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С указ на президента 
на СФРЮ Йосип Броз 
Гито от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо- 

Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги

стоен с

в областта 
информативната и 

дейност и
на
графическа
за принос в 
ето на братството 
единството

Л*роои_ост в с»р Югославия развити-
И

между на- 
народи и наро-ГОДИНА XXII а» БРОЙ 1010

МЕЖДУОБЩИНСКАТА 
ДЕЙСТВУВАНЕТО НА

шите
дности.• 12 ЮНИ 1981 Г. ДЕНА 3 ДИН.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС 
КОМУНИСТИТЕ НА СЕЛОВ НИШ ЗА ЗАДАЧИТЕ И

ЖИЗНЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СЕЛЯНИНА 

АКЦИОННО ПОЛЕ НА ЕК Будимир Вунашинович 

н Саво Саватич 

в Димитровград
През 1980

н.татъЛото°™5.и™е’ “°Р'ДОТО*“*”

занимавали и с решаването ■ 
листическото преобразование 
е била дейността 
проблеми на

Нишки

икономичес- 
активно са се

на редица други въпроси от значение за социа- 
селото. Извънредно динамична и успешна 

на комунистите в разрешаването на жизненотрептящите 
пията пвокап^нГ™™ В селата ~ изграждането на пътища, електрифика-
гаТовГонето? п ”а ВОАОПРов°АИ — което е допринесло за повишаване
на доверието в акциите на Съюза на комунистите.

на

На 9 юни, тази година в Димитровград преби

ваваха Буда Вукашинович, член на Председателството 
на ЦК на СК на Сърбия и Саво Саватич, член на 
ЦК на СЮК и председател на МОК на СКС в Ниш.

По време на пребиваването си те водиха раз
говори в „Тигър" — „Димитровград" главно по пробле 
мите на сегашното стопанисване и развоя на тази 
стопанска организация.

Тази оценка за действува- 
нето на Съюза на 

•тите в селата в Нишки
Пто на храна в нашето разви

тие през следващите пет го
дини, в което

В центъра на активността 
на мнозинство първични орга 
низации на СК на село се на
мират всички жизненотрептя- 
щи проблеми на селскостопан 
ския производител. Това без
спорно е основна гаранция за 
успеха на акцията на СК. И 
методът на действуването по 
стоянно
Но е очевидно, 
план трябва още много да се 
направи, да се използуват вси 
чки възможности. В предстоя
щия период методите и 
държанието на работата тря
бва да се приспособяват към 
борбата за повишено селско-

комунис-
регион сдружаването 

на индивидуалните селскосто-дадоха делегатите на Между- 
общинската конференция 
СКС

на лански 
особено
всичко това Съюзът 
нистите на село трябва

ДА БЪДЕ ОРГАНИЗАЦИОННО 
И КЛАСОВО ПО-СИЛЕН

производители 
значение. Заради

има
в Ниш, разисквайки вър

ху актуалните задачи на кому
нистите в

на кому- След това с членовете на ОК на СКС и чле-социалистическото 
на нашето се-преобразование новите на политическия актив в по.тесен състав во

диха разговори за задачите и акциите в областта на 
икономическата стабилизация у нас.

ло.
се усъвършенствува.

че на тозиОт многобройните 
ито са дали 
резултати и 
ито главно са били 
те на СК, Съюзът 
стите на

акции ко- 
забележителни Съюзът на комунистите в 

селата в региона е организи
ран по принципа: едно село

Т. П.
♦носители на ко-

членове- 
на комуни- 

село е излизал по- 
и по-дееспосо-

една местна общност — 
първична партийна ор

ганизация. Този принцип оба- 
е докрай приложен, въ 

преки че с устава на Общин
ските организации на СК 
предвижда

съ-една ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ДО 1985 ГОДИНА
организиран 
бен, с 
нето

че ненови опити в решава
на проблемите. Върху

тези опити Съюзът на кому
нистите е укрепвал идейно- 
политически, организационно,

стопанско производство и към 
останалите основни Стойно сгопансно 

развитие
се

задачи в 
социалистическото преобразо
вание йа селото. Рядко фор 
мират сборове на комунисти- 

конференции 
в местните общности, въпре
ки че в тях съществува нуж
да за това.

