически сили в собствени
те ни редици, а не до наша 

в побода над този национали
зъм, чийто дух, когато „изле- 
зно от бутилката" не може 
вечо да се върне назад.

стопанството в 
страна.

(От 1-ва стр.) мо е да се изостри критичес
кото отношение спрямо всич
ки членове на Съюза на ко
мунистите и без колебание 
да се поиска отговорност и, 
ако бъде нужно, да се из
ключват от СК ония дейци, 
които не изпълняват своите 
задачи, които са били пасив
ни, или дори съзнателно или 
несъзнателно да се намирали 
на вражески позиции о раз
пространяването на национа
лизма и иредентизма.

единни 
усилия за

крайнини в рамките на СР 
Сърбия трдбва да се прове
ждат последователно и да се 
зачитат.

Едвард Кардел също преду
преждаваше, в речта си пред 
политическия актив на Люб
ляна на 20 декември 1971 го
дина, че в нашите сегашни ус 
повия на изграждане на со
циализъм и социалистически
те самоуправителни отноше
ния национализмът се явЯва 
не като последствие на не
разрешения национален въ
прос, но зарад „прикриване 
на други политически тенден
ции."

тази бит-Уверен съм, че от 
«а, която ни наложиха контра- 

елементи,

СПЕШНИ МЕРКИ

Косово показа, че ние разта- 
слаби

Положението на
предприемането на мерки на 

пунктове, отделно в нашата икономическа обстанов
ка. Ние развихме способност навреме да забелязва
ме и констатираме известни проблеми и затрудне
ния в провеждането на политиката по икономическа 
стабилизация и други системни 
правилна диагноза, но нямаме достатъчно оператив
но и активно разрешаване на проблемите, които сме 
забелязали и констатирали.,. Твърде много разис- 

някои мерки в нашата политика ло ико-

многокаме с

мерки, да давамеВъзникналото кризисно по
ложение представляваше свое 
образна проверка на система
та по всенародна отбрана и 
обществена 
САП Косово и по-широко. Ос 
новните стойности на тази си
стема се потвърдиха и сега. 
Още веднаж се потвърди, че 
то гарантира сигурна защита 
не само в сигурността на на
шите граници, но и на по-ши-

самозащита квахмо по
иомическа, стабилизация- Налага се да предприемаме 
спешни мерки тези проблеми да разрешаваме. В 
Председателството на Централния комитет и в самия 
Централен комитет, както и в Председателството на 
СФРЮ и във всички други органи на Федерацията 
и републиките, трябва да приемаме конкретни мер
ки и утвърждаваме насоки за действуваие в разре
шаването на съществуващите затруднения, от които

ще се създа- 
дат условия за поява на национализъм от всички 
видове.

Националистката индокрина- 
ция се използва като истин
ски „опиум за народа", 
да могат така по-лесно да се 
прикрият целите на контраре 
волюцията, които нямат нищо 
общо с истинските национал-

за

Всред нас не може да ос
тане нищо недоизказано и 
недоизяснено, защото° утре на 
всички наши недоизказаности 
врагът ще дава свои отгово
ри и може да се случи да 
не издържим сериозен изпит.

ИМАШЕ КОЛЕБАНИЯ

— ако навреме не ги разрешаваме
Зарад закъсняване с приемането на правилни 

оценки за същината на вражеската дейност не са 
навреме предприети множество политически мерки и 
мерки по сигурността. Имаше колебания и в самия 
Покрайнински комитет във връзка с оценката и съ- 
блюдаването на истинските намерения на национа- 
листките изстъпления, особено в началото на тяхната 
изява. Това е допринесло та много организации на 
Съюза на комунистите на Косово да бъдат заварени 
неподготвени да се противопоставят на очевидната 
вражеска дейност. Не е достатъчна само форумна 
работа и обсъждане на отделни проблеми в ръко
водствата на Съюза на комунистите. Липсвало е кри
тическо отношение особено тогава, когато в отделни 
ръководства на СК се стига до сраствтне, до иден
тификация с технобюратичната струкура, която по 
своето естество, е склонна некритически да наблю
дава явленията и да крие от обществеността и от 
по-висшите органи на Съюза на комунистите истин
ското състояние всред масите и в трудовите колек
тиви.

ЗАВЛАДЯ
ВАНОСТ

НЕЗАИНТЕРЕСО-

ИзказванияВ Съюза на югославските 
комунисти завладя голяма не
заинтересованост, 
вост, мирновременни 
на работа. Съюзът 
стите не смее да стане инерт
на част на системата, но тря
бва да представлява двигател
ната сила, способна винаги да 
бъде в допир с трудовите хо
ра и непрекъснато да ги во
ди в акции. В подготовката 
за Дванадесетия конгрес на 
СЮК все повече трябва да 
укрепваме 
на боева организация на Съ
юза на югославските комуни
сти. Само така Съюзът на ко
мунистите ще бъде още по- 
силна, по-активна и по-моби- 
лизираща организация.

немарли-
методи Аобривое Видич: ВРАГЪТ ИЗПОЛЗВА I* 

НАШИТЕ ГРЕШКИна комуни-

На заседанието на ЦК на 
СКС чухме многобройни убе
дителни разисквания за това, 
че нашето собствено общес
твено-икономическо и култур
но развитие, в случай да не 
е правилно насочвано, 
же да подхранва национали
зъм и иредентизъм. Тези дни 
особено критикувахме, но с 
недопустимо закъснение, фа
ктите както отвреме — навре 
ме, но достатъчно честите пу 
блични речи на някои ръко
водители на Косово, които

И накрая от всичко можем са стигнали дотам да твърд
ят ,че СЮК е напуснал своя 

ни- та политика по отношение на 
задачите за най-ускорено 

среда, ко- развитие на Косово, 
да не е въпрос на це

локупната наша общност. Сле 
дователно, това 
на Косово, целият

сметка за резултатите, които 
в това отношение сме постиг 
нали в нашата страна, което 
циментира здравината на на 
шето федерално устройство. 
До тези събития на Косово 
не е дошло поради премного 
то или премалкото самостоя
телност, относно, автономия 
на тази Покрайнина в рамки 
те на СРС и СФРЮ, но по
ради съвесното, нарочното 
тяхно предизвикване от стра 
на на неприятеля на нашата 

общност, 
при което определени околно 
сти и отделно нашите опу
щения и опортюнизми са му 
идвали на ръка.

мо-
характеристиките

Редица години много организации на СК на 
Косово подценяваха опасността от албанския нацио
нализъм и иредентизъм. Те не се бореха с пълна
решителност и ефикасност против явления на наци
онализъм, така че на неприятеля бе дадена 
можност с множество

въз-
националистически, 

лозунги, да проникне и в Съюза на комунистите и 
в другите обществено-политически организации.

лъжливи социалистическа

да извадим още две заклю
чения- Най-напред: ц^ма 
то един крупен въпрос в коя
то и да било наша 
Йто и

Числеността на Съюза на комунистите не е до
статъчна от само себе си, за да се обезпечи влия
нието му всред трудещите се маси. * В сръбския народ много 

често е присъствуваща критиТези дни получавахме пис
ма в които някои граждани, 
от великосръбски или други 
неприемливи причини, заго
варят за премахване на авто 
номните области. Такива гле
дища са противоположни на 
целокупната политика на из
граждане на равноправни от 
ношения между всички наро 
ди и народности и не водят

което става 
комплекс 

на развитие на Социалистиче
ска покрайнина Косово, 
съвкупната си сложност, пре
дставлява югославски проб
лем, проблем на Съюза на 
югославските комунисти изця-

ка за условията в които през 
последнитени интереси на албанците на 

Косово и целия албански на
род.

години е идвалорокия конституционен 
дък. Дойде до пълна изява 
на нейната неделимост в юго
славски размери, които пред
поставя, че за отбраната 
всяка част на СФРЮ според 
нуждите да се ангажират си
ли и средства от всички кра
ища на нашата страна. Затуй 
е разбираемо, че за разгро- 
мяването на контраревол1бци- 
онните действия, ведно със си 
лите на Косово, бяха ангажи
рани необходимите 
милицията 
Другите републики и Войводи-

поря-
до повече изселване 
би и черногорци от Косово. 
Заседанието на ЦК на СКС е 
дало за задача 
ти на този въпрос да се изу
чат, съвместно с отговорните 
на Косово и извлекат необхо 
димите изводи.

на сър-в

ЗАСТОЙ В САМОУПРАВЛЕ
НИЕТО

всички аспекна

ло.Вражеският център, който 
ръководеше с контрареволю- 
ционните действия на Косо
во особено насочи 
дейност към 
ученическата 
младеж. Това 
си е доказателство, че напъл
но е спряла да действува ор
ганизацията на Съюза на со
циалистическата младеж и че 
нейната активност, 
отделни манифестации, твърде 
малко се чувствува всред уче 
ническата младеж.

Необходимо е и

«т^вГ^гг^з: Пегър Сгам5олич-- бюрократична борба
на комунистите на Косово в ЗА ИЗМИСЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ
съсичането на

занапред

своята 
редовете на 

и студентската 
само по себе корените на 

сили на вражеските контрареволюцион 
ни действия, защото

Аз съвсем определено каз 
се касае вам< че ние НЯМВ за. какво да

отношенията е приемана ка
то повреждане на 
ния суверенитет, 
ако кажа, че тук е нарушен, 
за СК така обезателния прин 
цип на демократичния центра 
лизъм. Той е неделима част 
от принципите върху които е 
изграждан Съюзът на кому
нистите. Има

федерацията,от измисле- 
Малко еза нападение върху придобив

ките от нашата
правим изменение в основи 
те на системата на междуна- 

отношения ко-
на. революция и 

цялоствърху териториалната 
на нашата страна. Необходимо 

между национали- е последователно 
зма и социалистическото само

ционалните
освен Не е възможно никакво съ

жителство
ито изграждаме. Ние трябва 
да ги развиваме. Но, факт е, че 
една

да се осъ-
обществено-политичес- 

ка общност, нейното
ществява икономическата ста
билизация на Косово и гриж
ливо да се съдействува 
безпрепятственото развитие на 
производството и снабдяване
то със суровини, и на всеки

управление и затуй доживя
ваме конфликти с национализ
ма тъкмо тогава, когато 
стига до стагнация в изграж
дането на

ръко- 
в което преоблада-за водство

Борбата против национализ
ма не бива да водим на де
кларативен начин, но конкрет
но, против всички отделни 
лица, които са заразени от 
тази опасна болест. Необходи

въпроси, които 
могат сами по себе сибюрократични и етатис 

противопо- 
нашата система, 

затворила че 
всяка наша важна критическа 
представа в положението

се ват
да се

преодолеят. Нашият опит по 
казва, че такива случаи са 
редки.

тични елементи 
ложни на 
толкова се е

самоуправителните 
отношения и когато в Съюза 
на комунистите се 
търпимост към национализма.

начин организирано да се на
сърчава сътрудничеството на 
стопанството на

проявява
Косово със

(Продължава на 3 и 4 стр.)и
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(От 2-ра стр.) 
Слабостите на Съюза ните-ихуСГГ ЯаД6НИ “ К°"

тема/ Ние 
отишли 
всичко

на На ®"р ’ГнхомиР Влашкалич на заседанието■а Централния комитет на СКС
на ко

мунистите виждам в 
не сме били

в Чялата 
толкова далече 

в тези

това, че 
упорити от XI

сис- 
сме

отношения, че 
вървяло към

конгрес на СЮК 
собяваме и изграждаме

Да го оспо-

Братството и единството-бариера 

срещу всеки национализъм

което би
унитаризъм би се 
на единодушен отпор. Но 
тази сила, коЯто трябва да 
обезпечи това

спо
ред мястото, което има в с-а 
моуправителната

срещнало
система, и 

ни не е 
неговата 

историческа отговорност. Вто
ра слабост е, че не се

второ, че пред очите 
била непрекъснато единство, за 

говори другарят Тито 
е работническата класа в 

смоуправителните отношения 
и Съюза на комунистите на 
нейно

което

е схва 
развитието на 

самоуправителната система

нало тъкмо в

На 14-то сив заседание ЦенТралниятчело. комитет на Съюза на комунистите в Сърбия ана 
причините и последствията от вражеските демонстрации в САП Косово. Док 

лад по този въпрос 
го между другото каза:

която се явяват различни ин 
тереси, Съюзът на

лизираБорбата

ждунационалните
за развитие на ме-комунис-

сила
своЯта

изнесе председателят на ЦК на СКС д-р Тихомир Влашкалич, койотношения 
не се Свежда на борба сре 
щу национализма. Тя на

тите като кохезионна 
има нов размер в

роля-
Да повторя, ние

пър
во място подразбира борба 
30 развитие на

Акцията на Съюза албанското националистичес
ко съзнание всред широки 
те части на младежта, която 
послужи като основа за влия 
ние и действуване на контра 
революционни елементи.

от 1957 до 1979 година осъ
ществи среден ръст на про 
изводството 9,8 процента.

на кому
«яма ка

кво да меняме в нашите
нистите, след резултатите 
осуетяването на 
то действуване 
те елементи и разобличаване 
то неговия истински характер 
и цел, трябва да върви 
нататък към

всамоуправите- 
обществено-икономичеоп

ределения, в междунационал-
лните 
ски отношения.

политическо
на вражески-

В резултат от ускореното раж 
витие на промишлеността и об 
щото стопанство, е осъществен 
висок ръст на обществения про 
дукт. Общественият продукт 
в общото стопанство от 1947 
до 1979 година е увеличен с 
6,1 пъти, а на глава от насе- 

с 2,8 пъти. Във

Божко Крунич: ЛА СЕ ПАЗИМ ОТ НЕКОН- 
СТРУКТИВНИ РАЗИСКВАНИЯ по-

САП Косово влезе в пери 
ода на социалистическо из- 
грждане като изключително 
изостанала област. От об
щия брой население през 
1948 година 62,2 на сто бяха пението
неграмотни. От изостанало и всички петгодишни планове 
предимно натурално произ- от 1961 година общественият 
водство в селското стопанство продукт в стопанството на По
живееше 80 на сто от насе- сово растеше по-бързо от 
пението. Материалното и об средното в страната. По об-

предприемане 
офанзивно 

ще представ 
идейна подготовка на 

самия СК за действуване, 
ето трайно ще осуети 

Такова

на инициативи и 
действуване. Тя 
лява

Съгласен съм с това, 
това трябва, разбира

че реждение 
и открито да съгледаме със
тоянието в базата на СК. Ор 
ганизациите на СК 
среди, в този случай 
танали пасивни, 
нали в акция. Не 
яли начело на акциите сре
щу демонстрациите. Това не
минуемо задава въпрос 
всяка среда,
публика и покрайнина.: да ли 
това и там би 
случи. С други думи, 
ни организациите на СК?

реално, отговорно
се, да 

становищата 
на покрай- 

и това на двете пок
райнини — каза Крунич. При 
това проблемите трябва 
сведем, по мре мнение, 
онова и което са. 
твяване на 
преодоляване на 
те, които в практиката

оценяваме и от 
на Конституцията 
нините

ко- 
враже 
разви- 

акцията на Съюза на

в отделни 
са ос- 

Не са търг- 
са се став

ските опити, 
тие на

да комунистите изисква повдига
не на множество въпроси ка 
го започнат да се търсят от
говори и чрез разискване да 
се гради идейна и политиче 
ска платформа на борческо 
действуване. Предусловие за 
това нещо е конкретност и 
решимост в диференциация
та всред комунистите. На 
нам не ни е нужно лъжливо 
единство, основано върху 
опортюнизма, фразьорството, 
и двуличното поведение. Ну 

е истинско единство, 
основано върху твърдото оп 
ределение за конкретни 
новища
за действуване, за 
стта и решимост нищо да не 
се примълчи. Нужна 
не само широка акция 
броя на събранията, но 
така мога да 
дълбока по съдържание, 
ято в съзнание на 
мунист 
нието
ще покаже на когото не 
място в Съюза на комунисти 
те. Един от отговорите, кои

на
ОсъЩес- 

Конституцията и 
проблеми-

разованост на заетите, Косово 
от последното дойде на тре-

развитие и все 
преобразование

щественото 
странното 

на САП Косово в най-новата

за
във всяка ре-

се то място в страната.
явяват, по-ефикасен начин и 
с подчертана

история представлява един 
стаен пример на ускорено 
обществено-икономическо ра 
звитие. Участието на селско 
то стопанство в общото насе
ление е намалено на 42,2 на 
сто в 1979 година, при усло
вия на повишен общ брой' 
на населението за 2,2 пъти 
(от 733 034 в 1948 на 1 538 000 
в 1981 година). Основните 
фондове на общественото сто 
панство пораснаха от 
дина до днес

могло да се 
какви са Внушителното материално 

развитие допринесе и към по
умореното увеличение на 
жизненото и обществено рав 
нище на населението. От 1951 
година жилищният фонд на- 
растна пет пъти и днес въз
лиза на 237 000 жилища. До
ходите и разполагаемите сре 
дства на четиричленно семей 
ство през изтеклите 10 годи- 

пораснаха с 3,4 пъти. Осо 
бено внушително развитие 
е осъществено в образова
нието, здравеопазването, кул
турата и другите обществени 
дейности.

отговорност на 
СК, преди всичко в органи
те на СР Сърбия и Покрай 
нините. В този случай 
ля, че е необходимо 
вилно да се 
проблемите.

Ние вече сме организация 
с над два милиона членове. 
Досега сме изтъквали само

мис- 
пра- 

димензионираг
В наположителната страна 

масовия прием в СК, което 
не е без причини. Понеже 
това е израз на настроението 
и доверието в СК, но мисля, 
че това е само едната стра
на на нещата. Втората е,е която 
не сме достатъчно изтъквали 
— какви са критериите в СК, 
качеството на това 
приемане, подготовеността на 
първичните организации на 
СК и т.н.? Съществува по мое 
мнение опасност, в СК да 
се намери един брой от оне
зи, които нямат много об
що с идеологията и полити 
ката на СК, а които не са 
подготвени за идейна и по- 

борба, които лесно 
в определени политически об 
становки се озовават срещу 
политиката на СК.

този смисъл
жно ниприемаме подхода из докла 

Влашкалич нада на другаря 
заседанието на ЦК на СК на

ста-
и върху готовността 

храбро-
СърбиЯ. Ако не запазим то
зи подход явява се опасност 
да се изплъзнат от контро
ла някои неконструктивни ра
зисквания и в конфузията да 
се върщаме на отдавна раз-- 
решените

1952 го
12,3 пъти,
производни е в промишленото 

ство 16 пътипо
акомасово

Участието на промишленост
та в обществения продукт 
се повиши от 16,1 на сто през 

на 38,7 на сто в 1979 
на селско-

кажа, акция 
ко-

всеки ко- 
ще укрепва увере- 

и решимостта, а ясно

въпроси в област-

До 1985 година промишле
ното проивзодството ще ра
сте в размер от 8,5 до 10,5 
на сто, а селското стопанство 
от 4 процента годишно. Обще 
ственият продукт трябва сре 
дно годишно да расте с раз
мер от 7,5 до 8,5 на сто, 
което е с 60 до 90 на сто 
над средното в страната. По- 

заемане
най-съЩе- 

съставни

Войо Сързентич:
БЕЗ ПАРТИЙНИ 

ЗАБРАНИ

1947
година, участието 
стопанство е намалено с 58,9 
процента. Промишленото про
изводство 
година е увеличено 11 пъти. 
Селското стопанство от 
година е увеличено 2,9 пъти. 
Общественият сектор в сел- 

стопанство в периода

е

от 1949 до 1980
;а на националната политика, 

устройство и 
самоуправителната консгиту- 
ЦИЯ

го дължим на трудовите хора 
и гражданите на нашата стра 
на е отговорът на въпроса за 

причините

Федеративното 1959
литическа

на обществото.
накорените и 

голямото съществуване
Считам, че събитията 

Косово са сериозно предуп-
литиката по 
работа е една от 
ствените развойни 
части.

нана
на ското

ВРАЖЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА АЛБАНСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИПОКРАЙНИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК НА КОСОВО ЗА 
И ИРЕДЕНТИСТИ Твърде голям брой от ме

роприятия, предприети досе
га Косово, колкото се можеЗа пълна колективна и лична

отговорност
повече да се индустриализи
ра. Общата сума на средства
та на федерацията,
ни на САП Косово от 1951 до 
1980 година по текущи цени 
възлизат на 72 328.60 милиона 
динара, при което за стопан
ското развитие са изразходва 
ни 48 357,6 и за 
обществените 
24 025 милиона динара. Само

вложе-
обста-• Отговорността за несъответната оценка на

в Покрайнината и за не предприс-новката и сигурността 
мане на необходимите мерки носи целият Съюз на кому- 

всичко Покрайиинският коми-нистите на Косово, а преди 
тет и Председателството му. СР Маке- тиката на нашето социалисти

ческо смоуправително обще

ство, на придобивките на на

шата революция — братство

то и единството и сплотеност

та на нашите народи и народ

ности.

албанци (части на
и СР Черна гора (под звитието нараДОНия 

лозунг за създаване 
публика Косово .

вътрешните 
от ллат-

деиностидействуването на 
и външните врагове

на албанския нацио-

на „ре-На 5 май ПокрайнинскиЯт 
комитет на Съюза на кому
нистите на Косово 
17-то си заседание, на което 
се разисква върху причините 
и последствията от ескалаци
ята на албанския национали
зъм и иредентизъм в неотда
внашните събития на Косово.

в периода от 1976 до 1980 
година общо са вложени 
50 707 милиона динара ...

формата 
иализъм и иредонтизъм и ня- 

общо Със съвмост-

проведе
бе изтък-

слабости
Врагът използува, 

на заседанието,мат нищо нато
интереси и стремежи на образователно-възпита-

с добре 
акция 

част

те на 
телната система и

ните
албанците, сърбите, мюсюлма-

Общият брой на ученици

те и студентите на Косово 
възлиза на 470 000 души, ко

ето ще рече че всеки трети 
жител се учи. С около 50 000 
студенти, относно 

'10 000 жители. Косово е на 
това отноше- 

в страната и всред пър- 
вите в света.

срочена идеология и
завербува една

турците Покрайиинският комитет на 
Съюза на комунистите на Ко

сово прие оставката на Мах- 
мут Бакали на длъжността 
председател на Покрайнин- 
ския комитет на СК на Косо

во и на тази длъжност, с ед

ногодишен мандат избра Ве

ли Дева.

черногорците,ните,
и останалите народности 

Изтъквайки, че

успя да
от средношколската и студент 

Затова трябва

на

дей-Косово. ската младеж, 
да се изборим за пълна марк 

работническо-класова

В изложение науводното 
Али Шукрия и в многоброй- 
ните разисквания бе оценено, 

остана-

на иредентата на 
спирало

ствуването
Косово почти не е 
от освобождението до днес, 

крайната 
е била от- 

Косово от СР

систка
насоченост на образователна-

300 на

изтъкна, че та работа и учебниците и за 
идейно-политическо издигане 
на младите на 
марксизма и теорията и прак-

Шукрия 
цел
цепление на
Сърбия и на 
на Югославия/

че демонстрациите и 
лите вражески действия 
Прищина и други места имат 
контрареволюционен 
т«р. Те са съставна част на

първо място в 
ние

на враговетев
основата на

останалите части 
къДвто живеят

харак-
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Разисквания на 

заседанието на ЦК на СНС Й0СИ1 №03 ТИТО-ИМ Ш
1ДШШ ЕПОХАДрагослав Марковмч:

Нк к ИАИРАИШ ЯСНА ГМНМЦД
Косово, понеже много реше- 

на тяхно предложение
♦Много поуки се отнасят до 

Съюза на комунистите и до 
целокупната наша общност. 
Понеже ,на Косово са дошли 
до пълна изява слабостите, 
които по наша обща оценка 

изключе-

• БОРБА ЗА КОНСОЛИДАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО 
но ЮКП.

• АКТИВНОСТТА НА ПАРТИЯТА В НАВЕЧЕРИЕТО НА 
ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И ПОДГОТОВКА ЗА 
ДЕЙСТВУВАНЕ ПРИ ТЕЖКИ УСЛОВИЯ (4) ♦ния

са и преимани, а и в провеж- ♦
♦полити-дането на приетата 

ка се е облягало върху тях 
с всички слабости и отрица
телни последици които са до 
шли до изражение.

:- гКП на Словения, ХърватскоПроз 1937 родина Йосип Броз Тито 
се оръще в страната, в началото на яну
ари. Най-напред престоява известно вре- 
мо в Загроб, къдото с успех води акция 
за мобилизация на доброволци за Испа-

Словения,

не представляват 
ние и не се отнасят само 
Съюза на комунистите на Ко 
сово, макар че доведоха 
най-тежки последици.

ствота на
Сърбия- През месец юни се завръща в ф 
Париж, откъдето на 
мивана в Москва.

на
23 август пак за-Ако ми позволите още ня

колко думи за още един въ
прос, 
мирането,
контекста на въпросите 
които днес се разговаря. На 
режда се в непозволени не
ща днес например със 
къснение от повече месеци 
да се чуе, че е имало дори и 
такива поотделни явления, но 
това е немислимо и като по-

ДО

♦Под
въпрос са недостатъчната ак 
тивност и ангажираност на Съ 
юза на комунистите и общес
твено-политическите 
зации
Йно-политическа 
ленията на форумната рабо
та- става дума за слабостите 
във функционирането на деле 
гатската система.

Става дума за инфор- ♦ПОБЕДА НА ТИТОВОТО СТАНОВИЩЕосведомяването в ния, а по-късно заминава за 
къДвто работата на партийната организа
ция била доста усложнена и къдото било 
необходимо неговото съдействие. Имен-

♦в Мо- ф 
март 1939 ф

за В седалището на Коминтерна, 
началото наскьа, остава до 

година. През това време успява да осу- ♦ 
сти разпускането на ЮКП и да убеди ръ-- ^ 

Коминтерн в обширните ♦ 
на обсто- ^

органи-
във всекидневната иде за- но в партийната и СКОЮ-аската органи-

борба, яв- зация съществували известни сепаратист
ки тенденции. Там Йосип Броз Тито съ
щевременно работи и върху организира
нето на учредителния конгрес на КП на 
Словения. Тъй като ЦК на ЮКП от Вие
на се пренася в Париж, Броз известно 
време прекарва в Париж. През нощта нг 
срещу 2 август недалеч от Самобор Тито 
ръководи с учредителния конгрес на КП 
на Хърватско, а вече на 17 август отно
во се завръша в Париж. Тито поема ръ
ководството в ЦК на ЮКП, защото в Съ
ветския съюз бива арестуван генералният 
секретар на ЦК на ЮКП Милан Горкич.

По това време главно внимание той 
посвещава на уреждането на обстоятел
ствата всред комунистите-каторжници, за- 
чцото фракционната дейност на групата 
йа Петко Милетич, започва опасно да 
угрозява единството в Партията. Усилено 
и неуморно работи и за укрепването на 
влиянието на Партията в синдикалното 
движение и в разрешаването на някои 
организационни въпроси в югославското 
младежко движение, на първо място в 
обновяването на СКОЮ. 
активно с проблеми, възникнали от фрак
ционното действуване на някои членове

ководството на
С1 доклади за консолидацията

в ЮКП да одобри неговата ф♦ятолствата
дотогавашна активност и да му довери ф 
да създаде ЦК на ЮКП от членовете ф 
на дотогавашното временно ръководство ф 
на ЮКП в страната. От 15 до 18 март ♦ 
на заседание в Бохин създава ЦК на ^ 
ЮКП. По време на разгрома на Чехо- ^ 
Словакия Тито пише възвание „ДО НА- ^ 
РОДИТС НА ЮГОСЛАВИЯ", в което на- ф 
ново предупреждава за надвисващата ф 
опасност от фашистка агресия, която ве- ф 
че застрашително се насочва към Юго- ♦ 
славия- В Тацена край Любляна ръково- ^ 
ди на 9 и 10 юни със съвещанието на ^ 
югославския ръководен партиен актив, ^ 
койтс потвърждава и одобрява насоката ф 
и дейността на новия Централен комитет ф 
на ЮКП. Отново заминава в ССР, къде- ф 
то на 1 септември се залавя с работата ^ 
в Коминтерна. Секретариатът на Комин- ♦ 
терна му отдава признание на 23 ноем- ^ 
ври за успешна дейност върху консоли- ^ 
дацията на ръководството на ЮКП. ~

През март 1940 година Йосип Броз ф 
Тито се завръща в страната, като извест- ф 
но време престоява в Цариград. При ф 
твърде изострените условия в навечерие- ♦ 
то на Втората световна война той всеця- ^ 
ло се отдава на партийна дейност. Ра- ^ 
боти върху 
укрепване на ЮКП и 
антифашистката борба във 
движение.

отделно явлвнив» на култур
ните дружества от 
се удолетворявало 
да се свали Титовият порт-

АлбанияглавнаОсновен въпрос и 
слабост в работата на Съю
за на комунистите е тази, че 
не е ясно очертана граница
та между афирмацидта на 
албнеката народност и ал
банския национализъм.

искането

рет за да те се сЪгласят да 
изпълнят своята програма. Ко 
гато това се случи в един
единствен случай, обезател 
но трябва да бъде алармира 
ка цяла Югославия. Инак това 
не бива. Това

За национализма се гово
реше от по-дълго време са
мо о бобщено, а изоставаше 
всекидневната конкретна бор
ба срещу неговите носители. 
Така се стигна и до положе

са неща 
които трябва да се отговаря- 

Мисля, че една отговорна 
комисия трябва да изучи вси

за

неприятелските нацио чки случаи на изселване вси 
чки спорни случаи, всички 
съдебни случаи все до случа ф 
ите на жалби. Съществуват ^
политически причини и потре ф
би да се навлезе в по-дъл- ф 
бок анализ как е могло да ♦ 
се стигне до това. Онова, ко 
ето е било, вероятно не мо 
же много да се поправи, но ^ 
би било., от голямо значение ^
този процес да се спре. Мис ф 
ля, в този момент другарите ф 
от Косово би трябвало да ♦
водят сметка, разбира се съ ♦
противявайки се остро на ?
всеки вид и форма на нацио ^ 
нален реваншизъм, до който ф
може да дойде от страна на 
сърби, черногорци и други — ф
каза Драгослав Мркович.

нието
налистически сили, а не работ 
ническата класа със Съюза на
комунистите начело, носят 
знамет о в националната еман 
ципация на албанската наро
дност, което законно воде
ше към проникване на нацио
нализма, а не към афирмаци- 
ята на равноправието на на
рода и народностите.

:
♦Занимава се

на-ръководните кадри на ЮКП в Париж. 
През 1938 година

Еди н от въпросите за кои- 
е албан- се завръща в Па

риж, където остава все до края на март. 
Оттам, след 
стрия към Германи^
„ЗА МИР, НЕЗАВИСИМОСТ И СВОБОДА". 
В края на месеца се връща в страната, 
а на 17 април' взима участие в конферен
цията на Комунистическата партия на 
Словения- В началото на май на Лисца 
формира временно ръководство на ЮКП, 
съставено от представители на ръковод-

то искам да говоря

♦отношения-ско-югославските 
Разбира се, съществува 
обща, съвместна отговорност 
на равнището на Югославия 
за някои направени грешки. 
Обаче, за това са отговорни 
преди всичко,

организационното и идейно ф 
прерастването на ф 

всенародно ф

присъединяването на Ав-и
пише възванието

♦
Като най-пряка задача на ЮКП 

ставя борбата за демократизация на стра
ната л борбата за опазване на независи
мостта на 
юли взима

♦по-
♦
♦♦другарите от ♦♦ югославските народи. На 29 

участие в работата на Трета
та конференция на КП на Словения, 
от 16 до 18 август — на 
ска

♦ИВАН СТАМБОЛИЧ: ♦
а ♦Разлики в тълкуването на 

Конотктуцша
VIII покрайнин- ф 

конференция : а ЮКП за Черна гора, ' ♦ 
Бока, Санджак и Метохия, а на 25 авгус! ♦ 
участвува на Първата конференция на КП ^ 
в Хърватско. ♦

♦Повърхностно и некритичес- 
ки приемахме становището, 

-според което поради непъл
ното изразяване на национал
ната самобитност, трябва да 
се оформят закръглени на
ционални икономии, относно 
покрайнински и републикан
ски стопанства, като че ли за 
тази самобитност не е един
ствената обществено-истори
ческа основа именно онова, 
което прави, както сме запи
сали в Конституцията, един
на система на обществено- 
икономическите отношения на 
социалистическото самоупра
вление. Търсенето на реше
ния на националния въпрос 
ако се има на предвид кла- 
сово-националния въпрос, тър 
сенето на национално равно- 

. правие без сдружаване на 
труд и средства е голямо за
блуждение. ,

Не смеем нито да надце

ним, нито да подценим поли
тическите последици от про- 

,кръщаване" на 
СР Сърбия, особено на ней
ната централна част. А то се 
среща в изказвания и речи 
на политически хора, в офи
циални документи, в печата и 
на телевизията, в публицисти
ката и пр. Те не отговарят 
или са в противоречие с ос
новния смисъл на Конститу
цията. Какво например пред
ставлява „централна Сърбия“, 
или „Сърбия без покрайни
ните" когато преди всичко, е 
изключително същинска отли
чителна черта — Социалисти
ческа република. В така съз
дадения климат се стига и 
дотам, че в официални доку- • 
менти, дори и в статистичес
ките данни, да не се посочва - 
истинското название — изтъ- ~ 
кна между другото Стамбо- 
лич.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ фПЕТАТА 
В ЗАГРЕБ ♦изволното

От 19 до 24 октомври 1940 година, ^ 
при твърде трудни условия, В Загреб се ^ 
провежда Петата ♦национална 

която дейно
конферен- ф 

взимат участие ф 
която има значение на ф 

партиен конгрес. Ръководството на ЮКП ♦ 
избрано *
Тито

ция на
110 делегати и

на тази конференция с ♦начело
повежда народите и народностите ♦ 

на Югославия през следващата 1941 го- ^ 
дина в Народоосвободителна борба. То- ^ 
гава, в заключение на Петата национал- ф 
на конференция в ^
роломното нападение на Хитлерова Гер- ♦ 
мания и фашистка Италия на 
Йосип Броз Тито

навечерието на ♦ве-

Югославия ♦
:казва:

•«Другари, пред нас идват съдбовни 
дни. Напред сега, към окончателна борба. 
Следващата конференция трябва 
ведем в освободената стра 
нците и от капиталистите".

♦
♦
:да про- 

на от чужде-

♦Йосип Броз Тито през 1943 година
■ ♦- Следва

Подготви: Матея АНДОНОВ ♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦г 5
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в НИШКИ РЕГИОН'Д/ТЪ ШИШ ДЕНЯТ № СИГУРНОСТТА’ЗА ПО-ГОЛЯМО- УЧАСТИЕ 
СТВЕНИЯ живот на младите в ОБЩЕ-

По повод 13 май Деня на 
сигурността в Общия секре 

вътрешните работи 
се състоя

ОГРОМНОТО 
алистически

мнозинство 
самоуправителе 

развитие. Изхождайки от 
хора в изграждането на 
принципи на Съюза нт 
коление

са на добро равнище., В упа 
дък са и углавните деяния- 
От общо 3 117 углавни дея
ния 497 са от областта на 
стопанството, а от областта на 
общия криминал — 2 620 де-

младежи 
н път на

постиженията 
социализма

вид на вражеска дейност 
през изтеклата година са не
значителни.

са за соци- 
общественото 
на трудовите 

и от програмните 
комунистите, ВСЯКО НОВО ПО

МИТ» и перспективи на по-
материално и обществен 

социалистическа общност 
революция, имайки

Тариат на 
в Ниш Те са се случва 

ли по време на Афганистан
ската криза и болестта на дру 
гаря Тито.

прес-конфе 
журналисти- 

запознати със състо-

ренция, на която 
те бяха

ражда свои 
висока степен на

Най-често тезиянието по 
гиона, от

сигурността в ре- 
съекретаря на Об- 

Щия секретарят ПетЪр Ра- 
доаич и Живоин Йованович, 
началник на Отдела 
на сигурност.

Беше

ла. проишествия са ставали по 
заведенията и са извършени 
от лица, които ндмат никакъв 
авторитет в своите среди. Сре 
щу такива явления Службата 
по сигурността и гражданите 
навременно и енергично са 
реагирали.

о развитие 
сегашния етап 

на предвид обществе- 
отношения въз 

от огромно значение

на нашата Изтъкнато беше и все по- 
тдсното сътрудничество меж 
ду гражданите и Службата пб 
сигурността, като по такъв на 
чин още повече укрепва об
ществената самозащита и си
гурност. И нарушенията във

Вка нашата
но-икономическите

и политическите
Конституция,

ПО-ГОЛяМОТО
Целокупния обществен 

ворност за напредъка на 
собственото

на Държавоснова на новата 
е творческото и все 
дежта в изтъкнато, че общес- 

твенидт ред и мир в региона
участие, на мла- 

отго-
а с това и за 

да се увеличава. Са- 
исторически шанс и

живот. Нейната
обществото.

положение, трябва 
моуправлението й дава за това 
тя трябва да го използва.

|Из речта, 
на СЮК)

СРЕЩА С МИЛИЦИОНЕР, ПОЛУЧИТЕЛ НА ПЪРВОМАЙСКА НАГРАДА

Голямо признаниепроизнесена на Десетия конгрес

Между онези, които по повод Първи май получиха на 
града е и БРАТИСЛАВ РАКИЧ, милиционер в Димитровград.

СК — КОХЕЗИОННА СИЛА кой 
в жи

рим, а попитахме го — 
му е най-придтния миг 
вота.Ние трябва да разберем, че Съюзът 

кохезионна сила
21 годинана кому- 

— това неведнаж 
к°ято държи нашата общност 

отговорност за правилното 
страна, на първо мдсто 
класа в

живея
сред този народ, с който

и от който трудно бих 
се разделил. След 
снах

тук,
сви

нистите е тази 
казах 
лата

— Много трудно е да 
кажа, защото наистина при
ятните са повече, 
мер тук, в Димитровград, съм

ви
кнахи поема ця- 

развитие на нашата Ето налрикато напу 
родния си край, Кране

во, аз намерих втория си 
град — Димитровград. Пър 
во бЯх в Поганово 5 — 6 го

за ролята на работническата 
нашето общество. През войната 

гнахме огромни успехи. Но
получавал 
Септемврийската, сега Първо
майската, в службата 
що така, в личния ми живот, 
в срещите с хората... 
това не се забравя- Но, 
миг завинаги

много наградиние пости- 
опит трябваше

да извлечем поуки и за днешния период. Защо 
тогава побеждавахме? Защото бяхме единни. Затова 
защото ни водеше една единствена мисъл: да побе
дим окупатора и куизлинговците, класовия враг. Днес

от този
ми съ-ние

дини и след туй непрекъсна
то 14 години в Димитров
град. Вярвайте ми няма се
ло в Бурела, Забърдието и 
Дерекула където да не съм 
бил и навсякъде едно и съ
що

всички
един

ще остане всъЩо така ни води една мисъл: да победим всички 
ония, които са против нашата самоуправителна сис
тема. Тази мисъл трябва да ни води. Трябва да ни 
води мисълта да не смеем да допуснем омраза ме
жду нашите народи и народности.