формиране
първични организации на СК 
от 3 члена. Затова афирмира- 
нето на партийни организации

на

кадрово и класово.

Разбира се, това не значи, 
че в дейността ка СК 
е имало и слабости и пробле- 

могла

те и акционниз 152 населени места в ре-
не

гиона е твърде важна задача.
в Нишки регионВ селата 

действуват 715 първични пар-
14 406

които само 5407

дами, и че тя не е 
бъде и по-успешна. Все още 
има първични партийни орга- 

недостатъчно

За усъвъРшенствУване
държанието и 
действуване на комунистите в 
местните общности >на село е 
необходимо членовете на СК 
идейно-политически да се из
дигат. Наистина в .реализация
та на тази задача се

съ-
мотодите натийни организации с 

членове, от 
са селскостопански производи

низации, които

чувствуват жизнения пулс на 
своята среда, вследствие 
което бездействуват 
занимават със странични 
проси и разглеждат 
териали
ни .органи и формули.

Динамичното стопанско развитие на Димитров
градска община през текущия средносрочен развоен 
период од 1976 до 1980 година дава възможност за 
стройно развитие занапред, 
постигнати забележителни резултати.

на на сел-С това участиетели.или се 
въ- производиге-скостопанските

Във всички области саявявали в класово-социалната стру
СК в

само ма- 
партий- проблемът във връзка с 

На този план
ка- . 

обаче
членовете на 

бе изтъкнато на за- 
не може да бъ-

на висшите ктура на

региона,

седанието,

дрите.
занапред трябва повече да се 

общинските организа 
СК като цяло, а об-

Така например общественият продукт е нарас 
тнал с 18 процента, доходът със 17,2, чистият доход 
— с 19 процента, а във фондовете са внесени с 28 
на сто повече средства. И заетостта е показала рас
теж от 5,1 процента, а производителността на труда 
— от 19 процента

тезиПреодоляването на 
слабости е неотложна задача 

от основните 
по-успешно 
всички ос- 

А тези задачи 
на село са

ности в
и СК трябва не- 

бори за
ции на
щинските комитети и 
лите органи и 
щинските конференции тряб-

дем доволни 
прекъснато да сена СК и ед^а 

предпоставки за 
осъЩвствЯване на 
новни задачи.

остана- 
Об-тола напроизводители наприем- на 

село, особено на жени и мла- 
ил-

ва да оказват много по-интен 
по-съществена ло- Поще Повече, понежена комунистите зивнаДИ, През т^зи период проми

шлеността- бележи ръст от 
селското стопанство 

от 5%. Промишлеността не 
се е развивала с предвиде 
ния темп поради закъснели 
ето с реконструкцията 
модернизиране на някои про 
мишленй мощности, преди

ният растеж на износа играе 
положителна роля в стабили 
зацидта.

отмногобройни и произтичат СЮК е- мощ.тересът за прием в
агро-наподчертаната роля К. Георгиев 12,0%, аГОЛЯМ.и на производствокомплекса (На 5 стр.)

В НЕДЕЛЯ, НА 14 ЮНИ

и В ДИМИТРОВГРАД

раничен събор
фабриката за го- 

мебелнота
всичко на 
ли гумени нишки, 
фабрика и пр.

В селското стопанство

На 14 юни тази годи
на (в неделя) в Дими
тровград ще се прове
де граничен събор.

Съборът ще бъде от 
крит в 6 часа сутринта 
и ще приключи в 18 ча
са след обед.

За съборяните ще бъ 
де изпълнена подбрана 
културно-забавна 
грама.

че
са реализирани проектите за 
изграждане на кравеферма, а 
построената овцеферма 
още но дава очакваните ре
зултати.

•Но и покрай тези обектив 
— износът 
растеше средно 

По-ускоре-

все

ни трудности 
този период 

28,5%.

в про-
моханизира: от миналогодишната жътва в Нишавска

Селското стопанство сIдолина
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ЛКЦИОННА ПРОГРАМА НА СК В КОСОВОДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОТ ПОДГОТВИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ 
НЕОБВЪРЗАНИТЕ В БЕЛГРАДЗА ПЪРВАТА СРЕЩА НА

Действуване, а не клетвиКАК СЕ РОДН 

„СЪВЕСТТА НА 

ЧОВЕЧЕСТВОТО“
та обстановка. Но програма- 

би била акционнв ко- 
би обхванала и ста

новището, че СК трябва да 
се насочи към конкретна по
литическа акция за преодоля 
ване на обстановката, С'/,зда- 
дена чрез действуване на кон 
трареволюционните 
ти. В нея членовете на СК 
и кадрите трябва да се по
твърждават и върху тазй ос
нова да се върши постоянна 
идейно-политическа 
ренциация. При това органи
зациите на СК трябва да се 
освобождат от всички онези 
членове, които опортюнно се 
отнасят, а в своите редици 
трябва да приемат всички 
ония, които сега се изяс
няват и потвърждават на ли 
нията на СК. И това в кон
кретната борба и акцияа сре
щу контрареволюционните си 
ли, националистически, ш ови- 
нистически и иредентистичес- 
ки схващания и поведения.

СК п Косово та не 
гато не

Акционната програма на 
до 13 конференция на СК в Покрайнината 
набАяга на неотложно най-отговорно реа- 

пристите становища без коетолизиране на 
не може да се разчита на по-сериозно уре
ждане на твърде сложната обстановка

елемен-

ко чрез борбата за нов ико
номически порядък- 
ПЪТ ИЗВЪН БЛОКОВЕТЕ

Поведението на Информбю- 
ро към Югославия през 1948 
г. разгони илюзиите за чия 
и да е автоматична подкрепа 
на свободата и независимост, 
та на народите. Блоковата над 
превара, която започна опас
но да тласка света към тер
моядрена война, потвърди не 
способността на блоковете да 
гарантират мир, а още по- 
малко равноправие в света.

Още през ноември на 1946 
г. Неру, а следтова и У Ну 
посочиха, че несвързването с 
блоковете е единственият път 
на новоосвободените страни 
в Азия- През петдесетите го
дини това съзнание укрепна 
и се разшири на всички из- 
вънблокови простори.

Паралелно с него, нараст.на 
и съзнанието, че за пълната 
свобода и независимост 
родите могат да се изборят 
само с общи усилия. Пръв 
почин в тази насока направи
ха страните на Азия през 
март на 1947 г. в Делхи, а 
след това, през април на 
1955 г. в Бандунг бе напра, 
вен пръвият съвместен по
чин на страните от Азия и 
Африка.

Каирското заседание обаче 
влезна в историята като съ
битие, което означи пълното 
съзряване на съзнанието за 
необходимостта от съвместно 
организиране. Начинът, на ко
йто беше свикано, проведено 
'И завръшено заседанието беше 
гаранция за успеха на почи- 

М. Б.

Точно преди двадесет го- 
12 юни 1961

по-големи 
готовността, 

последовател-

Голям брой • разисквания и 
заключения продшествувашо 
на партийния документ, кой
то от неотдавно о основен пъ 
тепоказатол за акцията на 
комунистите в Косово. Става 
дума за Акционната програма 
за действуване на СК в Ко
сово в борбата против вра
жеските и контрареволюцион- 
ни сили за стабилизиране на 
политическата обстановка в 

.Покрайнината. Да се сублими 
рат най-значителните станови
ща, оценки и анализите в до
кумент, който произтича от 
практиката, а предназначение
то му е тя да се мени и 
усъвършенствува, беше логи
чен изход на политическата 
активност в Съюза на кому
нистите, но и необходимост 
за обстановката в Косово. По-

Косово са ' много 
и по-сложни, а 
упоритостта и 
ността
но развитие на Покрайнината.