[Из речта на тържеството по случай, 30-годиш- 
нината на Първа пролетарска бригада в Рудо, 
22 декември 1971 год.)

ума ми и мога да кажа, 
това е най-щастливия 
моя живот.

че
миг в 

Именно това е 
през Димитров

хора гостоприемни, 
хора с които може да се жи деня, когато 

град, със синия влак, на 
път от София за Белград в 
нашия град направи престой 
най-обичания наш учител — 
ТИТО. Тогава бях на ж.п. га
рата
синия влак и до другаря Ти
то ; бях на длъжност — обез 
печавах сигурен престой на 
най-скъпия човек, който е 
минавал през Димитровград.

вее, хора, които знаят да се 
самозащищават, хора с кои
то всеки мой колега би по
искал да сътрудничи.

непосредствено до
ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА

Единодушна подкрепа на проекта на 
Обществения план иа СР Сърбия

Братислав Ракич Нашият днешен събеседник
.31 май 1981 година и разпи
саната цена на захарта. Ком 
пенсацията ще се заплати на 
организациите на сдружения 
труд, които доставят захар на 
здравните организации, дет 
ските домове, социалните за

ведения и на обществените 
столове, както и на организа

циите на сдружения труд, ко 
ито продават захар на дреб- 

К. Георгиев

купената на домашния пазар 
пшеница и разписаната ре
публиканска цена (за пшени
ца, купена в периода между 
1 юли 1980 и 28 февруари 
1981 година).

На организациите на сдру
жения труд, занимаващи се 
с преработка на мляко ще 
бъде заплатен 1 динар за ки
лограм прясно 
во на компенсация 
ганизации ще осъществят са
мо ако преработеното мляко 
дават по цена, намалена със 
стойността на компенсацията.

Компенсация за свинско, 
юнешко и овче месо ще се 
заплати на организациите на 
сдружения труд, занимаващи 
се с производство на месо за 

количества, доставени 
на здравните организации,

Делегатите на трите съве
та на Общинската скупщина в 
Бабушница в началото на сед
мицата разгледаха проекта на 
Обществения план за разви
тие на СР Сърбия за перио
да 1981—1985 година, 
и в разискванията, които 
проведоха в местните 
сти, организациите на сдруже
ния труд и органите на

по-нататък изтъкна, че по- 
голяма награда за един ми

лиционер не съществува от 
онази, която я дава народът 
сред който се живее и рабо

ти, а наградата за милиционе 
ра е сътрудничеството, раз

бирателството и преди всич

ко единодействието, което 
никога не е липсвало в нашия 
край.

Наистина едва ли 
що по-приятно в работата на 
един милиционер 
то за сътрудничество с хора 
та, с които ежедневно се сре 
ща и с които споделя и доб- 

Естествено, 
през 21 родина в служба 

та на СВР, Братислав Ракич 
е имал и приятни и непри
ятни мигове, обаче за непри 
ятните не искахме да гово-

от умение

Както
се

рото и лошото.общно
че

мляко. Пра 
тези ор-

об-
оргаще ствено-политическите 

низации в общината, и на 
сиЯта на Общинската 
щина бе оказана единодушна 

раз

се-
Т. Петровно.скуп-

СРЕЩА С ПОВОД
подкрепа на основните 
войни насоки на нашата репу На отговорен пост И като член на Съюза 

югославските
на

блика в настоящия 
шен период.

На сесията бе прието 
шение за сключване на

петгоди
комунисти, в 

през 1965
година, Иван Василев се про 
явява с примерна дейност. 
Изпълнявал е и длъжността 
секретар на първичната пар
тийна организация в Отдела 
по вътрешните работи.

— Като служащ, задъл
жен за сигурността в движе 
нието искам да поръча на 
всички водачи, но и на оста- 

за всеки налите участници в движение 
отго- то, съзнателно да спазват за- 

конопредписанията, защото 
всяко невнимание носи опас . 
пост за живота на хората. А 
човекът, както казваше дру
гарят Тито, е нашето най-гол- 
ямо богатство. От тези не
гови думи трябва да се ръко 
водим и ние, които се гри
жим за сигурността в движе- 
йието, и всички водачи.

М. Янев

чки служебни задължения и който постъпва 
активно участвува в обществе 
но-политическиЯ живот 
споята среда. Тези дни, кога 
то Службата по сигурността

ПРЕДИ 16 години Иван Ва
силев ,служащ в Отдела по 
вътрешните работи в Босиле 
град поема твърдо отговорна 
та милиционерска 
През целия този период той 
добросъвестно изпълнява вси

ре-
06- на

всичкиза написва 
на Моногра

фия на Седма сръбска удар 
на бригада на НОВЮ.

Делегатите на Общинската 
скупщина в Бабушница обсъ
диха и няколко информации.

Според взетото на сесията Р® 
шение, Общинската скупщи
на в Бабушница ще обезпе
чи средства за компенсиране 
цените на пшеницата, лряс- 
ното мляко, юнешкото, свин
ското и овчето месо и на за
харта. Общинската скупщина 
ще заплати по 80 пари за 
всеки килограм пшеница, 
сена в периода от 1 ноември 
1980 до 30 април 1981 годи- 
на и ще компенсира 1/3 от 
разликата между цената на

ществен договор 
не и издаване длъжност.

детските домове, социалните 
на обществените 

Цената на свинско

чоствува своя празник, разго 
варяхме с Иван за неговата 
професия.

— Да се грижи за сигур- 
общество 

и на съгражданите си — каз- 
Василев

заведения и

столове.
ще се компенсира 

с 2,50 динара за 1 кг, на юне 
месо с 1,50 динара и 

месо с 2,50 дина- 
Ком-

то месо ността на нашето

вашкото
голяма

ворност, но и голяма чест. 
Аз, както и всички мои коле 
ги, така схващам нашата длъ
жност и това винаги ме насър 
чава да бъда бдителен на 
поста си. Когато човек док
рай осъзнае отговорността, 
която изисква работното му 
място, не му е трудно да 
изпълнява поставените му зада 
чи, колко и да са сложни.

човек е
на овчето
ра за един килограм. 
пенсацията Щ® се 
за периода 
1981 година.

заплаща 
след 1 янУаРи

в БаОбщинската скупщина
компенсира повие бушница щ® 

ловината от разликата меж- 
рнесо 

от 1 март до
ду цената на захарта, 
на в периода

Иван Василов
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явлениестопанство•п
СРЕЩА С НИКОЛА ДИМИТРОВПРЕДКОНГРЕСНАОБЗОР

ГРИЖИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА РАБО 
ТНИЦИТЕ за селското 

стопанство
Бих говорил наи-много

ГРИЖИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ 

ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ

За деперат на Третия конгрес на самоулраоителцтс на 
организациите на сдружения 

местните общности в Димитровградска 
в ОСТ „Сто

трудещите се вЮгославия 
труд и гражданите в 
община избраха НИКОЛА ДИМИТРОВ, агроном ие дума за производителност 

нашата община!та иа труда в
— Мисля, че непременно

чар“.
Впрочем не бих отминал да 

всички други проб 
ломи и успехи, с които все-

РАДОСТТА, че именно той 
работничес

бих казал, че производител- 
в Димитров-

кажо и заще представлява 
като класа от Димитровград-

ността на труда 
град е 
нище, обаче

на задоволяващо рав 
това не зна-ска община на Третия кон

грес но самоуправитолито на 
Югославия, се вижда 
цето на младия агроном, но 
проличало и отговорността, ко 
ято му о доверена, 
ме го: Ако ви се удаде въз
можност да вземете участие

* До 4000 динара личен доход — 82 работника в Ди
митровградска община сечи, че тя не може да

Когато споменавам
но ли

Въпросът за най-ниските 
загарантирани лични доходи 
в общината е открит, така че 
и това допринася определен 
брой работници наистина до 
бъдат със застрашено жизне 
но равнище. Съюзът на син
дикатите занапред в тази об 
ласт ще води по-голяма гри
жа, което впрочем е и зада
ча на организациите на сдруже 
НИЯ ТРУД-

Безспорно, че в определен 
брой трудови 
личните доходи на 
работници са доста 
има и основателни обективни 
причини: липса на оборотни
средства „В. И. Циле", ниска 
акумулативност и значително 
покачване на материалите и 
суровините „Градня“ и т.н.

Съюзът на синдикатите в 
общината също така подчерта 
ва, че нецелесъобразно и не-

РЕДИЦА обстоятелства не 
на светов- 

особено през по 
година продиктува-

увеличи. 
производителността, не мога, 
а да не сломена и онова,

само у нас, но и 
ния пазар, 
следната

ко-
Попитох-

ето го спъва.
Мисля, че това е общоюгос 

проблем. За съжале- 
проблем, с който всеки

дневно се срещаме и 
Димитровград, а това 
казал неоснователните боледу

ха, рязко покачване на цени 
те и застрашаване жизненото 

брой
лавскив разискванията по време иа 

Конгреса, за какво бихте го 
ворили!

— Тъй като представлявам 
4 хиляди работника и всички 
селскостопански производите 
ли от Димитровградска 
щина, много е трудно да ви 
кажа, за какво точно бих го 
ворил, защото за нашата сре 
да има какво да се каже. Все 
пак най-вероятно бих говорил 
най-напред за селскостопан 
ското производство, защо
то като агроном проблемите 
от тази област са ми и най- 
познати. Всъщност на селско 
то стопанство сера се отделя 

мисля,

равнище на немалък 
работници от прякото матери 

Светов-

ние
ние в 

са бихално производство.
икономическа криза, 

изпъкваща във все по-остра 
форма, безспорно има и ще

ната
вания, които много пречат и 
на производителността и на са 
моуправлението, и изобщо на 
по-бързото развитие на наша 
та община, 
казал истината, че трудовите 
хора успешно изпълняват за 
дачите в трудовите организа 
ции и вън от тях.

Никола Димитров добави, 
че на Конгреса на самоулра 
вителите би говорил 
информирането, и за самоуп 
равителния работнически кон 
трол, за работническия стан 
дарт и друго.

об-
стоима, отражение и върху 

панисването у нас.
Благодарение 

дица мероприятия,

организации 
отделниобаче на ре 

подчер-
Естествено, бихН. Димитров

ниски
интерес за коренно пре 

сто
тан
устройство и гъвкавост в

кидневно се срещаме 
шата община. Така например 
непременно бих споменал с 
какъв темп на развитие се 
движим, как върви сдружава 
нето, заетостта, самоуправле
нието и прочие.

Следващият наш въпрос, с 
който се обърнахме към друга 
ря Димитров бе: Какво бихте 
казали на Конгреса, ако ста-

панисването, югославското сто 
панство одолява на вълните

Вна икономическата криза, 
това отношение може да се за

че и димитровградско 
все

каже,
то стопанство проявява

голямо внимание 
че това, което бих казал би 
било изслушано с особен ин-

по-голяма заинтересованост 
за по-високи резултати на 
стопанисване.

Председателството на 
щинския синдикален съвет 
и ОК на СКС на съвместно 
заседание, разглеждайки сто

достатъчно се ползуват крат
котрайните почивки (събота и 
неделя), а също така 
дишните почивки. Отделни сто 
пански

Т. Петровтерес. IОб- го-

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАДорганизации не отдел 
ят средства за годишни 
чивки, въпреки че нуждата 
от възстановителни и органи 
зирани почивки в тази насо
ка има. Следователно, и в та 
зи облеат ще трябва да се 
действува по-системно и 
организирано.

Обстоятелството, че ОК на 
и ОСС са се наели да

Няма отсрочване за приемането на 

развойните програми
по-

панисването и жизненото рав 
нище на работниците конста 
тират, че 
стопанство

димитровградското 
главно успешно 

се справя с изникналите про 
блеми. Едновременно те 
сочват, че не може много по

по- по-
Съвместно планиране идоговаряне и правилното раз организация на сдруже 

ния труд „Напредък" и „Из- 
градня." Всичко това по мне 
нието на Миланов успорява 
стопанското 
щината.

Разисквайки по тези твърде

ната
хвални думи да се кажат за 
онези стопански организа
ции, чиито работници имат 
лични доходи между три и

пределение на труда, в организациите на сдружения труд, 
а особено между организациите от стопанската дейност, 
дава възможност за по-бързо и стабилно развитие на Бо 

силеградска община.
ИЗХОЖДАЙКИ

СКС
въпроса с жизнеразгледат 

ното равнище на работници 
и потърсят съответни реше
ния говори за необходимата 
сериозност, която се прида-

развитие на об-
четири хиляди динара, а са 
завършили стопанската

атива на Изпълнителния съ
вет на Общинската скупщина 

Общинската в Босилеград, се проведе ра
във зговор между директорите

на стопанските организации, 
развойна програ представители на Общинската

скупщина и обществено-по
литическите организации от 
общината.

от заключе
нието на Съвета на сдруже
ния труд при 
скупщина в Босилеград, 
връзка с изготвяне на сред- 
носрочната 
ма за период от 1981 до 1985

1980
ба-година с положителен 

ланс от 1—2 милиона динара. 
Дори се допуска възможност
та да се стопанисва и със за
губа, но личните доходи 
бъдат по-високи — между не

важни въпроси за цялостното 
развитие на общината, както 
и за всяка

ва на този въпрос, защото 
той е в пряка зависимост с 
общото стопанисване, създа
ването и разпределението на 
дохода, повишаване произво 
дителността на труда и всеоб 
щото материално укрепване 
на стопанството в общината.

Ст. Н.

организация по- 
изтък-

редица обективни при
чини, но също. така посочиха 
и техните слабости в работа
та си.

отделно, директорите 
наха

да

година и инвестиционното из 
граждане в 'общината, прието 
на последната сесия на Съ

вета, на 5 май т.г. по иници

тири до пет хиляди динара.
Наглед парадоксално, но в 

същността си доста прогресив 
но. При такова положение 
биха се потърсили коренните 
причини за лошото стопанис 
ване, а също така своевремен 
но биха се предприемали мер 
ки за увеличаване произво
дителността на труда. Тук ще

Уводно изложение във 
връзка с досегашната дей
ност изнесе Боян Миланов, 
председател на Изпълнител
ния съвет в общината. В 
изложението си Миланов под

— Как 
силеградска 
чително зависи

ще се развива Бо- 
община, изклю- 

как 
най-це

от нас,
звонци ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗА ПРИМВР
ще се организираме 
лесъобразно да използуваме 

наша-
черта, че 
вности

досегашните акги 
в тази насока бавно 

Почти всич

средствата, които дава 
та по-широка общност, а те 
не са

ОРГАНИЗАЦИЯТА на Съюза на инвалидите по 
труда в Звонци, сформирана още преди 20 го
дини, е една от по-дейните в общината. Повечето 
от членовете й са от района на Звонци и повечето 
от тях са работили в мина „Ерма". Но вследствие

262 души, ин-

се осъществява, 
ки стопански 
общината все 
кретни развойни планове,

може и по-успешно да 
раздели трудът от безделие
то. С една дума, чрез стиму 
лативни

се
малки. Не трябва да

организации в очакваме от НЯК°Я друга ор 
защото

„Здравлье" от Лесковац 
'Ято финансира фабриката 
сушене на билки, 
ганизации не проявяват

още нямат кон генизация, освен
възнаграждения ще 

се произвежда по-добре, по-
ма

ко-кар че краен срок за приема 
нето им беше 
Инвестиционното

силикозата, последиците останаха 
валиди и пенсионери боледуват от тази болест.

Съюзът на инвалидите по труда в Звонци сът
рудничи със Съюза на пенсионерите в Бабушница 

от които и по обезпечаване

заевтино и по-качествено.
В Димитровградска община 

общо 82 работника имат под 
4 хиляди динара личен 
ход. От тЯх 36 са в ,,Градня'', 
17 във „В. Иванов — Циле", 
16 в „Услуга" и прочие. Ос
вен това определен брой ра 
ботници имат личен доход ме 
жду 4 и 5 хиляди динара, но 
поради това че издържат сту
денти или имат болни члено
ве на семейството, а само те 
са настанени на работа, жиз 
неното равнище им е застра 
шено. Такива работници има 
общо 27 души.

месец април, 
изграждане 

провежда 
планове.

други ор- 
интесъщо така не се 

според ' приетите 
Средствата за 
на Услужно-занаятчийския цен 
тър който е трябвало да бъ
де готов преди три години,

рее за изграждане на нЯкой 
обект вдо-

общината. Затова 
шите, макар и малки

въпроси,
на жилища за членовете си. 
средно по трима души същите и получават. Също 
така организацията в Звонци 
ща четири до пет свои членове на отдих и почивка.

по повече на-
изгражданетоПочти всяка година стопан

организации, но с по-ор- 
ганизирана работа, с взаимно

ски
всяка година изпра-

договаряне, сътрудничество и 
трябва да пое

според новия инвестиционен 
план са нужни над Г милиард 
и 700 милиона стари 
нара или те са по-ролеми от 
преди три години за 500 ми
лиона стари динара. До зна 
чително закъсняване 
ждането на 
ски обекти има и при Основ-

Тази година е извършен избор на делегати в 
местните организации в Звонци, Ясенов дел и Ра
кита. За председател на Общинската конференция 
на Съюза на инвалидите по труда в Звонци е из
бран СТАНОЯ САВОВ от Ясенов дел. Но най-г°лям 
проблем, който създава трудности на Председател
ството е, че нямат помещения за събиране на чле 
■еУАсй ои зхиНиивани

солидарност 
мат бремето на по-нататъшноди-

то развитие на общината — 
изтъкна Симеон Захариев, 
председател на Общинската 
скупщина в Босилеград.

М. Я.

в изгра 
повечето стопанин зхзаонД. Глигориевич
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Брой 1261 
Година XXXVIII 

15 май 1981 
Белград

н ационализмът не е някакъв нов феномен 
на наша почва. С това явление се сре-

,Щв*Ме и П°-Ран°. °* Народоосвободител- 
ната оорба насам. Вече 
но, че национализмът

легатската система и самоуправлението в база- 
та* Ориентиран предимно към форумна работа, 
той постепенно губил 
ческата база, 
предизвиквали застой на самоуправителните об
ществено-икономически отношения. Такива

новете, организациите и ръководствата на Съ
юза на комунистите почти във всички краища 
на нашата страна. Нима тромавостта, бездей- 
ността, опортюнизмът, бюрократските тенден
ции, форумната работа, затварянето, автаркич- 
ността и т.н., са редки явления в работата на 
Съюза на комунистите? Нима те не са способ- 
ствували за такова развитие на обстановката в 
Косово? Нима тези и други явления нямат от
ражение върху работата и отношенията между 
ръководствата на Съюза на комунистите? Нима

връзката си с работни-от този опит е извест- с всички последици, които саникне върху политически 
уязвима почва, там където в Съюза 
нистите отслабва 
бдителност

на кому- 
политическата 

към враговете на революцията. За- 
ЩОТО, национализмът — съдейки поне по юго
славския опит — бе знамето на всички анти- 

сили, като се почне от носи
телите на етатизма, бюрократизма пЪк до анар- 
холиберализма и различните буржоазни 
логии. Нито

дейността и явле
ния, наистина, срещаме и в другите републики 
и автономни области, обаче всичко това в ус
ловията на относителната I 
витост и изостаналост в Косово

икономическа нераз- 
1 е оставяло мно-социалистически

го по-тежки последици. Прникването 
нализма в тези 
„идейна"

на нацио-
условия показа, че той своята 

храна не е намирал в
като последица на тези отношения нямаме про
блеми

идео-
в този случай в Косово не е било 

неизвестно, че проникването
с развитието на обществената критика? 