Без съмнение, че корените 
на голям брой слабости, про 
пуски и деформации, 
врагът използува 
мрачни цели, са толкова Д7,л 
боки, че никаква кампания не 
може за кратко врелхе да ги

дини, от 5 до 
година, в Кайро се проведе 

заседание за — условие ’за нормал-подготвително 
Първата конференция на не- 

Бсл-
дифе-

обвързаните страни в 
град. Подготвителното заседа
ние се счита за първата прак 
тическа крачка в организира
ната дейност на извънблоко- 
вите страни, в създаването на 
необвързаното движение.

Две десетилетия 
това движение стана незаме-

които
за своите

по-късно премахне, както че не може 
да ги премахне опортюнистич
ното поведение, пропито сним фактор в международни

те отношения и работи, изра- 
стна в действителна „съвест 
на човечеството", най-силен, 
единствен залог на мира и 
бариера против войната, ефи 
касна алтернатива на блокова 
та политика.
БОРБА ЗА СВОБОДА

Движението по-точно е ре
зултат на историята, нужност 
в развитието на съвременните 
международни 
Най-силна характеристика на 
тези отношения в този век е 
неудържимата 
на народите,' укрепването на 
съзнанието за националния 
идентитет като условие на 
свободата и бъдещето на чо 
вечеството.

Освободителната борба на 
народите, отъждествена с бор 
бата за социални правдини, от 
които се нуждае голяма част

второстепенни почини с кра
тък радиус на действие. Ак
ционната програма е такаез, 
че не търпи нито едното, пи
то второто, а търси всеки-

Неразривни дей
ствуване са всички онези за
дачи, които се

от товадневно и упорито ангажиране 
— без компромис с когото 
и да било и от името на ка- отнасят до 

последователзастъпването наквото и да е. Програмата не 
е изготвена само за Съюза

неже, политическо-сигурност 
ната обстановка в Покрайни
ната и занапред е сложна, а 
контрареволюционните вра
жески сили, подтиквани от
вън, продължават действува- 
нето си. Било би обаче не
реално да се очаква трайна 
консолидация на обстановката 
в Косово само чрез разпла
щане с отворения враг па 
дори и чрез цялостно према
хване на всички облици на 
техните нападения. Това е 
един от целите, който до го
ляма степен е постигнат, но 
не е и единствен. Трайното

но осъществяване на Консти- 
тУЦиЯта на СФРЮ, Конститу
цията на СР Сърбия и Кон
ституцията на 
при което, както се

на комунистите, макар че ко
мунистите трябвз да бъдат в 
първите редици в осъществя
ването й’ Казваме това зато
ва защото с нея са обхва-

отношения- на-
САП Косово,

изтъква
програмата, „идейно-поли

тическата 
трябва да се води по посока

еманципация в

активност особенонати почти всички сектори на 
живота и работата, които на 
който и да е начин са засег
нати, отслабени или

на съгласуване на отношения- 
СР Сърбия". Ако в тази 

на което набляга про 
грамата, трябва да се обсъ-

та в 
област,

не,доиз
градени.

В Акционната програма се 
набляга, Съюзът на комуни
стите в Косово своята идей- 
но-полиическа активност тряб 
ва да насочи към обезпеча-

дят досегашните, опити и да 
се вложат усилия за изнами- 
ране на решения на въпроси, 
които в тази област не са

на света, прокара пътя на 
борбата за равноправие меж
ду народите. Най-типичен при 
мер беше освободителната 
епопея и социалистическата 
революция в Югославия. По
добно след това се случи във 
Виетнам, Алжир и други стра 
ни, които с кръв заплатиха 
своята свобода и независи
мост.

Почти същевременно, със 
СЪЩО

и цялостното решаване е 
елиминирането на слабостите 
и деформациите 
сфери на живота и 
в Покрайнината. Затова

разрешени, в другите сегмен- 
ка- ти на политическия, икономи

ческия и културния живот 
трябва да се следят докрай 

утвърждаването ясните определения. Това осо 
бено е важно за междуна-

в ване на пълна критичност 
самокритичност на всички 
дри, а особено на ръководе
щите и членовете на СК, ка
кто и върху 
на тяхната колективна 
чна отговорност за настанала-

и

ВЪВ ‘ВСИЧКИ 
работата

задъл
женията на комунистите и на 
всички прогресивни

и ли-
на. сили в ционалните отношения, в чие- 

то действително осъществява 
не и покрай ясните и идей
но-политически

Делегация на СЮК, оглавя
вана от председателя на Пре 
дседателството на ЦК на СЮК 
Лазар Мойсов миналата сед
мица пребивава на офици- 

пример ално приятелско посещение в 
Унгария.

Мойсов и първият секретар 
социа

листическа работническа пар
тия Янош Хадар -дадоха ви
сока оценка на досегашното 

между СЮК 
потвърдиха готов

ността на двете партии 
напред да развиват взаимни

те отношения и откровен и 
конструктивен диалог по въ
просите от общ интерес.

ДЕЛЕГАЦИЯ НА СНЖ 

ПОСЕТИ УНГАРИЯ
определения, 

имаше . много слабости. Или 
в областта на културата и кул 
турното творчество където, ка

антимпериалистическо 
съдържание, се надигна въл
ната на антиколониалната бор 
ба. Най-показателен 
на тази борба е антиколони
алната борба в Индия, 

х>т ключовите

кто е оценено на всички пар
тийни събрания, достатъчно 
не се е водило сметка за 
класовите критерии и за 
политиката на СЮК. Как да 
се насочи

една
крепости

империалните царства. На съ на 4К на Унгарската 
щите основи тази борба се 
разшири в Африка и Азия- 
почти на всички бивши ко-

на

иТГ~Г'-д и за какво да 
в тази и останалите об- 
(образованието и рабо-

се
ШИ б°риш ласти[3 Р. •' !шлонии. тата с младежта, икономията, 

информирането, системата на■тсътрудничество 
и УСРП н >,Антиимпериалистическата 

епопея на народите навред п,о 
света, и преди борбата за ос 
вобождение от колониалното 
робство, се срещна с по-пер 
фиден враг — неоколониали- 
зма. Първа пряка борба про
тив него води Египет във връ 
зка с национализацията .на 
|Суецкия канал. 'Борбата про
тив неоколониализма продъл
жи до днес, чрез противопо
ставяне на мултинационални
те компании, усилията на Па
нама за суверенитет над Па
намския канал и преди всич-

Ш всенародната отбрана и обще 
стаената самозащита и

и за_

мв т.н.)

ЦН; насоките, па дори и модали-

й ш
тетителГ4 ясно са подчертани в 
Акционната програма, 
чвайки, разбира се и отно

шенията с НСР Албания. Тук 
/ ■' пРеЯ^°|у1|||б||ноРоИ

^ ' жение:
I

„ у/ЗГш.™'ж вклю-
-у •. '~/Ч' щщщ

11111Ш задъл-

твърде критически и 
Щ цялостно да се преразгледат 

тези отношения, а след това

«Щ4,
Среща на Я. Кадар и 

Л. Мойсов

- -V.ш ■Щ -
да се предприемат съответни

Сл. Куюнджичмерки..[
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ПРЕД ТРЕТИЯ КОНГРЕС НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ 

ШИРОКА ТРУДОВА МОБИЛИЗАЦИЯ
Остават още четири дни до 16 юни, “

ще започне с работа Третият кон-’ 
самоуправителите

ЮГОСЛАВИЯ
САВА ГОЛУБОВИЧ:

ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО

център „Сава" в Белград да 
нос в работата I

души, от които

когато - 
грес на 
По-дълго

дадат при- 
на Конгреса. Те ще бъдат 

1 от сдружения труд 
' 405, Ют републиките и покрайнините 160, 
от ТОНА 10, от редовете на граждански 
лица, заети в ЮНА 10, представители на 
нашите работници на временна работа в 
чужбина 50, както и 104 делегати ,на Ко-

— Според мен Конгресът 
главен акцент трябва да 
жи върху системата

в Югославия- 
до този ден, се 

акция, която

1 739време, а все сло
на раз

пределението, понеже в тази 
област все още 
неразрешени въпроси.