Нима е трябвало събитията в Косово да
степента на

икономическата развитост и изостаналостта, но 
в състоянието на обществените 
не(делотворнотостта)

нина национализма 
тъкан на нашето отношения, в 

на субективния социалис- 
фактор. Впрочем, потвърди се, че бю

рократичните тенденции в 
облекчават проникването на 
Така може

принудят за това да говорил- пп-открито 
мокритически?

в социално-политическата 
общество е

и са-
в обратна пропорция с по

литическата активност и бдителността на Съю
за на комунистите и другите 
сили, обаче трябваше

тически Тези събития потвърждават, че Съюзът на 
е постигал най-големи подеми, 

най-здраво се е свързвал с работническата ба
за, най-бързо е

неразвитите краища 
национализма . .. 

да се протълкува възприемчивостта 
на един, в същността си, измислен 
„експлоатация на Косово" и

комунистите
социалистически 

време, знания и условия 
причини.

На края, трябваше решителност и храброст да 
се утвърди реална политическа 
собствената част на

развивал социалистическитеда се идентифицират поне основните
самоуправителни отношения, най-добре укреп
вал своя авторитет като водеща идейно-поли
тическа сила, когато открито и направо е посоч
вал

лозунг за 
това точно по 

време, когато тъкмо този край, благодарение
югославска 

подем в своята 
история и най-ускорен в цялата ни страна. Към 
това допринесе и начинът на употреба на со
лидарно вложените средства, които не са пол
звани през сдружаване на труда и средствата, 
следователно, по непосредствен самоуправите- 
лен начин, но през бюджета — по етатистиче- 
ско-бюрократичен начин, което укрепваше ро
лята на държавните и политическите форуми 
в автономната област като обществено-полити
ческа общност, засилваше тенденциите на дър
жавността и редуцираше активността на ръко
водещия субективен фактор върху статистиче
ската линия на стопанското развитие и по съ
щото време редуцираше ролята на работниче
ската класа и трудещите се. Върху тази осно
ва се създавал едностранчив подход към по
литиката на помощ на недостатъчно развитото 
Косово, който се свеждал на това, че основ
ните причини за относителната изостаналост са 
недостатъчните средства, които на Косово се 
дават чрез Фонда за развитие на неразвитите 
и по други начини. Според тази логика, глав
ната причина, че Косово още по-бързо не на
предва не са ниската производителност, слаба
та организация на труда, неикономичното харче
не на инвестиционните средства и въобще по
грешната развойна политика, но становищата 
на другите, уж непоследователността в полити
ката на Съюза на югославските комунисти и 
под. На тази логика е близка мисълта нацио
нализмът малко да се използва като натиск 
върху останалите партньори в Югославия, с 
цел да се дойде до повече средства за раз- 

по-съЩото вроме да се осъди какво-

оценка и види 
отговорност, преди всичко, 

на ръководствата на Съюза на комунистите.
на солидарните усилия на цялата 
общност, постига най-бурен

реалните проблеми и решения и когато в 
тази акция се е опирал върху класовия ин
терес на работниците и тяхната г°т°вност да 
изграждат нови социалистически отношения, ко-Т ова, което се чу на заседанията на ПЬ 

на СК на Косово, ЦК на СК на Сърбия 
и на ЦК на Съюза на югославските ко

мунисти всъщност представлява велик час по 
самокритика, израз на потребата на Съюза нг 
комунистите да посочи на собствените си сла
бости и отговорности, като водеща идейно-по
литическа сила в нашето общество, израз 
решимостта национализмът коренно да се пре
махне от почвата на Косово и цялата ни стра- 

. на.

гато е установявал демократически диалог въ
тре в своите редове и работническата класа, 
когато открит ое говорел и за своите слабости 
и за своите отговорности. В такива моменти 
Съюзът на комунистите ставаше по-силен и 
по-мощен, между другото и затова, че беше 
самокритичен и без оглед на това какви бяха 
поводите за такова поведение. Сега имаме един 
такъв момент.

на

ШНационализмът в Косово 
ник, преди всичко в тромавостта и инертност
та на комунистите, в бюрократската практика 
на ръководствата, в либерализма и опортюниз- 
ма на по-голям брой членове и ръководства 
на Съюза на комунистите, а всичко това даде 
възможност на националистите почти безпре
пятствено да развиват своята активност. Кому
нистите в Косово открито указаха на недопус- 

охотност и ‘небдителност, която даде въз-

намери съюз- ироките и интензивни политически рази
сквания около контрареволюционната ак
тивност в САП Косово въоръжи комунис

тите от Косово с нови познания и с комуни
стическа самокритика ги доведе до съвместна 
платформа в акцията за консолидация на по
литическото състояние в Косово, акция която 
носи в себе си необохдимата диференцияция 
вътре в Съюза на комунистите, преди всичко. 
Тези разисквания и заключения са нов източник 
на мотивировка за по-оживена и по-всестранна 
политическа активност, защото пасивността ни
кога не е била и нито сега може да бъде ос
нова
налите проблеми.

тимата
можност една сталинистическа и неонационали-

инфил-стическа идеология постепенно да се 
трира, преди всичко, в училищата и факулте- 

останалата младеж. За това про- за диференциране и решаване на наста-тите и между 
никване способствуваше и относително ниското 
идейно-политическо равнище на младите члено
ве на Съюза на комунистите. Ако се прибави 

изключителната експанзия на средно- С егашните широки политически разисквания 
имат значение и за целия Съюз на юго
славските комунисти, понеже указаха на 

тясната свързаност на състоянието в една част 
на Съюза на комунистите със състоянието и 
проблемите в цялата организация. Но в разис
кванията бе ясно показано, че подобни сла
бости и потенциални огнища на подобни явле_ 
ния в по-малък или по-голям обем във всички 
части на Съюза на комунистите. Силната кри
тическа активност свали опортюнистическия „та
бу" от множество актуални теми, макар че не 
от всички, и посочи на необходимостта, че от
критите проблеми на обществено-икономичес
ките, политическите, междунационалните и дру
гите отношения трябва по-бързо и по-последо- 
оателно да се решават. Освен това, Съюзът на 
комунистите чрез всички разисквания показа, 
че твърдо стои върху Титовия курс, който и 
този път се потвърди като незаменим път на 
по-нататъшното изграждане на социалистически
те отношения. И окончателно, обаче не най- 
малко важно, се потвърди силата на крити
ката и на самокритиката като остро политическо 
оръжие на Съюза на комунистите в борбата 
за по-нататъшно развитие на социалистическото 
самоуправление, братството и единството и все
странното демократическо развитие на обще
ствените отношения.

към това 
то и висшето образование в Косово, извън ре
алните възможности и потреби и ориентацията 
на по-голям брой ог струдентите към общо- 

без шанс след завършаването 
намеря т работа, тогава

злоупотреба и манипу- 
Почти ни-

витите истаените науки, 
на следването да

то и да о интересование за това как се хар- 
За тези проблеми е трябва- 

по-инак да

са
чат тези средства. 
по по-рано по-комплексно и

ясни възможностите за 
лиране от страна на националистите.

на политико-пропагандистка- 
от албанските

се

разиксква.що не е пречело 
та работа на по-голям брой 
професори в прищинския Университет. СЪЩо 
така без сериозни причини са ползвани ал 
бански учебници, в които доминира догматич

сталинистическа мисъл, а под пРвтв_к^ нй 
числени културни и 
настъпвали с откри- 

с националистически ха- 
да се изнесат 

които

На бюрократската логика отговаря
деление, автаркичност.

поли

тиката на затваряне,
Върху такава логика се ражда и развива съот
ветно партикуляристическо

съзнание е възможна националистическа 
Всички тези явления, също така,

съзнание, а върху

ната,
взаимното сътРУДничвство' 

Албания са

такова
манипулация- 
можем да идентифицираме и в други краищадруги групи От 

ти пропагандни поръки 
рактер, до обиждащи 
Титовите портрети от 
изнасят своите концерти.

крайната небдителност
на Съюза

на нашата страна.
искания

помещенията, в 
Но и това

свои дълбоки 
почва. Те ще бъ- 

колкото Съюзът 
(не)активност това до-

Н иматационализмите още
на югославска

са илю- 
на отделните корени

дат толково силни, 
комунистите със своята

Слабостите в работата на Съюза на

настрации за
организации и ръководства

само на тях.

на ко-

ко-мунистите и не пуска.

С мунистите и другите обществено-политически 
в Косово, които са способствувалиспоред 

бил не-
в Косово 

оценки
което се е

организации 
за развитието 
могат да се

ъюзът на комунистите 
собствените си самокритически 
достатъчно политически 
отразило върху лошото

и проникването на национализма, 
идентифицират в работата на чле- Джуро Джурашковнчактивен, 

функциониране на де-



2 Комунист
АКЦЕНТИ

Национализмът е враг на 

работническата нласа
Какво такова развитие произвежда 

идеите, мненията, духов

ните преокупации? До коя 
А влияе върху характеристиките 

как работни- ционалното съзнание, което естестве- 
с икономическия, общес-

Автономната област. В национали 
етическите еуфории я нЯма работни- 

нея национализмът от-

или
на плана наНа съвместното заседание на Председателството на ЦК на СК на Сърбия

което са обсъдо
степен то 

на на-и Председателството на СР Сърбия (от 28-ми април), на
въпроси на неприятелското действуване в Социалистическата

ШПИРО ГАЛОВИЧ,

ческата класа, 
блъсква от обществената сцена.ни актуални

автономна област Косово, уводно изложение произнесе
Председателство на ЦК на СК на Сърбия* Публикуваме извадки

заседаниото на ЦК на

късао се тъкмо затова 
ческата класа по-решително да влияе 

икономическо
но нараства 
твен

секретар на
от този текст, който беше част от материала за 

СК на Сърбия на 6-ти май.

и културен напредък? Хилертро- 
обществена надстройка по

върху обществоното и
развитие и да стане ЯДР° на национал фираната 
ното битие. 'Проблемът на отношенията ражда елементистична интелигенция, 
на класовото и националното но загуб отделна от базата на обществото и

Корато това се отнася не само за Косово. Инимената набяха и останаха дата, а 
организаторите им са използувани. За- 

Как е можало да се случи
очи да се вършат

ШПИРО ГАЛОВИЧ ва и днес от актуалността си. 
процесите на
тио со отвиват превъзходно чрез дър 
жавата — като застъпник на национал реси на

национа са на Косово настъпва точно като тъл-

телигенцията, отделна до голяма сте
пен от работата и историческите

икономическото разви-
по-на обсто- Щ°?

не е чти пред нашите
инте

албанската работническа кла-
ИСТИНСКА стабилизация 

ятелствата на Косово, всъщност, 
и възможна без откровено изправя- щателни приготвления за домонстра- 
не пред редица факти, без разглеж- Ции " ник01‘ 30 това «а ив зна0? Къ‘

ните и класови интереси
Тази отдел-лизмът преди или по-късно се явЯва кувач на тези интереси, 

о ролята на някакав съюзник. Именно, 'ност кара една част от интелигенция- 
Ько водещите сили в обществото губ- та иде0ложки да се обръща към идей

ния хоризонт на миналото, а не към 
хоризонта на бъдещето.

дене, което засяга корена на неща- А® са комунистите и техните органи- 
та. Толкова пъти в миналото Съюзът зании, къде е службата по сигурност

на Косово? Как е можало да се слу
чи сътрудничеството с Албания да 
получи ,от наша гледна точка, почти 
стихийни мащаби?

чувствителност за на-на комунистите намираше решения за 
обществените кризи, следейки това ос 
новно правило на революционната бор 
ба. Смело изнасяйки собствените 
грешки, създаваше основа на свой 
офанзивен и мобилизиращ подход.

ят критическата 
ционализма, открива се все ло-широ-

на на-ко пространство на влиянието 
ционализма и на неговия начин на ми" 
слене...

си
БОРБА ЗА УВЕРЕНОСТ НА ХОРАТА

Комунистите на Косово, а преди 
албанската 

трябва да потърсят
всичко комунистите от 
народност, 
говори на тези и много други въпро
си. Но и ние не може да бягам от

Искам да кажа, че великоалбански- 
налост поражда отрицателните обще- те идеи не са проникнали в Прищин- 
ствени тенденции и че консервативно- ския университет и в училищата на 
то обществено съзнание се възобнов- Косово само чрез професори и учеб- 
ява на тази основа. Но всичко не мо- Ници от Тирана. С една част те ко

да оправдаваме чрез икономичес- ренно настават и тук, на мястото, 
ката изостаналост. Позоваването на ико Дадени обществени условия, сред ко 
номическата изостаналост, като на ито от преломно значение е онова ус

ловие, което на определен начин са
нието и настроението на хората само изпълнили субеткивните обществени 
е оправдание за липсата на идейна сили чрез отсъствието си от идейната 
и политическа борба против национа- борба. Затова говоря, понеже не ста

ва дума само за това да се спре вли 
янието на чуждестранна пропаганда 
и идеология- Ако не съществува офан 
зивният критически подход на Съюза 
на комунистите, нещата не 
бързо да се менят, както не се из-

Точно е, че икономическата изоста-от-Известно е, че неприятелските си
ли на Косово действуват вече от по- 
дълро време. Албанският национали
зъм и иредентизъм съществува 
по-дълго време преди демонстраци
ите. Афишите,, лозунгите, вербалните 
деликти,. видимите белези на нацио-

оста-

от задължението да участвуваме в това. 
Всяка критическа дума ,която сега из
говаряме по адрес на албанския на
ционализъм морално и политически 
задължава ни за още по-решителна бор 
ба против собствения национализъм и 

в бъдеще. Бягането от диску
сии в изтеклите години сега ни от
мъщава. Точно е, че дискусията за на
ционализма е — дискусия по чуетви- 
телни въпроси,
се оправдава отсъствието на 
дения, оня опортюнизъм, който се 
въздържава от каква и да е критиче 
ска забележка. Тук тогава не остава 

на- нищо от комунистическата открове
ност и последователност. Само кому
нистите, освободени от националисти
чески предубеждения чрез револю
ционна акция могат да победят на
ционализма. Ако в техното водачес- 

и по-широките редици надделее 
са_ предострожността към национализма,

вже

налистическа . нетърпимост към 
налите народи на Косово — станаха 
почти всекидневна проява. Защо в Съ
юза на комунистите на Косово, па и 
по-широко в Съюза на комунистите е 
подценена опасността, която произти
ча из тези прояви?...

единствен факт, който определя мне

сега и

лизма.

но с това не може да 
обсъж- Показва се, че главни 

националистическите 
са просветни работници, част от мла 
дежта и интелигенцията — национали
змът се укопал в 
кръгове, зад училищните катедри. То-

носители на 
идеи на Косово

Не знаеме колко за сегашното на
растване на албанския 
са дали принос и някои схващания за 
по-малко опасен и повече опасен 
ционализъм. Както що нито

могатнационализъм

университетските
мениха ни след 1968 година. Сега е 

ва са горчиви съзнания, които ни за- ясно, че и албанските 
дължават за по-задълбочен анализ. Ка-

един
комунисти на 

Косово се намират пред задача, ко-
национадизъм - не е дефинитивно по
беден, също така нито един не е бе
зопасен. Всички те са

ква е образователната и възпитател
ната работа, 
кият профил на хората, които я насоч 
ват и водят?

ято е по-трудна, отколкото това досе

га обикновено се мислеше. Необходи

ма е борба за увереност на

непримирими
противници на равноправието на на
родите . и народностите и на съвмест тво 
ния им живот в социалистическа, 
моуправителна и необвързана Югос- „реализмът", който намира разбира- 
лавия. Точно и затова трябва да от-

духовният и политичес-

: хората,

за увереност на младежта преди всич 
ко. Очевидно е, че трябва да

Колко идеята за съвместен живот
националистичес

ки прояви е знак, че и комунистите 
се спускат на малограждански 
оналистически позиции.

телство за очевидни се съз-действително е залегнала в образова
телната работа 1И какво е истинското убе Дава още по-крепка идейна основа, 
ждение на младата, нарастваща албан- от която хората ще наблюдават 
ска интелигенция?

хвърлиме всичко, което ще ни влече 
към това да губиме от предвид ня
кои национализъм затова, че уж е по- 
малко опасен. Не е ли това само опор

наци-
на-

шия съвместен живот в републиката и 
федерацията от социалистическаНационъализмът в нашата следво-тюнистически изговор на една непос

ледователност. Всяко съюзничество с е.нна история ставаше опасен тогава, 
национализма, все едно да ли е свой когато Д° определена степен захваща- 
или от чужбина, не може да води ни
как към добро...

Косово доживя почти експлозивно 
развитие на образованието. Неграмот
ността, която до нетдавнао захващаше 
голяма част от албанската народност, 
почти е преодоляна. Социализмът в 
това отношение откри широки перспек 
тиви на албанците, както и на всички

пер
спектива...

ше центрите на обществената сила — Тежки 
битията на Косово.

последици останаха след съ- 
Бремето на нор

мализирането носят преди всичко 
мунистите на Косово. Срещу разруши

телното действие на албанския наци
онализъм трябва да

икономическите, политическите, култур 
ните. Така беше и със сръбския, и с 
хърватския, и с всеки други национа
лизъм. А ‘всичко това винаги беше 
свързано с определен застой в раз
витието на самоуправлението и укреп
ването на тенденциите на админис
тративното намесване в общественото 
възпроизводство. Върху почвата на

ко-
НАЦИОНАЛИЗМЪТ НЕ МОЖЕ ДА 
СЕ ПОКРИВА останали народи и народности в Юго

славия. По броя на студентите 
Косово е на водещо място в Югосла-На по-дълг срок нищо не може 

да се прикрие. Най-малко може да се . 
прикрие национализмът. Ако го при
криваш, той постепенно в своята си 
все по-голяма агресивност те кара да статистическите производствени отно- 
го признаеш като противник чрез упо шения неизбежно нараства и нацио- 
треба на крайни средства на отбра- нализмът. Или, както казваше Милен- 
на и чрез демонстрации на въоръже тие Попович, национализмът се явява 
на сила. Но употребата на тези сред
ства е знак, че в тази борба срещу 
национализма; не е ползвано най-сил
ното оръжие. Това е оръжието на все
кидневната идейна борба и политичес 
ката сили и единствено то дава трай
ни резултати.

се противопостав
ел в сравнение с броя на 
нието. Дали това развитие 
но във всяко отношение? Не

населе- .ят комунистите от албанската 
■Остава в сила

народ- 
правилото, че 

трябва да бъде

е желател- ност.
се касае национализмът 

тушен
по-само до това, че димензиите на обра

зователната система вътре във всяка нация- Тряб
ва да се създава основа

отиват по-далече 
от съществените материални възможно 
сти на стопансвото на Косово. Разви-

за една дъл

госрочна идеоложка офанзива против 
национализма. Истината е единственият 
път към оздравяването. Апатията, на

като и бюрократизма в този смисъл ос 
тава една от най-големите 
за нашето развитие и в бъдеще!