води
мобилизира 
дат най-пол ям 
ведно и подтик за 
в ото

оживена обществена 
трудещите се с цел да да- 

принос. към Конгреса, а има доста

реализиране на плано-
про-изводство. В момента из 

клетки
цялата 

на. нашата 
все до фе. 
проекта на

Считам, че колективната -ра
бота 'И отговорност трябва да 
бъде една о основните 
на Конгреса. Също така

митета по подготовка на Конгреса. Около 
40 на

страна, от основните
сто от делегатите са непосредстве

ни производители. Всред тях 1 258
самоуправителна система 
дерацията теми

ми-
разисквайки по души

5~~мъжа' а ^1 жена. От общия брой — 
са висококвалифицирани работници, 

квалифицирани, 26 полуквалифи- 
цирани и 18 неквалифицирани работници. 
С виеше образоване са 489, с полувисше 
183, със средно 336, |И с нисше — 26 де
легати.

резолюцията на Третия конгрес 
управителите, 
едно

на само-. 302 сля, че значителен въпрос в 
по.нататшното производство 
трябва

се дава голям принос, за- 
с разискванията, определянията и 

заключенията на Конгреса да бъдат 
форма , за най-широка акция на работни
ческата класа

349
да бъде даване-

плат- то предимсто на 
ствените специалности.

производ-

и трудещ,ите се, 
те самоуправителни организации и общ
ности, обществено-полити

на техни- д. Г.
Работническата класа с досега поетическите органи

зации и органите на обществено.полити- 
] ческите общности в

гнатото предвождана от Съюза 
нистите, при всестранно

на кому- ТОМА ДАМЯНОВИЧ, ВКВ-РАБОТНИК В „МАЧКАТИЦА", 
СУРДУЛИЦА: ДА СЕ ИЗРАЗИ ЖЕЛАНИЕТО НА ТРУДЕЩИТЕ

ангажиране 
трудещите се и- гражданите, Социалисти, 
ческият съюз, Съюза на синдикатите, Съ
юза на бойците и Съюза

наразрешаването на
предстоящите задачи.

Самоуправлението е наш път, по кой
то ни поведе вождът на революцията — 
другарят Тито — а резултатите са големи. 
Те стават

СЕ

на социалисти
ческата младеж, както и другите видове 
на организиране на обществената акция, 

всички условия и възможности 
развива общественото 
братството

по-силно да се изрази жани-
ето 1на воички трудови хора 
да отстоим по Титовия 
да укрепваме 
ните обществени 
и братството и

все по-големи,! след всеки кон- има път,
самоуправител 

■отношения 
единството на 

наши народи и народ 
и занапред да задъл-

грес. Само през даизтеклите десет години 
са заети над 2 милиона нови работници. 
Личното потребление

самоуправление, 
народите и 
равноправие, 

нашата братска
Б. Костадинов

и единството на
и жизненото равни. народностите, националното 

за всестранен разцвет на 
общност.

ще се увеличиха с 2/3.
Предстои сега делегатите в конгресния

зсички 
пости,
бочаваме системата на раз
пределение 
резултатите на труда.

По-нататък, 
ма Дамянович, 
ускореното 
ставащите общини да погъл 
не по-голямо внимание

ПОПИТАХМЕ НЕКОЛЦИНА НАШИ ЧИТАТЕЛИ 
РАБОТНИЦИТЕ ДА РЕШАВАТ ОЩЕ

според труда и
КАКВО ОЧАКВАТ ОТ КОНГРЕСА! 

ПО-НЕПОСРЕДСТВЕНО продължи То- 
грижата за. 