тието на образованието на Косово със 
значителна част се обосновава 
трябва да се обосновава — върху со
лидарността на целокупната наша об
щност. Проблемът е в това, че развой 
ните насоки в образованието се отклон
яват от съществените обществени по
треби. Това е проблем, когото 
познавали и познават и 
университети, но той на Косово

опасности и

която сега се предава една част от 
хората, може да се преодолее само с 
откровен говор и с убедителността на 
факти. Борбата може да се води са- 

въз основа на увереност, а не 
въз основа на послушност. Трябва да 
се възобнови загубеното съзнание за 
всичко, което постигнахме на Косово, 
не с цел да се спрем на това, което 
постигнахме, но за да по-ускОрено и 
солидардно развиваме Косово^ като 
неразделима част на нашата общност.

Етатизмът . не е, разбира се, един
ствена основа на национализма, 
же, във видимите манифестации 
национализма тя едва може да 

доку различи. Но целокупният декор на ма- 
ментите и актите за демонстрациите логражданския 
в Прищина през 1968 година е можал личното 
да се убеди в подобността между то- 

и сегашните

Да-
на

се саКойто тези дни е прелиствал модруги наши
национализъм, — ти- 

за национализма издигане на
полу

чи драстични размери. На универси- 
миналото тета е изразителен превесът на об-националните - величини от 

възниква на обществената 
ция, която спасението на нацията тър 
си изключително в укрепването

демонстрациигавашните
във всичко, което е съществено. Ос-

ществените науки и специалности. Уни 
образование в

тенден-
верситетското 
далеч надминава абсорбционната

цялост 
възмо

жност на стопанството и обществото по 
отношение на

е съща, размерите, раз- 
нацио

налистите, за които тези демонстрации държавните атрибути в Републиката

новата им 
бира се, не са. Ако изключим на

заемането на работа.
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ЧОВЕК С ГОЛЯМА СИЛА И МОРАЛЕН АВТОРИТЕТ
паратистки

и контрареволюционни со циалистически 
шения и институции. А 
ретично дело беше

ли. самоуправителни отно- 
неговото тео-

дълго ще трябва да се стълкновЯме 
на практика и в теорията — остана в 
редица аспекти ненадмината и

19/1 година - предводничесТият '“‘р“ не

::и::ни~в;°миЛенсгапГгко —
През това 

тел но къс

Имайки на предвид това действува 
ПОПОВИЧ, и

ср телн° ТОЙ АОПринасЯшеНИзаСИоТсвоЦбИоИди-
сравни- телното и социалистическото 
толкова ние в нашата

на Милентие съставна част на 
теоретичния фонд от идеи, от 
се ръководеха и се

оттаммного които
ръководят, социа

листическите сили на Югославия 
своя път към социалистически 
на обществото.

научно релевантна и насърчаваща. То 
Ьа също така важи за редица катего
рии, каквито са категориите на двига 

прогрес телните сили, дохода.
Трябва с много

време, когато в 
период се случиха 

много драматически събития 
страна и в света изобщо, в който

ПО
движе- 

речта си цените и др.страна, Тито в
нашата на Комеморативната 

жи- ДаДе признание 
„Неговата

в основание, която тук 
не можем по-пълно да обосновем, по 
ради значението и актуалността 
проблема, да посочим

академия му от- 
със следните ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЯДуми: 

и големият
вее, както в малко кое 
по-рано. Тъкмо това

десетилетие 
дава възможност 

по-ясно да се види и прецени 
голяма е загубата, която 
смъртта на Милентие Попович.

Неговата смърт дойде

напринципност
МУ Принос- особено 

колко жение, когато 
настана със- Движение се 

прелом или в

теоретичната
на комуната като възлово 

свързването на икономическа- 
нашето обществе та и политическата сфера на общест- 

но развитие, но тъй като нашето соци- вото и преодоляването на политичес

идваха до изра-
революционно Попович 

намираше на значителен 
тРУДни моменти,

Теоретичните трудове на Милентие Обработка
нашето възникваха във връзка с те- звено в 

кущите проблеми на
когато

се намираше нав един кри 
тичен час в развитието на нашето об
щество. Бяхме

изпитание здравината 
Когато и да е

алистическо движение, със стечение кото отчуждаване, 
на исторически обстоятелства, се на
мери в позиция, не да трябва да про- 

резултатите от 
теоретична обработка 

ют такава потреба на революционната 
практика имат по естеството на не- 

и нашите народи, както и щата, по-широко значение от своите 
ДУХЪТ на интернационализъм, с който изходни предпоставки. Тук можем 

ше проникнат, излъчваха с примера мо накратко да набележим областите 
СИ и вдъхваха сила." на теоретичния

Проектът на по-нататъшното разви на Милентие Попович. 
социалистическите

на революционера, 
трябвало 
ниста по

изправени пред зада- 
за по-решителни удари 

бюрократизма и етатизма от

Да се чуе думата 
отношение на г 

е трябвало да обезпечи

на кому- 
всичко, което

Третата група съчиняватчата мног.очис- 
обработки на проблематика-

върху
карва нови пътища, 

континуитет Поповичевата
лените 
та на субективните

една, и
афирмирана на самоуправителните об
лици на

сили на социалис- 
обществено развитие. Под

на революционна истина и изтънчено
чувство за интересит.е на работничес
ката класа

общественото организиране 
от Друга страна, когато не

тическото 
тези сили Милентие Попович 
бираше всички облици на

подраз- 
обществе- 

могат да слу- 
обществено

само силно 
силите -се активизираха тенденциите и 

противоположни на са- ното съзнание, които 
жат на прогресивното 

интерес и творчество движение — 
гия и теория, 
ното знание -

социалистическото 
самоуправление, но неприятелските си 
ли разгънаха напредничавата идеоло- 

науката, професионал- 
- и всички обществени 

орга низа- 
средствата.

действията си, насоче
ни против интегритета и независимост
та на страната.

тие на
телни
здаване

самоуправи-
отношения и сисемата, чието съ- Един тематичен кръг обхващат раз

изпълняваше последните го- съждения на промяна на обществото циите,
Милентие Попович, в макроплан, промени които обуе- Сигурно, в рамките на това, отделно

носители на това съзнание, 
институциите иБорбата за по-нататъшното развитие 

на социалистическото самоуправление Дини от живота на
трябваше да се води в сложни усло- « оформи по-късно в крупните при- лавят необходимостта от нова обща 
вия за отбрана на основните предпоста- Добивки, които отбелязват настоящия 
вки на югославската общност и ней- етап от движението на нашето общес- 
ното обществено определение, кои- тво и насочват неговите процеси — в 
то противниците нападнаха, свързвай- Конституцията на СФРЮ, Закона за 
ки се все повече помежду си, коорди сдружения труд, Решенията на Десе- 
нирайки своите акции и концентрирай ТИЯ и Единадесетия конгрес на СЮК.

място и значение имат неговите тру- 
оценка на обществото върху съвремен дове за Съюза на комунистите, мЯс- 

Анализите, тото и ролята на политическия аван
гард в системата на самоуправлението, 
вътрешните отношения 
— за идеологическата димензия на 
авангарда и нейната роля в идейните 

ричане на капитализма и световния течения в обществото, 
процес на възникване на социализма— 
се отнасят до областта на икономичес 
ката политика, социално-класовите от 
ношения, международните . отноше
ния, идеология- ^ обработката на те-

ната степен на развитие, 
върху които се основава общата оцен-

и особенока на епохата като преходна епо
ха, чието съдържание представяват 
разновидните пътища и облици на от-

ки силите си.
Приносът на Милентие Попович към 

делото на социалистическото преобра
зование и обществения прогрес е 
двоен: принос на практичен револю- 

От 1969 година основна борба за ционер и държавник, който даваше 
курса на общественото развитие бе пре той, изпълнявайки трудни и отговорни зи въпроси, непрекъснато е присъщ 
несена на полето за конституционни задачи във всички фази на нашата ре- основният ъгъл на наблюдаване: какво 
реформи, а Милентие Попович тогава, волюция и приносът на теоретик, кой- тези промени и новите явления озна- 
като председател на Съюзната скуп- то изучаваше промените на общес- чават 0т становището на борбата за оо 
щина, бе и председател на Комисията твените условия и търсеше обяснения циализъм, какви заключения трябва 
по конституционни въпроси. Той, зна- от становището на потребите на про- да извличаме за стратегията и такти
ци, бе в центъра на най-важните бит- гресивната обществена практика. *Той ката на социалистическите сили. 
ки. Известна е неговата извънредно принадлежеше към ониЯ ръководите- 

роля в конципирането и ли на социалистическото
по- които в себе си съединяваха револ-

ПРИНОС КЪМ УКРЕПВАНЕ ПОЗИЦИЯТА 
НА РАБОТНИКА

В рамките на този кратък преглед 
по нужда недостатъчно пълен 
възможно е да се изостави едно ка
чество на Милентие Попович, което 
съществено го характеризира и без 
което за него не може да се говори.

е не-

В неговата личност се съединяваха 
не само самоотвержеността на револю

ционер и държавник с теоретичното 
творчество, но и изключителна морал 
на сила и морален авторитет, който 
беше видим във всичко, което той пра 
веше и за каквото се бореше.

Втора голяма група от трудове пред 
ставляват ония, които съдържанието 

и задълбо- юционното действуване и мислене — на изучаването на нашето общество 
чаване на социалистическото самоуп- практичната работа в движението и На различни „критически точки" на 
равление, особено укрепването на неговото теоретично обосноваване и прехода от етатистическите отноше- 
работническите позиции в поведение- осмисляне. Оттам той двойно е при- Ния и облици на организиране в от- 

целокупните отношения във същ в нашата съвременност. Неговото ношения и облици на социалистичес- 
възпроизводството (т.н. работнически дело на практически революционер и ко самоуправление. Дълбокият анализ, 
амандмани) тъкмо в обстановка на си- държавник е вградено в основните с която теоретичната мисЪл на Ми- 

' комбинираните антисамо предпоставки на нашето общество, в лентие Попович проникна в основните 
неговата материална основа, в харак- обществено-икономически отношения 

на неговата власт, неговите со- на преходния процес — с която още

движение,значителна
провеждането на стратегията за 
нататъшното разширяване

Поради това на него в пълна сте

пен могат да се отнасят думите на 
Енгелс, казани на гроба на Маркс: 
„Той можеше да има много против

ници, но едва ли да имаше и един 
личен неприятел".

то на

лен натиск на
управителни,
тиюгославски,

ан-антисоциалистически,
националистически, се- тера

резултат във всяка област, катопо-голям
борба за по-хубав живот днес и-утре, е дос
тойно отплащане към Тито и продължаване на 
революцията, която започнахме с Тито.Двустранно обогатяване Зато
ва, впрочем, говорят
жония навред из страната. От множество колек 
тиви пристигат вести за борбата за икономичес
ка стабилизация, как целия май ще бъде удар 
нически. С традиционните младежки акции, ка
квито са По Титовите пътеки на революцията, 
Учим, работним, самоуправляваме, Младият ра
ботник

вече трудовите пости-

дейност, така и печа- 
и телевизията и филмът трябва 

да удовлетворят основните критерии и да обез 
печат щото програмата по отбелязване на жи 
вото и делото на другаря Тито да отговори и 

технически и дру

Както издателскотоброй)от миналия(Продължение тът, радиото
обЯв®н „Из- 

в пет
изобразител- 

„ Кърлежа за 
среди съ’Д° така 

за Тито и

Босна и Херцеговина вече е
Йосил Броз Титоче в

бор от съчиненията на
книги, „Тито в произведенията^ на

на Югославия ,

самоуправител, се придружават и пйо- 
нерските акции Титово хоро, Растем под зна
мето на Тито и други. Тези свеобразни школи 
на социалистическото възпитание, школи на 
братството и единството и тази година ще се 
повторят в много краища навред по страната.

на определени естетически, 
ги изисквания. Нещо от вече снетото и виде- 

документалните филми 
„Поздрав до приятеля", 

новости" от Белград 
на „Бакър—филм" от 

трайното и неизчер-

иите художници 
Тито", че в7,в всички Други

голям брой заглавия 
много

ното вече (на пример 
„Дом7,т на цветята", 
продукция на

•е излезиали 
неговото дело, че

нови ини-
има още

щампа" от Белград под 
дело" от най-. 

И общест- 
ще обяви

„Филмски

Така „Радничка и „Тито" — продукция
Бор) свидетеелтвуват
паемо вдъхновение, което научно, културно 
художественото и всяко друго творчество на
мира в Титовото творчество. И обратно, всяко 
ценно художествено, дело е принос и към 
зякръглявано на

циативи.
Ще се разлистят вече в този май 88-те 

Д7,рвота, 88-те рози, посадени в градските и 
селски местни общности. Ще пристигне и 
Щафетата на младостта с новите завети. На 
4 май се състояха комеморативни събрания. 
Такова се проведе и в Клиничния център в 
Любляна, къдсто Тито води последната си 
битка. Последната си битка, след която остана 
—в нас.

замисъл иготвя студия „Титовата
югославски теоретици ^

„Вук КарвД^ч

и учени
видни

вени работници :
живот и де-материали ,Дитодокументални и Историческият великото Титово дело. гБелград 

монография
по", Музеят на град

„Тито в Белград 
специални изда- 
издателски орга-

разбрано отбелязването на име 
другаря Тито, като двустранно 
тройно непрестанна борба за

архив ще издадат 
от 1944 до 1980", а различни 

много ДРУГИ

И само така 
то и делото на
обогатяване, 3. Р.катония подготвят и 

низации.
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ВМЕСТО ДНЕВНИК

Не може всички слабости да обяс 

няваме с диалектическа нужност
степен под влиянието 

чиное-
казало би со, по начин, който текат е голяма 

резултати. Ве-
особено при обстоятелства, 

боз това са много 
на пробло- 

по количество и раз-

Милан Милетич ва, но
не е давал съответни 
че дълго вромо голяма част от младеж 

заинтересована за занятията в

проси, 
когато мнозина и

на така нар. административни, 
нически кадри. Обаче, крайно е вре
ме определените становища да напрев 

желаната

ангажирани с решаването 
числени

последно време често се под-
критикуването мите,В та не еертава, че при

а различни слабости в нашето 
общество има прекаляване, че се за- 
немаряват
ности, които влияят върху нашето по-

се ляват конкретните акции в 
образо- насока. Трябва да се разчита с време-

пром-

коетоматериалното производство, 
отнася до всички степени на

Критикуоамо училищата дето то, необходимо е определената 
създават съответни кадри, като яна да се афирмира, да се спечели 

са виновни за такива олре- 
младито. Обаче, непълно

нообразни по асортимент, с изпълня-
в об -ване на всекидневните задачи, 

стоятелствата за които може да 
каже, че са твърде сложни и поради

со ванието.числените обективни труд
но ни

доверие в нея, пък да предизвика съ
ответни нови поведения, нови опреде-

нашите 
допринесли за 
в тази област,

че ли тевъншните влидния и поради 
поведения, които са 
това, че състоянието 
преди всичко в стопанството, да 
бъде такова каквото бихме желали да 
бъде, а могло би да бъде само ако 
има по-малко слабости, а повече твор 
ческа и конструктивна критика в на
шия вътрешен живот.

върху резултатите в наша-ведение,
та работа. Споменават се и критики, деления на 

сме информирани, а това ще рече ления, които само за няколко години 
ще обезпечат съответни кадри, относно 
съответна структура на кадрите, 
словесната подкрепа няма много да 
помогне.

не са конструктивни, които нямат за 
цел да поправят 
това сегиз тогиз използват

Данедостатъчно готови и решими
отношението в оценяването и

ноположението, и че 
враговете

на нашето социалистическо самоупра- 
вително общество и т.н.

Аменим
на знанието и на труда в полза на ма
териалното производство.

Затова има оправдание въпросът: Не е трудно да се докаже, че ра-
защо имаме такова поведение и ботите на квалифицирания, а специал- 
кой се намира зад него. Трябва ли но на висококвалифицирания майстор 
действително да позволим, — а не сме от металическия отдел, често са да-

Сигурно е, че има такива явления- 
Сигурно е, че трябва да се стремим 
критиката да се претворява в твор
чески ангажирано отношение на всич 
ки членове на нашето общество 
всичко онова, което става в него, пък 
от това да произтичат 
изрази на творчеството 
облици
производство, 
които живота правят 
городен, по-сигурен, 
щастлив. Обаче, може би заради то
ва, че сме още действително младо 
общество, в някои неща подчертано 
амбициозно и затова може би препа
лено чувствително, в което 
място схващания и поведения 
не са в унисон с нашите действител
ни възможности, а нито със задълже
нията, и нашето критическо отноше
ние към критиката има слабости. Го

ворейки за критика на критиката, съ
що така би трябвало да се води смет
ка, че това да се прави по начин, кой
то няма да спъва критиката като об
лик на ангажиране, но напротив, да 
подтиква творческата, 
да изтласква критиката която по кой
то и да е начин дезангажира хората. 
Не така често, но все пък се случва, 
че отношението към критиката не се 
изгражда в зависимост от това каква 
е критиката, каква е сюгжестията, но 
повече въз основа на това кой Я е 
изказал.

Може да се получи впечатление, че 
които живеем с илю- 

че когато
ни има такива 
зията и вярваме в това, 
във всяка работа, в поведението 
всекиго се обезпечи щото всичко ко
ето се прави, да се прави без про
пуски, та тогава животът да тече без 
каквито да било сътресения, конфлик 
ти по едно спокойно, предварително 
утвърдено течение.

че нямаме доста- лече на по-високо интелектуално рав
нище, отколкото онези които изпълня-

далече от това
тъчно работници от съответните произ
водствени занятия, че нямаме техници, ват мнозина заети със средно, по ня- 
че нямаме инженери, просто казано, кога и полувисше образование. Обаче, 
нямаме кадри, които могат да обезпе това въобще не е изразено чрез ма
цат по-нататъшното съответно развитие териалното оценяване на тези работи, 
на нашето стопанство и нашето об-

към
на

най-ценните
във всички

от онова в материалното 
пък до всички онези, 

по-хубав, бла- Не е другояче и с другите облици на 
щество. От друга страна, имаме твър обществените и ще видим огромни ра 
де голям брой безработни с профе-

просто казано
злики в отношението към творчествотоТакива очаквания не би били дей- 

живот.
сии, които на това и такова наше сто

То в е стопанството и творчеството в други

те области. Не
ствителни, противни на самия 
Обаче когато би се водила повече сме

панство не са най-необходими, 
тази степен на нашето развитие, с та
къв обем и структура на инженеро-те- 
хническите и производствени кадри, 
не може да ги абсорбира. Това е гол
ямо обременение за нашето общество. 
Ако състоянието бе по-инакво, в стру 
ктурата на школуваните кадри, в тях
ното число не бихме виждали проблем 
по настаняването им на работа, 
шанс за по-нататъшното развитие.

възразяваме на това, 
че се дават съответни прзинания за 
стойностите и

тка за това, сигурно е че такива сла
бости би имало по-малко, проблемите 
на развитето би били от друго ес
тество; конфликтите би имали друг ха
рактер, приливите и отливите други 
димензии. Защото всички наши сла
бости не можем да тълкуваме с диа- 
лектическата нужност, със закономер
ностите на развитието, а към някои 
от тях дори да се отнасяме като към 
съдбата — а ние от време на време 
правим това.