развитие на изо
провежда в годината на ико 
номическата стабилизация и 
приемането на развойните пг>. 
нове в организациите на сдру 
жения труд, които са един
от възловите въпроси за 
увеличение на производител 
ността, от Конгреса очаквам 
много. Особено в по-нататъ
шното развитие и укрепва
не на делегатската система, 
чрез която работниците тряб
ва да решават за съвкупното 
обшествено възпроизводство. 
Макар че тя съществува ве 
че няколко години, в прак 
тиката все още не е заживя 
ла цялостно. Голям брой ре 
шения се приемат без при
съствието на работници или пък 
при формално тяхно присъс 
твие.

на
цялото
ство. Сдружаване на средства 
та с трудовите 
от развитите среди да стане 
постоянна практика.

югославско стопан-
Очаквам, след Тре-

организации
тия конгрес на самоуправи 
телите на Югославия още

БОРИС КОСТОВ, РАБОТНИК, „ТЕКСТИЛКОЛОР", БАБУШНИ
ЦА:

ПОЛЕЗНА РАЗМЯНА НА ОПИТ

ГРАНА ПЕТРОВА: ЗА ПО-ТЯС
НО СЪТРУДНИЧЕСТЗО

— Очаквам 
кретни решения. Преди вси 
чко, очаквам конкретни пред
ложения

— Ние текстилните работ
ници сме 8 по-неблагоприят
но положение отколкото ос
таналите организации на сдру
жения труд. Тук предимно 
работят жени, а боледуване
то и осъствията от работа до 
голяма степен влияят върху 
деловите резултати. Особено 
учудва фактът, че най-много 
отсъствия по болест имат по- 
младите работнички.

СИМЕОН КОСТАДИНОВ, ви 
сококвалифициран водач в Аз 
тотранспортната организация 
в Босилеград.

— Самият факт, че Конгре 
сът на самоуправителите се

много кон-

з а преодоляване 
на проблемите, свързани с 
икономическата стабилиза-

УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА СВОБОДНАТА РАЗМЯНА НА 
ТРУД...................

ЦИЯ-
ТЪЙ-. като работя в админи 

Общинската 
очаквам, че

общности, да се разви- страцията към 
скупщина 
Конгреса също така ще бъде 
обърнато внимание и върху,

ните
ват социалните заведения, Да 
се установи по.добра систе
ма на здравната служба и да 
укрепнат правата на трудещи 

определя 
ТРУД-

на

Конгресът на самоуправи- 
телите е удобен момент чрез 
изнасяне на опити из разли
чните области на работата да 
се узнаят основните причи-- 
ни на боледуването.

за сега все още недостатъч
ното сътрудничество, между 
органите на управлението 
организацииите на сдружения 
ТРУД-

те се, които им 
Законът на сдружения 
С една 
жизненото 
довия човек — производител 
и самоуправител.

дума да се издигне 
равнище на тру-

Т. П.М. Я.

НИШ—От Третия, конгрес, на 
самоуправителите на Югосла 
вия

• чко очаквам, че на Конгреса 
моите колеги от цялата стра 

ат они

ОЧАК-ДРАГОЛЮБ ИВАНОВ:
ВАМ КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕ-

ЧАСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ, ви 
работник 

строителната

„Изградня“ оТ

очаквам много. Преди вси Заседание на Председателството 
на МОК на ССТН

сококвалифициран
— строител в

на най-много ще обърн 
мание на „ной-болната" тема, 
а това е разпределението 
на средствата за лични до
ходи. Лично съм доволен от 
личния си доход, обаче имам 
колеги в града,' които още 
„влачат" администрацията, ко 
ято често пъти бездейства.