намират 
които постиженията в култу

рата, в спорта, особено там където те

представляват това. Забележка 
обстоятелството, че 

резултати в стопанството далече 
ко се изказват отколкото 
жава приносът им 
обществото.

заслу- 
творческите 

по-мал 
това заслу- 

към развитието на

жава

но

Което е още по лошото: наличните 
кадри от година на година се преселват 
от материалното проивзодство, с всички 
отрицателни последици, които произти

чат от това и с постоянни възражения, 
че трудовите организации от материал

ното производство нямат достатъчно 
разбирателство за тези кадри. При това 
се губи от внимание действителната ико 
номическа позиция на 
производство. Разбира се, причините 
за такова състояние се намират в не

достатъчната решителност на работни

ците в собствените си организации да 
го меня. И във факта, че събитията

Трудно можем 
обяснението,

а разбира се, да се съгласим с 
че средствата на инфор

мирането при това са ръководени

Размислявайки по този начин, 
може да се избегне впечатлението, че 
някои неща — отделно имайки пред
вид материалното положение на на
шето общество — биха могли да бъ-

не

из
ключително от 
та си. Защото 
се извлече 
как читателите на

желанието на публика- 
от това би 

погрешно 
нашите

зрителите на телевизията и

могло да 
заключение, 

вестници, 
слушате- 

много

дат по-инакви от настоящите ако дъл 
го не пренебрегвахме посочванията на 
слабостите. Да 
оценяването на работите в материал
ното производство. С години сме сви-

вземем, на пример,
материалното

Това са твърде чувствителни въпро 
си, които проникват в най-тънките ни- ^детели на тяхното пренебрегване, а ко 
шки на човешкото същество, а съще-

лите на радиото не се интересуват 
от това, което става в стопанството, не ги 

които по
ето се вижда в номиналното възнаг- 

както и в съ- 
облици на обществените 

признания. На това с години се посоч-

интересуват дори и хората, 
стигат тези

временно се касаят и за обществото раждаване за работата, 
като цяло. От там понякога има и ответните 
бягане от размишленията по тези въ-

резултати, пък нито 
те резултати. Нашият

сами-

печат, на при
мер, когато бе въпрос за БИТЕФ и
струва ни се недостатъчно обезпечени

те средства за неговия успех, 
представяше едваКомунист това

ли не като нацио- 
нална катастрофа. Като че ли сме об

щество, което няма разбирателство за 
културата. Така изобщо не стоят не

щата, но във всеки случай, всички об-

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

лици на надстройката трябва да бъ- 
дат в своетоИздава: Издателска трудова организация „Кому- възпроизводство, в свое-

С ВЪЗМОЖНОСТИ-

на всич- нист". то развитие в унисон 
те наПечата се на сърбохърватски, относно хърватско- 

сръбски (кирилица и латиница), на словенски, 
донски и албански и в съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски к русински

Излиза в петък.

материалното производство, да 
го подтикват и в значителномаке- по-голя
ма степен отколкото досега, да бъдат 
под влияние на работниците, 
само тогава и влиянието на всички об-

език.
понеже

С указ на президента на Републиката от 22 декем
ври 1964 година. „Комунист" е отличен с Орден на 
родно освобождение, а 
с орден братство н единство

лици на културните, спортните, обра

зователните и другите активности 
бъде п|о-роля'мо, по-плодотв'орно, 
благородно.

ще
с указ от 22 декември 1974

по-
сьс златен венец.



СЕЛОТО ЩЕ
ПОЛУЧИ ТОК

така че сега нямам грижа да-
НА ОКОЛО 3 километара от село Радичевци, ли водата е придошла и да-

от лявата страна река Драговищица, по югослав- ли ще можем да минем. 
След това с голяма помощ

на
ско-българската граница са пръснати махалите на
село Ресен. Има ги над 10, от които по-големи са: 
Вланье, Шеиновци, Младжина, Степановци, Сушичка 
и Кръстанова махала. Селото се намира на около 830

на войниците-граничари на
правихме хубав койтопът,
преди представляваше голяма

надморска височина и заема над 1300 хектара площ: 
ниви, ливади, гори и пасбища. Околността на

трудност за нас, защото ми
наваше по самата долина.селото

прилича на лавиринт от пороища, които са издълба- Днес от лявата страна на Су
пи и моделирали лесно разрушимитеДИМИТРОВГРАД шичката долина се извива ху-пластове и са
свлекли и свличат голямо бав път по който свободноколичество пясък, натруп
вайки се отстрани на Сушичка долина и постепенно могат да минават и товарни

След наводнението унищожават миниатурните ливади, гледани камиони. В настоящата годи-с голяма
грижа от селяните. пред местната общност и "на

останалите организирани сили
е изграждането на махленски 
те пътища, за което очаква
ме помощ от общината и 
електрифицирането на селото, 
— заяви Стоичков.

Неотдавнашните наводнения не В селото има над 50 дома
кинства. И тук както в лове
нето села в Босилеградска об

щина, миграцията се чувству

ва, остават къщи с по един 
или двама възрастни хора, ко
ито не са в състояние сами 
да се препитават и търсят по
мощ от общината и СОИ по 
социална защита. Вследствие 
на малък брой ученици (само 
три), тази година училището 
в селото е временно закри

вана на селските проблеми, 
то, но въпрос е да ли ще 
бъде открито в бъдеще.

Главният поминък на ресен- 
чани е животновъдството, зе
меделието и сезонната стро
ителна работа. Но поради лип 
сата на просторанни и каче
ствени пасбища, от година на 
година се чувствува намаля
ване на овцевъдния фонд. За
това жителите му се опреде
лят към отглеждането на ро
гат добитък, в който виждат 
подобряване“ на материалното 
си положение. Почти всЯко 
домакинство отглежда по 4—5 
крави.

Макар, че в селото са ос
танали предимно стари хора, 
те с помощта на общината, и 
граничарите разрешават един 
след друг комунално-битови
те проблеми и по тоя 
подобряват жизнения си бит 
в селото.

За досегашната дейност и 
задачите за настоящата го
дина ни осведоми Атанас Сто 
ичков, председател на Съвета 
на местната общност в село-

пощадиха
нашия край. Така например река Ерма нан-много 
креда донесе на онези, които

И

имат ниви и градини 
непосредственно до реката. Но както казва нашият 
народ, „докато на един не се стъмва 
съмва". Именно

на другия не 
тази поговорка я потвърждават ча- 

от Димитровград,

Според програмата по еле
ктрификация на селата в Бо
силеградска община, която е- 
приета и от страна на Елек
троразпределителното от Ле- 
скавац, тази година между 
другите села и Ресен трябва 
да получи електрически ток. 
За тази цел на неотдавна 
проведения збор на избира
телите на който присъствува- 
ха и представители от общи
ната, бе избран Комитет по 
електрификация. Същият за 
кратко време в съдействие с 
останалите обществено-поли-

стните автопревозвачи които със
своите трактори и камиони просто изпълниха кори
тото на Ерма, която е донесла доста качествен ча- 
|<ъл и пясък, който добре се продават на строи
телите.

Т. П.

НА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ЕДИН БИВШ ЛЕСНИЧЕЙ

Моите елхи са 

най-търсените«
»

тически организации в местна 
та общност, раздвижиха ак
цията която добре напредва.

— Акцията е в ход. В нея 
сме включили всички органи
зирани сили в селото, но 
най-голяма помощ очаквам 
от членовете на Съюза на ко
мунистите. На збора на изби
рателите приехме общинското 
предложение: всяко домакин
ство да участвува с по 10 хи
ляди динара. Досега сме съб
рали над 250 хиляди динара, 
които сме внели на текуща 
сметка на ООСТ „Слога", ко
ято според договора трябва 
да набави стълбове, жица и 
друг необходим материал за 
низкотоковата мрежа. Освен с 
парични средства, всяко дома 
кинство ще участвува с добро 
волен труд. Също така ще 
оказваме помощ и при про
карването на далекопровода. 
И в тази акция, както във 
всички досега, голяма помощ, 
очакваме от граничарите, ко- 

ОК ито все повече сътрудничат с

начин

— Разбира се, че съм до
волен. Ако нямах сметка, ня
маше да отглеждам тези дърв 
чета. Пресметнете си сами — 
една елхичка 200 динара, за
виси колко голяма е. Освен 
това аз отглеждам и прасета, 
които продавам най-често на 
частни лица. Ето в навечерие

то на Първи май продадох 
15 прасета, а това са добри 
пари, след като знаете кол
ко струпа килограм месо, ка
за Васил и продължи да ра
боти ...

— НИЩО НЕ Е ТРУДНО, КОГАТО СТАВА ДУМА 
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЪРВЧЕТА, КАЗА ВАСИЛ МИ
ХАЙЛОВ, БИВШ ЛЕСНИЧЕЙ, А СЕГА ПЕНСИОНЕР ОТ 
СЕЛО ЖЕЛЮША КРАЙ ДИМИТРОВГРАД

то.

^ .ЧИЧО ВАСИЛ посетихме не
отдавна и, естествено, наме
рихме го край борчетат а и 
елхите, които най-уютно бяха 
подрезани и окопани.

Преди няколко години на
правихме мост над реката,

ито не може да разбере. Та
ка например не му е ясно 
защо толкова много ниви в 
димитровградско стоят необ
работени, защо младите бя
гат от нивата, защо и то
ва което се посее не се ожъ- 
не, защо хората необичат зе
мята . . .

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

Общ събор— Добре ще бъде тази го- 
каза чичо Васо. Са- 

студа. ЮЙ
дина
мо да не стегне 
с години наред знае да

Т. Петров

Днес в Димитровград ще се 
проведе Общ събор на об
щината, на който покрай дру- 
гото, делегатите на Общинска

ми
направи минавка ...

Васил Михайлов е единстве 
ният в този край, който сери
озно се е захванал с отгле- 

И не

та скупщина, членовете на 
Общинския комитет, Общин- 

синднкален съвет,СКИдТ
Председателството

ждането на дървчета. 
съжалява. Напротив, както той 
ни осведоми, едва успява да 
задоволи потребите и изисква
нията, особено пред напъл
ването на новите години.

на
на ССТН, Председателството 
на СУБНОР, Председателство 
то на ССМ,

населението, както в разреша 
ване на селските проблеми,

делегатите на 
организациите на сдружения 
труд и обществените дейнос 
ти ще обсъдят Обществения

също така и в пазене на гра
ницата — каза Радко Петров, 
председател на комитета ( по 
електрификация и секретар на 
Първичната партийна органи
зация в селото.

— Ето например миналата 
година, само за потребите на 
нашето посолство в Соф ия 
продадох над 50 елхи, а да

план на общината за перио 
да 1981—1985 година. М. Я.

не говорим за това, че при 
Ниш и по- Поправка

мен идват чак от 
далеч, защото моите елхички

В „Братство" бр. 1003 от 24 април т.г. в информацмята 
на 1 страница ГРАНИЧНИТЕ СЪБОРИ е допусната грешка. 
Отпечатано е, че първият съ-бор ще се проведе на 10 
ЮНИ в Димитровград, а трябва ДА СЕ ЧЕТЕ —НА 14 ЮНИ. 

Молим читателите за извинение.

не са като онези, които ни

кой не отглежда,

Старият лесничей с учудва

не говори за някои неща, ко-

в гората.

В. Михайлов
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НОВАТА СРЕДНОСРОЧНА РАЗВОЙНА
БОСИЛЕГРАД: ПРЕД 
ПРОГРАМАИЗ ДЕЙНОСТТА НА МОК НА ССТН В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

За по-оживена идейно-политическа 

.дейност Конкретна и реална програма 

гаранция за успех;
Идейно-политическрто 

дигане на най-широкото 
ръководствата

из-ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА .Организирани в ССТН като 
единен фронт и като най-ши 
рока основа на тяхната об
ществено-политическа дей
ност в социалистическата са 
моуправителна система, тру
дещите се и гражданите тък
мо тук осъществяват своите 
самоуправителни и демокра
тически права, задължения и 
отговорност на непосредствен 
начин, като изявяват мно
жество собствени, отделни 
и общи интереси, разисквай 
ки по всички въпРоси за

членработа в Социалистическия 
съюз от създаването му до 
днес е една от предимстве- 
ните задачи на фронта като 
цяло. Чрез различни форми 
на идейно-политическа ра
бота ССТН широко запозна
ва трудещите се и граждани 
те с резултатите от досегаш 
ното самоуправително общес 
твено-икономическо и самоуп 
равително развитие и с ос

на леми с които се срещат в ме 
стните

ство и
ССТН, както и делегатите и

на по-За осъЩ®ствяване 
добри делови 
търси 
трудовите 
зиране на приетите планове и 

активизиране на 
вътрешните ресурси и стиму

общности.
В разискванията върху об- 

колективи в реали ществено-икономическото ра 
на Босилеград, члено-

резултати се
ечленовете на делегациите

ССТН за 
обществено-по 

съзнание и съз 
трудещи 

масово

пъпна активност от
важна задача прод 
издигано не 
литическото

звитие
воте на Председателството на 
ОК на ССТН, изтъкнаха, 
Босилеград, който от година

програми.
даване на условия 
те се и гражданите 
да овладеят със сомоуправи- 
телнито отношения, по-добро 
да разберат обществените

че

лиране на личния труд.
На проводеното през мина 

лета седмица заседание, чле 
новото на Председателството 
на Общинската конференция 
на Социалистическия съюз в 
Босилеград, обсъдиха проек 
топрограмата по обществено- 
икономическото развитие на 
Босилеградска община и Юж 
номоравската регионална об 
щност, за период от 1981 до 
1985 година.

Обсаждайки тези планови 
документи членовете на Пред 
седателството констатираха, 
че в проектопрограмите не са 
конкретизирани, тоест в тях 
не се посочва, кои обекти и 
кога ще се изграждат, кои

на година се разраства 
увеличават се 
лите му, в

броя на жите 
развойната програ 

ма нищо не се посочва за ко 
муналното му 
а трябва по мнение на чле
новете да се запланува по
строяване на още един мост 
през града, просичане 
улица която да свързва квар 
тал „Магурка" с „Краин дол" 
и друго.

процеси на нашото развитие 
и така масово и творчески 
пристъпват към всички по
литически акции, които се 
водят в обществото ни. Съ
що така масовото и системно 
оспособяване на трудещите 
се и гражданите за участие в 
самоуправително решаване, 
обществено договаряне 
самоуправително споразумя
ване дава възможност да се 
разкриват всички отпори на 
самоуправлението, изявяващи 
се във вид на най-различни 
антисамоуправителни и анти- 
социалистически тенденции.

По този начин укрепва и 
се развива отбранителна мои; 
на нашето общество и се 
стеснява просторът за действу 
ване на ония сили, които се 
стремят да нарушат нашето 
самостоятелно самоуправите 
лно развитие.

новните насоки на развитие 
то на нашата делегатска и 
самоуправителна политическа 
система и обществена прак
тика, което ще допринесе тру 
дещите се и гражданите да 

по-ангажирано 
във всички активности.

В Социалистическия съюз 
се осъществява политическо 
и акционно единство на тру
дещите се и гражданите и на 
всички организирани социал 
етически сили.

разширяване
развитие, съгла-щественото 

суване на мнения по въпрос, 
които не са разрешени и та- 

Така 
съюз осъ

ка реализират същите. 
Социалистическият 
ществява своята функция ка- 

фронт на органи 
в обществото,

на
се включат

то единен
изираните сили 

като изграждат политическа 
платформа на социалистическо

След обстойно и всестранно 
обсъждане,
Председателството на ОК на 
ССТН в Босилеград, дадоха 
подкрепа на развойната про 
ектопрограма по обществено- 
икономическото развитие на 
Босилеградска община и на 
Южноморавски регион за пе 
риод от 1981 до 1985 година 
и по съЩите планови докумен 
ти ще даде мнение и Общин 
ската конференция на Социа 
листическия съюз в Босилег
рад, която е насрочена за 
22 май т.г.

На същото заседание, чле 
новете на Председателството 
на ОК на ССТН приеха нов 
обществен договор за кадро 
вата политика в Босилеград
ска общин,а чийто подписни 
ци са обществено-политиче 
ските организации и Общин
ската скупщина.

членовете на
самоуправление и развито

тие.

СИГНАЛИ
суровини ще се произвеждат 
и преработват и как ще се 
обезпечаватКакво забава акцивта? средства за из 
граждането им. Повечето Ре
гионални самоуправителни об
щности, в които членува и Бо 

община, в тех-С ИЗГРАЖДАНЕТО на мини-фермите за отглеждане 
на овце и крави в индивидуалния сектор в Босилеградска 
община ни разделя още един месец. В течение на на
стоящия средносрочен период трябва да бъдат изграде
ни 242 мини-ферми, а през текущата година 60. Досега 
обаче ООСТ „Напредък", която е носител на акцията със 
селскостопанските производители няма сключен нито един 
договор! Какво забавя акцията?

Ето няколко изказванияза това. Димитър Йорданов, 
директор в ООСТ „Напредък": — Иск до „Инвестбанка" 
за кредит все още не сме отправили понеже все още 
не знаем точно стойността на обектите, овцете, кравите, 
лихвата, която ще заплащат селскостопанските производи
тели за средствата, които ще ползват и пр. Това са обек
тивни трудности, които спъват акцията. Но въпреки че 
всред селскостопанските производители раздвижихме ак
цията, отзивът е слаб. Понастоящем, така да кажа, имаме 
10 „сигурни" селскостопански производители, изразили же
лание да сключат договор с нашата организация и с нея 
Да сдружат труд и средства. Но нито един не направи 
това. Считам, че не дойде до пълна изява помощта от 
страна на обществено-политическите сили.

Симеон Григоров, председател на Общинската кон
ференция на СКС в Босилеград: — Предприехме и пред
приемаме повечето конкретни инициативи, но изправени 
сме пред въпроса как да премахнем трудностите и сла
бостите, датиращи от по-рано. Селскостопанските произво
дители нямат доверие в „Напредък". И понастоящем, те 
не са сигурни за пласмента на произведенията си, а це
ните на добитъка, които заплаща тази организация нео- 
правдателно варират от една в друга местна общност. Това 
създава недоверие при селскостопанските производители 
— в акцията което е и главен проблем. Същото трудно 
се печели Въпреки всичко, акцията не смее да бъде дове
дена под въпрос. В обратен случай всеки трябва да даде 
отговор за личната си отговорност. ,

Панайот Дойчинов, председател на ОК на ССТН 
Босилеград: — Трудностите, спъващи акцията повечето са 
субективни отколкото обективни. Тези 
ват вследствие на субективните слабости. Когато 
за недоверието мисля, следното: селскостопанските произ
водители не че не, са разбрали политиката в селското 
стопанство, но точно обратно — разбрали са я и когато 
имат в предвид слабостите на „Напредък" нямат доверие. 
Доскоро работната група в „Напредък" изтъкваше, че има 
заинтересовани селскостопански производители и че проб
леми няма да има. Сега вече са необходими нови усилия-

Имайки предвид обстоятелствата 
отговорни по един или друг начин лица в акцията, реалуф 
зирането на програмата търси точни решения. В случая 
нужно е преразглеждане на задачите и премахване на 
всички слабости и пропуски. Особено 
луските в единствената селскостопанска организация в об
щината.

силеградска 
ните развойни планове не 
се предвиждат капиталовложе 
ния на територията в Босилег 
радска община. Онези пък 
които са запланували известни 
капиталовложения представля 
ват само списъци, а не и кон 
кретни решения с прецизира 
ни срокове.

Членовете на Председател
ството на ОК на ССТН, на за 
седанието констатираха, 
развойните програми тряб 
ва да съдържат точно опре
делени с прецизирани сро
кове кои обекти ще се из

граждат, а от тяхното реали
зиране ще зависи развитието 
както на самите организации 
така и на общината като ця-

Другарят Тито често изтък
ваше нуждата от по-широко 
идейно-политическо оспособ
яване и марксическо образо 
вание особено на 

Разисквайки
активността по въпроса 
идейно-политическата 
товка на членовете

младежта, 
за задачите и

за
подго- 

и ръковод 
на ССТН, делегатите иствата че

членовете на делегациите в 
организации на — За по-нататъшното раз 

витие на Босилеградска общи 
на трябва по-обстойно 
ботим

местните
ССТН в Южноморавски реги-

Да ра
върху активирането 

на неизползуваните вътрешни 
ресурси, в областта на стопан 
ството, а особено

он в МОК на ССТН в Леско- 
вац, беше изтъкнато че досейгНи тази активност трябва да 

^•бъде непрекъсната. Нужно е 
съчетание на

шните резултати са добри,
в МИННОТО

дело за което са потребни и 
И по-ната-

ло.
На заседанието бе посоче

но, че почти във всички мест 
ни общности, разисквайки 
върху общинската развойна 
проектопрограма, а и своите 
програми приоритетно място 
заема електрификацията на 
селата, 
тища, 
жаване на 
производители със селскосто 

оргнизация „Нап
редък" от Босилеград и дру 
ги комунално-битови проб-

съответни кадри, 
тък ще се търси обезпечавапрограмите

идеино-политическата
*а, които

по

рабо- не на средства за креатив- 
ност. Но те трябва най-целе
съобразно да се използуват, 
да се дават не според дипло 
ми, а според осъществени ре 
зултати в областта на креатив 

изтъкна Панайот

са изготвили всич

Ки обществено,-политически
организации, а 
ква масовост, 
всички.

същата изис 
участие на

Идеино-политическо изграждането на пъ- 
здравеопазването, сдру 

селскостопанските
ността —

Дойчинов,

Председателството на ОК на 
ССТН в Босилеград.

то издигане може да се осъ 
Ществява чрез най-различни 
форми:

председател на

крез семинари, сказ 
разговори,

ланската
ки,

Информа- 
ЧИИ ПО най-актуални събития

В М. Я.

и задачи, които предстоят и 
пр. Покрай това

последните възник- 
се касае важно мяс 

то заемат и средствата за ма „Конспирация" на четвърто 

място
информация, кактосова и ин

работадивидуалната 
област. От всичко това

в тази

ясно
произлизат задачите в ОК на 
ССТН На Осмия регионален прег 

лед на самодейните театри, 
състоял се неотдавна в Ра- 
жан, драмата „Конспирация" 
на младия автор Драган Бо- 
жилович, а изпълнена 
новете на Драматичната 
ция към самодейното 
но-художествено 
„Младост" от

и местните конференции

на Социалистическия

ред оценка на професионал 
ното жури, е заела четвърто 
място.

По покана на самодейците 
от Мали Църнич край Пожа 

на г0Аина 
та драмата „Конспирация" ще 
бъде изпълнена в Мали Цър 
нич.

и изказванията на съюз за 
организирана идейно-полити

ческа работа за най-широко

оспособяване на всички членопремахване на про- от чле ревац в течение
ве на организираните 
листически сили.

социа сек-

култур 
дружество 

Бабушница, спо

В. Б.

Б. Костадинов
Д. Г.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
У.'

из дейността на
ТИТОВИЯ ФОНД в СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Омасовяванб ПОДГОТОВКА ЗА 
БАБУШНИЦА

ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА В

и укрепване на 

материалната база В знак на 

великия 

юбилей
ЗА СЕДЕМТЕ години съще

ствувание Титовият фонд 
растна в забележителна

ки организации, 
общности

самоупра- 
на инте-

са ползували деца на рабог 
ници, а само един млад ра
ботник

из- вителни
класот ресите. 

ват и
Вобществена този фонд члену 

около 6000 работници, 
студенти,

во-социална 
ституция. Собствено

и едно детеин- на сел
скостопански 
Оттук произтичат 
чи за изменение на

дело на 
трудовите хора и работничес 
ката класа, народите и 
костите на

производител, 
нови зада

граждани, учени-
пионери, селскостопан- 
производители.

СкиЯт влог за 1980 
злиза на 706 956 
хилЯДи динара 
внесени 
Титовия фонд.

Ци,
Младежта и пионерите имаха и имат 

птлепоказател към бъдещето, верен и сигурен като Тито 
вото доверие в младите и неговата визия на 
през призмата
нашата революция и социалистическо самоуправление,

Чествуването на 25 май —
Деня на младостта и в Бабуш 
нишка община, както 
лата страна, ще премине 
знак .на 40-годишнината 
социалистическата 
и създаването на Югославска 
та народна армия.

народ 
Югославия, с бла

структу
рата на стипендиантите на Ти

в Титовото делоски
Член- 

година въ 
динара, 300 

от които са

городните си цели: товия фонд, 
повече

като при това 
стипендии се дават на 

млади работници.

чрез со- 
развива об

бъдещето
на прегърнатите от младежта ценности на

лидарна помощ 
разователното и културното 
равнище на младите работни 
ци и работническите

като приложение в Тези крупни резултати, по 
стигнати в общината в омасов И по повод тазгодишния 

младежки , празник ще-бъде 
и в ця- устроен прием на пионери в 

в Съюза на социалистическата 
младеж. Младежите и девой 

революция ките от Бабушнишка община 
масово ще участвуват на тра 
диционните майски срещи 
„Братство и единство",. които 
ще се състоят на 17 май 
край Власинско езеро.

Деца, .
и масовото работничес Въз основата 

затели
както яването и укрепването на ма 

териалната база на фонда, 
допринесе щото Съветът на 
Титовия фонд в общината 
на базата

на тези пока- 
община

е на второ място в Южномо 
равски регион, а 
място в СР Сърбия, без ав 
тономните области.

Сурдулишкако творчество.
От година на година Тито

вият фонд расте: на десето отвсе повече
на солидарност от 

фонда на Републиката полу
чи 709 360

се омасовява и укрепва 
риалната му база. Особено 
това стана по време 
колкомесечното

мате

Съветът на Титовист фонд в 
общината 
дал 50

динара.
В Съвета на Титовия фонд 

в общината считат, че

на ня- 
тежко боле за седем години е 

стипендии на 
ци и студенти, и то:

В периода пред празника 
на младостта в общината е в 
ход 
писани

недуване и смъртта на другаря 
Тито. Работническата

учени- 
за сред- всички възможности са из

ползвани
класа, избордокрай: в Титовия 

фонд не членуват около 600 
работници

училище 19, нано трудове, 
на тема „25 май — 

Ден на младостта". По повод 
25 май учениците на Образо 

център „Вук

трудещите се, 
народностите 
приеха Титовия фонд 
израз на безмерната 
бов и уважение към личност 
га на другаря Тито. Със зач 
леняването си те 
своята

за полувисши 
и висши училища 26. Най-мно

Централно събитие в чес
твуването на 25 май в общи 
ната безспорно ще бъде по 
срещането на Съюзната ща
фета на младостта, която ба 
бушнишките

народите и 
с особен жар 

като
отго стипендии са дадени 

учебната 1980/81 
Що 13. За отбелязване 
15 души вече успешно са за 

образованието

сдружения 
ТРУД, 1450 пенсионери, око
ло 8000

през
година — обси лю- вателния 

раджич" в Бабушница ще по 
сетят къщата в Ресник, в ко-

Ка-селскостопански про 
около 500 уче 

ници и прочие. В приетите ре 
шения от Съвета на фонда 
се кзва, че отбори на фонда 
трябва да се сформират във 
всички ООСТ, трудови и мест 

общности, образователни

е, че
изводители,

младежи и де
войки ще поемат на 22 май 
в 13,10 часа в Звонци от връ 
стниците си от Димитровград 
ска община. На тържеството, 
което ще бъде устроено

вършили 
именно благодарение на Ти-

сиизразиха 
готовност да полагат ято е създадена първата пар 

тийна клетка в общината. На 
този своеобразен час по ис

тория със средношколците ще . 
води разговор един от участ 
ниците на това историческо 
събитие.

товия фонд. В структурата на 
завършилите 11 са

всички сили революционното 
дело на другаря Тито да се 
развива и чрез това развитие 
трайно да живее.

Според данните за 1980 го 
дина в Титовия фонд на Сур 
дулишка община са зачлене 
ни 50 организации на сдру
жения труд и трудови общ
ности, обществено-политичес

средно
школци, 3 с високо професи 

образование и 1
по

онално 
полувисше образование.

този повод ще пристигнат и 
местни щафети на население 
то от районите на общината.

с институти, 
жения на гражданите.

Място за дейност и изява 
всички: ОК на ССМ, ОК 

на СКС, ОК на ССТН, Общин 
ският синдикален съвет.

дружества и сдру

От друга страна, според да 
нни от 31 декември 1980 го
дина стипендии на Титовия 
фонд сега ползуват 23 уче 
ници и студенти, и то: 8 в 
средни училища, 
виеше и 14 във висши учили 
ща. Досега главно стипендии

д- г.имат

ДИМИТРОВГРАДСа
мо със съгласувана и всестран 
на дейност усилията могат да 
бъдат още по-резултатни.

Ст. Н. Работническите спортни 

игри започнаха
в полу-

БАБУШНИЦА

Връчени
дипломи

Работническите спортни иг
ри в Димитровград, които тра- 
диционо организира Общин- 
скияат синдикален съвет запо 
чнаха тази седмица и ще при
ключат в края на месеца. За 
организацияата на игрите се 
грижи специална комисия към 
Общинския синдикален съвет 
която изготви и пропозициите 
на игрите.

В тазгодишните Работничес- 
- спортни игри участвува 

голям брой работници от ор
ганизациите на сдружения тру 
и трудовите общности в Ди
митровградска община. Игрите 
започнаха със състезния по 
футбол,а тези дни ще започ
нат и състезанията по волей
бол, шахмат, тенис на маса, 
стрелба и теглене на въже.

Една от формите на идей-
коно-политическо и марксистко 

издигане на младите в Бабуш 
нишка община са и мпадеж 

школи. Таките,- политически 
кава школа вече втора годи
на работи в Образователния 
център „Вук Караджич" 
бушница.

в Бг

школата бя 
кои

Тази пролет в 
ха включени 30 курсисти,

от 28 февруарито в периода 
до 31 март т.г. изслушаха

Организационно—
се- ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

дем теми: 
политическо наразвитие 
ССМ; Колективната 1 
решаване и отговорност 
ССМ; Методи но работа „А. Балкански“-,Борац“ 9:0работа,

в
и ак 

— поли- 
ССМ; Сомоу

ционно действуване
Игрище: „Парк". Терен: тре 

вист и добър за ирра. Зри
тели: 500. Съдия: С. Николич 
(Пирот). Голмайстори: Кръс
тев — 4, Цветков — 2, Каме
нов, Тошев, и Пешев за ,,А. 
Балкански".

стите на „Асен Балкански" от
ново се представиха с хубава 
игра и с висока победа — 9:0 
се наложиха над отбора на 
„Борац" от Барйе, — Чифлик.

Мачът премина в егзибици- 
онна игра на Димитровград 
ските футболисти, която пре
дизвика въодушевление у 
зрителите. С тази висока по 
беда „А. Балкански" още ве 
днаж потвърди, че сериозно 
кандидатствува за по-висок

тическа акция в 
правление в училището; За 
дачи на ССМ в осъществява

на всенародне концепцията
отбрана и общественаната

та самозащита; Обществените 
организации — колективни чле 
нове на ССМ и Тито и мла-

„АСЕН БАЛКАНСКИ": Вида- 
нович, Басов, Андонов, Тодо- 
рович, Марков, Пешев, Цвет
ков, Каменов (Тошев), Кръс
тев и Алексов,

|Слод поражението миналата 
неделя о Бабушница, футболи-

Дежта,
Всички курсисти с голям иН 

изслушаха
отлични знания- ° 

на всички

лекциите итерес 
показаха
знак на признание 
курсисти бяха връчени дилло- ранг на състезание.

Д. Ставров
ми и по едно книга.

Д. Глигориевич
СТРАНИЦА 9
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40 революцията

311 ГОДИНИ ОТ ПОБЕДАТА
ВНА ПОСЕЩЕНИЕ 

КУМРОВЕЦ
ат'В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ но Соцч- 

република Хърватско, о ХъР* 
зарорис, сс намира Кумровец, ро- 

Тито. В него в

алистическа 
ватско
дното село на другаря

изминалата седмица пребиваваха ’ Iкрад на
и 1500 младежи и девойки, пионери и 

от Димитровград, Пирот и
от ОНЯ 

Берлин победените 
окончателна калиту-

36 години1 нав'ьршихаТАЗИ ДНИ
9-ти май 1945 година когато в 
фашисти подписаха безусловна и

хитлеристка Германия- Същият ден заглъх- 
всички бойни полета

пионерки IБела Паланка. 170 'души, от Димитровград 
тръгнахме с рейсове, до Пирот, а от 1

лация на 
иаха

там с влакова композицид от 19 вагона. 
Пътувахме млади хора от три съседни 
общини, за да посетим родното село на 
най-великия учител — Тито.

!
оръжията и топовете по 

а Европа. В Югославия обаче, иоято ло време на че-
иа непрекъсната 

15-ти май — Югосла-
. I тиригодишната борба беше арена 

борба, борбите прод|,лжиха доНа търгване от Димитропград1ш останалите страни иа коалицията,вия за разлика от 
за свободата даде още 6 военни дни.

Югославската иародоосвободителна войска ос
вобождаваше крачка по крачка своята с кръв напое
на страна. Четирите югославски армии настъпваха към 
запад спирайки силната съпротива 
дивизии. Първа и Трета армия върщат пробой

Трудно е да се опише атмосферата, 
която владееше по време на почти 2000 
километра дългия път, атмосфера, която 
потвърждаваше, 
ството между тези младежи е така ук
репнало като че ли тези 1500 души са 
едно семейство.

Навсякъде, във всяко купе, във всеки 
вагон се раждаха нови познанства, 
вързваха се нови приятелства, разменяха 
се мнения, пееше се ...

братството и един-че иа германските
иа

Сремския фронт. През пролетта на 1945 година съ
щият е пробит и югославските армии 
чистят северната част на Хърватско и Словения от 
последните германски военни части. На Първа и Тре
та армия се приобщава и Втора армия, която 
стъпва към запад на линията южно от Сава.

Тези три армии завършават войната в север
ната част на Словения и Корушка, обкържавайки и 
унищожавайки остатъците от групите на германски
те армии „Е", при което бива арестуван и герман
ският комендант за Югоизток, фелдмаршал Фон 
Лер. Отделна епопея в приключаването на войната 
представляват борбите на Четвърта югославска армия- 
През пролетта на 1945 година в Далмация тя извър
шава светкавичен продор към запад и на територия
та на Риека, тежко поразява германския корпус, ко- 
мендуван от генерал Киблер. Тази армия освобожда
ва .полуостров Истра, а на 1-ви май освобождава 
Триест и пристига на река Соча.

С това югославските армии на всички линии 
пристигат на държавните граници, а на места и до 
етническите граници. Макар, че фашистка Германия 
капитулира на 9-ти май, югославските армии на сво
ята северна граница към Австрия водеха борби с 
остатъците н германските военни части все до 15 
май.

започват да

за

на

пред тръгването на влака от Пирот

След 15 часа пътуване от крайния 
югоизток на страната пристигнахме в мал
кото загорско село Кумровец — родното 
село на Тито, едно от най-любимите из- 
летища на всички югославяни, а и на 
гости от чужбина, които желаят да ви
дят родното село на човека по който 
се разпознава този век, неговата родна 
къща и средата, в която той се е родил 
и прекарал детството си.

На гостите от Сърбия говори Никола 
Филко, член на ЦК на СКХ и директор 
на Дома на бойците и младежта на 
СФРЮ, който се намира над Кумровец, 
построен през 1974 година и същата 
година сданието е провъзгласено за най- 
хубаво архитектурно дело направено в 
СР Хърватско. Да споменем, че гостите 
от Сърбия подариха на домакините 
лим — символ от нашите краища.

Димитровградчани пред къщата на 
Тито в Кумровец

Когато последните изстрели на югославско-ав
стрийската граница възвестиха края на войната и 
окончателното освобождаване на страната, в Югосла
вия бяха осъществени основните предложения, кои
то гарантираха социалистическо устройство и разви
тие. Югославските народи и народности въпреки и 
всички трудности извоюваха борбата срещу многочи- 
слените окупатори и домашните предатели. Въпреки и 
масовите унищожения, инспирирани с нацистка идео
логия, започнали още с априлската агресия и които 
не престанаха до края на войната, сбратимените 
народи и народности под ръководството на Тито и 
Партията нито един момент не паднаха в изкушение.

След разглеждането на великолепното 
и модерно сдание, в което се намира и 
Политическата школа на ЦК на СЮК, по
сетихме историческата къща, пред която 
бе направена опашка 
ито имаше и много чужденци. Както ни 
осведомиха — така било всеки ден.

А пък родната къща на другаря Ти
то пораждаше чувства и вълнения у все- 
киго. Това е стара къща, построена през 
1860 година, в която 32 години по-късна 
тук се е родило седмото дете на Фра- 
ньо и Мария Броз — Йосип. Всичко е 
излишно да се казва, 
възникват у всекиро когато влезне 
зи къща са трудно описуеми.

от хора, между ко-

Засаждане на брезичката

ни е — Белград, и по-точно Цветният 
дом.

Край вечната къща на Тито- мимохо- 
дом минават 1500 млади хора, които пре
ди само няколко часа бяха там, където 
той се е родил.

Някои не морат да скрият сълзите ... 
прекланят се пред гробницата и тръгват 

родния край- 
Текст и снимки Т. Петров

Към края на Втората световна война, по точ
но на Деня на победата, югославската армия имаше 
800 000 бойци. При това югославските народи и на
родности претърпяха недоместима загуба от 1 700 
хиляди жертви и огромни материални вреди. Но въ-' 
преки и все още незавършените сражения на фрон
та в Югославия започваше битка за възобновяване 
на страната

чувствата, които 
в та-

пак във влака, а с него

битка за нов живот.
След посещението на родната къща

всеки имаше възможност 
Сутла в чиито

да види река 
води Тито ловеше риба, 

е учил другарят

ПРЕД 25-ТИ МАЙ — ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА

— училището където
Подготовката за чествуване Деня 

на младостта, в годината свързана с 
повечето юбилеи в социалистическото

на 25-ти май в Босилеград. ВТито, ливадите по 
Лък се е играел. Всичко онова, което до 
този момент

които той като ма- навече-
рието на празника т.е. на 24-ти в Бо
силеград ще бъде проведенодимитровградчани, пиротча- 

белопаланчани бяха чели и слуша-
състеза

изграждане, неразривно свързано и вдъ 
хновено от Титовото дело и мисъл, в 
Босилеградска община е в ход. Пио-

ни и
ли за детството на Тито, 
да видят.

ние в каране на велосипед, когато ще
през 

запален и
се състои и фактелно шествие 
града. Този ден ще бъде

сега можаха

нерите и младежите в общината осо
бено

лагерен огън.
в основните училища, както и 

младежите в Средношколския образо В Деня на младостта от страна на 
участниците ще бъде организирана бо 
гата спортна и 
на програма, 
състезателен 
останалото е

Тук на един хълм, на който с години 
на ред си е играел малкият Йоже, за
садиха една брезичка, 
несоха от

вателен център, 
войниците с голям ентусиазъм се 
вят по-достойно и

градската младеж и
гот-

по-подготвени да 
посрещнат рождения ден на другаря 
Тито и Деня на младостта.

културно-художестве- 
Програмата ще има 
характер, което покрай 

и една причина повече, 
участниците т.е. пионерите, младежите 
и работниците по-обстойно и по-доб
ре да се готвят за празника.

която младите до- 
нашия край която ще 

мня, че в Кумровец на 9 и 10 май 1981 
година са пребивавали младежи девойки, 
пионери и пионерки 
Пирот и Бела Паланка.

Походът до Кумровец завърши.

напо- итовндДимитровград,от

Според изготвената от страна 
Председателството на ОК на ССМ в 
Босилеград 
главното

наПак
заемаме местата си във влака, а целта

програма по честЬуване, 
тържество ще се рповеде В. Б.

СТРАНИЦА 10
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Извидници на Църноок.Политемигрантът* ПО ПОВОД 37-годишнината 
<”■ борбата на Църноок, гру
па. пионери, младежи, бойци, 
жители от околните 
представители на обществено- 
политическите

ме, което тези дни 
Босилеградска община, особе 
но високите планински преде
ли, покрити със сняг на гру
пата

захвана пътеуказател за последовател
но опазване на придобивките 
от борбата.

0ВУКЪТ на
канцеларията сепна Драган”^ УТринни часове в 

облегнат върху писалищната мас Лремежа, к°Йто 
нощ да не си ходи в квартирата. До"*?' РвШИЛ 
телефона, дежурният Станко 
шалката и се

села и
■ На 6-ти май 1944 година 
рано сутринта партизанските 
части биват ^нападнати от бъл
гарската фашистка войска, под . 
помогнати от български поли
цейски части. Намерението на 
фашистите било: да обкържат 
партизанските чат.си и да ги 
унищожат. Главното нападе
ние било насочено от към с. 
Доганица с цел да се превзе
ме Църноок. Но задържането 
на Църноок в партизански ръ
це е представлявало създава
не на условия за. по-добра и 
по-сигурна отбрана на' гребе
на, а с това и. продължаване 
на борбата през целия ден. 
Неприятелските атаки са след 
вали една след друга, но пар 
тизанските части отблъснали 
всички атаки. Обкържението 
обаче не престанало. Но ма
кар и всички мерки, които 
превзимал неприятелият, пар
тизанските частй през нощта 
се изтерлят. На утреден, на 
7-ми май врагът извършава 
нападение на 'позициите на 
които са били партизаните — 
тогава вече това е атака на 
празни позиции.

и извидническия отряд, 
формиран от младежи и де
войки от Средношколския об
разователен център в Босиле
град нищо не може да по
пречи още един път с гор
дост да покажат, че жертви
те от Народоосвободителната 
борба не са забравени и че

тази организации
Босилеградска община на 6 
май т.г.
Стан пред паметника 
гиналите

в
вървеше към 
вдигналвече беше

на местносттаслу- Кин-чуваше неговата 
Да, доведете 

След това се 
Драган обясни:

заповед: 
г° веднага, тук. 

обърна и

на за- 
положиха 

планински цве- 
мълча-

партизани
все още на венец, свежисънливия

тя и 
ние почетоха

— Съобщават 
преди малко им

с. едноминутно
от Станцията на 

се обадил емигрант 
ровска страна. Казал им, че е 
личност и че веднага иска да 

““ ДаЙ да видим- 
идваха обикновени 

интелектуалец, някой

милицията, че паметта на пад
налите тук за свобода бойци. 
Въпреки и

от информбю- 
известна политическа 

Даде изявление. 
и тази „личност". Досега 

хора, селяни

тези жертви, както и хиляди-
твърде лошото вре- паметници из страната са

гла-
н ПО НЯКОЙ

вно ни

граничар..;
Тези Дни голям брой граждани от 

страна намираха лЪт и начин 
вия. Техните

съседната

Разкази винаги бяхГ подоГщ ° 
селяни, които бягат

упражнява над тях насилствено да влезнат в селските 
трудови кооперации, или лица, трудоустроени 
то неблагонадеждни са били

или това 
поради терора, който се

биваха

но ка- 
уволнени и провъзгла- 
нямаха: селяните, 

кооперациите

сени за врагове. Голям избор 
то не искали кои-

да влезнат в властите
препращали в лагерите, 
жещи са могли 
ски работи 
работа далеч

а уволнените от работа слу- 
да се настанят на най-трудни физиче- 

ги отвеждали наI или са принудителна
от местожилетството на семействата 

Най-много бяха ония, които бягаха през границе 
та и се излагаха на голяма опасност при преминава-

им.

не на същата да загубят живота си, не знаеха истин-
Паметникът на Кин-Станското положение в Югославия- Бягаха търсейки спа 

сение, често излъгани от пропагандата на собствената 
страна, че в Югославия се намират американци, кои
то ще им дадат възможност да заминат на Запада. 
Дошлия емигрант, който
мно навести, приеха на разговор Драган и Станко. 
Пред тях стоеше 

$ 30 години, който

М. Янев

БОСИЛЕГРАД: ПО СЛУЧАЙ 
ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА НАД 
ФАШИЗМА Линията Ниш - София♦

пристигането си така ЩУ-♦
♦
♦ прилично облечен човек, на около Шахматна

среща
при ръкуване се представи:

— Аз съм Константин Михайлов, по специал
ност юрист. Довчера бях член на Околийския коми
тет в града. Избягах непосредствено преди да бъда 
арестуван, за което ме осведоми един мой приятел.

След това, твърде убедително, представи поло
жението в своето място и терора, който е наложен 
през последните месеци, при което тяхната тайна по
лиция, всекиго в койо се усъмни, е провъзгласявала 
за Титов агент. Него уж го взела на зъб, защото се 
противопоставял на намерението повече десетки се
мейства от граничния пояс, без какъвто и да е по
вод, да разселят във вътрешността на страната. Това 
било достатъчно да го провъзгласят за югославски 
агент и да наложат да бъде арестуван.

(От 1 май 1981 година]
Линията Ниш—София поддържат в кооперация авто

бусите на ТО „Ниш-експрес" от Ниш и СО „Аавтотранспорт" 
от София-

ТОСпоред регистрираното разписание на линията 
„Ниш-експрес" ООСТ Междумесни съобщения „Експрес"

обозначено сПо повод 9 май 
на победата над 
в Босилеград се проведе шах 

среща между гранйч 
и спортно 

от БО

Деня поддържа тръгването според разписанието 
1 и 2, а СО „Автотранспорт" тръгването обозначено с 3 и 4.фашизма,

СОФИЯматна 
ното пооделение 
дружество 
СИЛЕГРАД.

НИШ
ЗАВРЪЩАНЕ
2 4

ВРЕМЕ НАВРЕМЕ НА ТРЪГВАНЕ
„Младост" Автогари (спирки)КМ.31

10,45
10,00
10,00

20,55НИШ016,00
16,45
16,55

5,00След твъде интересни игри, 
15,5 точки от 

17 възможни зае войникът— 
от ЮНА Нермин 

който е кандидат

първо място с
20,20
20,05
19,55
19,45
19,40

42 Бела паланка 
Чифлик 

Станиченье 
Пирот

5,45ЛИЧНИЯТ МУ приятел, също член на Комитета, 
вечер му съобщил: „Бягай, очаква те арест".

готов да избяга 
себе си

506,00граничар 
Драганич,
— шахмайстор. На второто мя

тази 616,10
Този негов приятел съЩО е 

в Югославия, а веднаж му доверил, че при 
има поверителен материал за скорошно нападение 
на информбюровски страни срещу Югославия.

Сетне добавил:

19,15716,20 17,40
17,50 9,056,30сто с 14 точки се 

Васил Христов, от
класира 

село Рай 
13 точки

19,35В. Йовановац 
Суково а. 

Димитровград

796,35
19,30
19,15
19,10
19,00

846,40чиловци, на трето с 
Любомир Сопранич, командир 
от ЮНА, четвърто място

8,40946,55 18,15
7.00 18,25
7,10 18,30
8.00 19,30
8,15 19,45 114

19,50
8,30 20,05 128

20,15
9.00 20,55 158 София

(Часовете в разписанието са според югославско време)

материал не прочетох, 
го понесе със се-

8,30— Съжалявам, че този
приятел дойде, ще

с
8,25Гоадина (Граница) 

Калотина (Граница) 
Драроман

99Василно ако моят по 12 точки поделиха 
Наков от Босилеград и 
димир Захариев, ученик 
Средношколския
лен център 
нов" от Босилеград.

степен, на истински полити- 
в Слу-

7,2518,0099Вла-бе си. Идването, в известна
7,10заинтересува ръководителите

Ниш и Белград. Емигрантът 
искаше

17,45отчески емигрант, 
жбата по сигурността в 7,05образовате

17,30 , 6,50Сливницаполитически азил, Иван Караива-искашена първо място 
стату на политически 
емигранти от 
създедат сдружение
борба против информбюровския режим

Дилеми, есе пак, имаше много, беше известно, че 
политическите ръководства в информ 
П брой противници

особено против- 
политичес-

всички 
обединят и да

6,40емигрант и предлагаше
17,00 6,00неговата страна да се

на политически емигранти
в своята страна

бо-Покровитол на турнира 
основната организация

„Слога" от 
която на първо- 

се четири еъсте-

за
нашо

сдружения труд 
Босилеград, 
класиралите
зателя 
в износ от по 
200 динара.

ЦЕНОРАЗПИС С ОТДАЛЕЧЕНОСТ НА ЛИНИЯТА 
НИШ—СОФИЯ (Е)

в редовете на 
бюровските страни 
на Резолюцията на

КМ. АВТОГАРИ 
(динара)

значителен 
Информбюро, а 

ниц и на прекратяването на

ки и други отношения
кива имаше и в/,в върховете на свал-
тези страни, с които драконски се ра Ко_
ЯЙки глави на членове на Политбюро на Трайчо .

даде парична награда
800, 600, 400 и

има

0 НИШвсички
с Югославия. Впрочем, та- 

р7,ководните

42 32 Бела паланка
50 36 15 Чифлик
61 |45 20 17 Станиченье
71 52 27 21 15 Пирот
79 55 29 27 20 15 Велики Йовановац
84 57 31 28 21 17 12 Суково а.
94 59 36 32 28 21 19 15 Димитровград
99 60 41 32 25 21 19 12 Държавна граница

114 90 57 50 42 33 27 23 15 15 Драгоман
128 102 69 62 54 46 39 35 27 23 Сливница
158 126 93 86 78 70. 63 59 51 47 СОФИЯ

тур-тозиСъщевременно
и преди проведения 0 

образовате- 
обек

тела на
нир
Средношколския
лен център, посочват на

условия за формиране 
шахматен клуб, ко

Лаело Райк, Кочо Додзе и други.
идвашестов, емигрантът тивни 

на местен 
Йто ще събере и организира 
любителите на този интересен

Обаче мястото, откъДвт° чуждестранна
Михайлов беше едни от центр вателна дей-
разузнавателна служба, чиян Емигрирането
ност беше насочена против Югославия ^ ^ 
на юриста и члена на действие но
то, можеше до бъде и разу -и неговата при-
тозн център. Във всеки случай преди ^ 
казка да 67,де приета, налага 
проверка.

спорт.
Да добавим 

подобен турнир ще бъде ор- 
25 мои —

че пои това,

Багажите се заплащат по 6 динара от парче 
Стоките се заплащат по 12 динара от колет

ганизиран и за 
Деня на Младостта.

М. Я.

СТРАНИЦА 11

врАТСТВО « 15 МАЙ 1»8<
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ДЖЕЙМС ТЪРБЪР

МОМИЧЕТО И ВЪЛКЪТ
Когато моминото отворило вратата на 

бабиното бунгало, и през ум не му ми- 
нало(

ВЕДНЪЖ ПРЕЗ деня грамаден вълк 
очаквал в гъстата тъмна гора малко мо
миче, което според предварителната 
формация трябва да мине по тази пъ
течка, за да занесе кошница с храна на 
баба си, живееща в скромно горско бун

гало.

може да за- 
както е била

че неговата мисия 
не така

ин-
върши не така,
планирана. Но още от прага малката 
стиктивно усетила нещо нередно и

леглото независимо от ло-

ин-
като

видяла, че в 
знатия халат и качулка съвсем не лежи 
бабата, внимателно се спряла на дваде-Вълкът дълго стоял в храстите и 

края търпението му било В7,знаградено: 
видял момичето. То действувало точно 
според предвижданията на сивия разбой
ник: вървяло именно по тази пътечка, 
която той пазел, и действително носело 
кошница с провизии.

на-

Звонъчко празнувам сет и пет фута от кревата.

За да се вгледа и да разбере, 
вместо бабата — вероятно вече изядена 
— под одеалото се крие безпощадният 
сив гангстер, били нужни мигове,

че

ОДАВНА лъжем бай Лилчу из Звонци дека 
че га посетим некигъш, ама пуста работа налегла 
па немам време.

Кара, вара — те накани се за Първи май и 
отидо. Право да ви кажем од лани ми се не ид^ше 
дека у Звонци правею школ»у, а я нели знЪйте мло- 
го обича тека на празник да отидем и на вечерин-

поне-

вълкът, дори когато е качулка и ха- 
да се сбърка с род- 

з а взе-

жо
— Ако не се лъжа, мис —* вежливо 

казал вълкът, излизайки от гъсталака, — 
вие
ща кошница на 

Да, сър
— за нея е. А вие

лат, едва ли може
баба. Още секунда отишланата

-'мано на радикално решение. С мълние- 
движение момичето бръкнало 

шницата, извадило оттам колта с лредвид-

носите тази малка, апетитно миришо- 
вашата баба! в ко-носно

отговорило момичето, 
как се досетихте?

Вместо

ку. ливо свален предпазител и изпразнило 
хищника целия пълнител

в
Знам да у Звонци, по-рано неминуйеше праз

ник без вечеринЬе и това убаве, даже по-убаве од 
онея що 1)и спремаю у Босилеград, Димитровград 
и другите градове. Истина тегай немаше убава сала, 
беше млого малечка и све се чушкаю — нема куде 
игла да падне. Ето реко си я, са у Звонци има 
убава шко/ъа, с йедну думу има све и значи че 
гледам убаву вечеринку, звончак>е су майстори за 
тея работе.

без нито един
Но В7,лкът игнорирал вч.проса. 

отговор той с ловкостта на опитен агент 
на ФБР изм7,кнал от своята С7,беседница 

без да се

пропуск.
ПОУКА: За да изиграеш малко моми

че в наши дни, трябва да бъдеш много 
по-ловък и по-хитър, 
някакви си сто години.

(От английски Ст. С.)

точния адрес на старицата и 
бави, се скрил в горския гъсталак, за
бравяйки дори да благодари на малка-

отколкото преди

та за получените сведения.

*
Чим се стури из автобусат нещо ми „замири

са" дека у Звонци нейе ко ще беше. Те знам по- 
рано за Първи май учитеп,ете изпрате децата 
та накърше зелено лисйе и заЬите свете порте и 
тарабе по селото. Направе логорсЬи огньове на свои-

Шарл е дресирал 
си да целува ръка на дамите 

— Веднага се вижда, че то
ва е френски пудел! - възхи
щава се една дама.

кучето Старица с интерес разгле
да детска количка:

— Какви прелестни .близна
ци! Момчета ли са?

— Не, не само вляво — От
говаря собственикът на коли
чката.— Вдясно е диня-

те ридове по околинуту, а са нигде нища.
< Йедва чека да стигнем при Лилчу и да га пи

там, че имали вечеринка? Йоще од врата поче да 
га питуйем, а он синдрак ми тегли йедну ньегову и 
рече: „Ма ква вечеринка бре у Звонци, ако ти йе 
за веречинйе иди у Рейиту, Нашушковицу, Йасенов- 
дел или некойе друго село, у Звонци ни одавно 
заборавимо кво значи ПРИРЕДБА".

Бре Лилчо, убава работа — поче я Да скомъл- 
чем — па затова ли направисте шкогьуту, што ?)у по 
новинете прогласише за „Дерекулску убавицу", та 
са за празник да нема куде младеж да се збере, 
а и нийе старите да чуйемо рефератчек, да видимо 
некой скеч, да чуйемо ко свире децата на инстру
ментите, за които големе паре дадомо ...

Е, братми, рече Лилча, нема више това, него 
де си закопчи опънците па да идемо при Цицу у 
кафанчето да се нацвърцамо, 
ни скечеве да видиш.

Не беше ми бъш по волю, ма 
тим, че идем ка ме кара Лилча, а он йе 
маЪин.

В трамвай мъж се кара с 
жената, която стои зад него.

Моля ви, аз не се блъс

кам. Просто въздишам 
равдава се жената.

Двама крадци ограбват ед
на квартира. Внезапно от ули
цата се чува звек на сирена.

— Полиция! Скачай 
прозореца!

— Какво? Да скачам от три
надесетия етаж?

— По дяволите суеверията! 
Скачай!

Жена, която разглежда мо
ден журнал, казва на мъжа

оп-
през

си:
— Тази година мъжете ще 

носят ризи без копчета.
— О- Значи аз от петнаде

сет години съм по модата!

Майката «ъм годеника 
дъщеря си:

-Кога ще се решите най- 
после на женитба? Не мога 
повече да чекам! Много ми 
се иска по-скоро да стана ва

ша гьща!

на-

а там има по-интерес- Един баща казва на друг: 
— Не съм спокоен за ма

лкия си син.
1— Какво има?
— Велосипед.

— Маймуните са много по- 
умни от хората.

— Защо?
— Те не са започнали да 

говорят, за да ги накарат да 
работят.

кво да рабо- 
са до-

Тека сам се посрамил пред народ та незнам 
ка, чу помислим пай да отидем у тия край. Роз се разхожда с приятел.

— Обичам природата и 
всички красиви неща, които 
ти предлага: кожи, диаманти, 
перли ... — разнежава се Роз.

— Пазете дърветата. Те са 
първите квартири на нашите 
прадеди.

— Татко! извикал малкият 
Джон, слизайки в мазето. — 
Можеш да не запушваш ду

пката в търбата.

— Добре. Водопроводчикът 
ли дойде?

— Съвсем не. Просто къ

щата се запали.

— Ако жена 
мнение с теб • 
права.

ти е на едно 
- значи тя е

Гостоприемен: кани всички 
да влезнат в не говото поло
жение.

ВБСТНИК НА БЪЛГАР- 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия 
Директор

и главен и отговорен 
редактор

БОРИС КОСТАДИНОВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 52-751, 
Годишен абонамент 150 

а полугодишен 75 
динара

Текуща сметка 
62500-603-9529 
СДК — НИШ 

Печатница: „Вук Ка- 
раджич", Ст. Паунович 

72 — Ниш
Адрес иа Издателството: 

Кей 29 декември

№ * н*«

— За него казваха, че е вс
естранно недоразвита личност.

Шабоип ЕС

33