организация
Босилеград:

— Конгресът иа
в' Югославия, е ог

по-иата-

наПредседателството на МОК на ССТН в Ниш 
заседанието ои от 10 юни т.г. разгледа резултатите 
на стопанисването в обществените дейности в регио

на през 1980 и първото тримесечие на 1981 година, 
както и състоянието и проблемите

самоупра

вителите
значение заголямо 

тъшното развитие на социали
самоуправление

Особено много оча

В
етическото събирането ив
страната, 
кваме от по-нататъшното разви 

усъвършеиствуване иа 
свободната раз- 

и за разпреде 
според

преработката на вторични суровини. В работата на 
заседанието участвуваха председателите на общински

те конференции на ССТН, представители на регионал

ната обществено-политически организации и на ре- 
и Жика Радойлович,

тие и
Също така очаквам по-кон

кретни
шаване на проблема свързан 
с отпуските по болест, кои

то често пъти са фалшиви.

принципа за 
мяна иа труда 
пението иа
резултатите иа труда, Да 
уредят жилищните

се заздравят

предложения за ре-
дохода

гионалната стопанска камара 
председател на РК на ССТН.отиоше-

ЖИЛИЩ
иия да
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ОБЩИНАДЕЙНОСТТА НА СК В ДИМИТРОВГРАДСКАИЗ

Оживена дейностТИТО НАЗА...
ЗА РАВНОПРАВИЕ МЕЖДУ НАРОДИ И ДЪРЖАВИ незадоволителен е бро-като

ят на селскостопанските про
изводители 5% (с оглед

набелязват нови задачи.
общи-

Предстоящият Трети 
грес на самоупраоителите в 
Югославия и наближаващите 
Девети конгрес на СКС и Два 
надесети конгрес

и задачите по стопанска

тати,кон-
Защо ние сме за равноправие в отношенията 

между държавите и народите, а против намеса от ко
ято и да било страна във вътрешни въпроси на дру
ги народи? Първо, поради това,'че с такава намеса се 
накърнява и угрозява независимостта на страните, 
чиитю вътрешни проблеми други се намесват. Второ, 
че в това най-ярко се вижда разделението на

В Димитровградска на
действуват над 

Съюза на
на, в която 
1 500 членове на

са очевидни уси

миграцията на населението от 
солото в града), >и т.н.

на СЮК ка комунистите 
лидта и за организационна и 
идейна подготовка. Само 
през изтеклата

По национален състав по
следното: 88 на

в
кто
стабилизация изцяло

ложението е 
сто от членовете са хора от 

народност, 11 
черногорци, 

ната-

са по-
свота

на сфери на влияние, което съдържа в себе си еле
менти на опасност от военни стълкновения. Трето, за-

година, как 
председател- 

конферон 
•Съюза на комунисти-

на кому 
Димитровградска об

гъянали вниманието 
нистите в

6'ьлгарската 
са сърби, 0,32 
0,39 югославяни и така

то ни уведоми 
ят на Общинскатащина. 'На всяка крачка се

щото с това се пречи на всяка интеграция на ^народи
те, защото тя е невъзможна между подчинени и управя 
ващи държави и народи. От такова наше становище и 
произтича нашето последователно и принципно стано
вище против колониализма, което съдържа в себе си 
всички посочени отрицателни елементи. Следователно, 
аз считам, че днес съществуват четири основни отри
цателни елементи, които предизвикват злините и пора
ди които днес човечеството се бои и е загрижено, а 
(които изглеждат на всички прогресивни хора но само 
ненужни, но и абсурдни. Това са: първо неравенство
то между държавите и народите; второ, намесата във 
вътрешния живот на други, при което тези, които се 
.намесват най-често или почти винаги са тъкмо велики
те и най-развитите държави: трето, подялбата на све
та на сфери на влияние и блокове; и четвъртото, ко- 
лониализмът. Ако тези четири елемента не се према
хнат от практиката в международните отношения ,все 
дотогава човечеството не ще се освободи от страха 
за своята съдба.

(Из речта в индийския парламент в Ню Делхи, 
21 декември 1954 година)

дейност. ция на
те Васил Ранчев, в редовете на

чувствува оживена 
Във всяка местна

тък.
общност, Вниманието на С'ь»оза на ко 

му!нистите в настоящия мо
ме нт — подчерта Ранчев — 
е насочено предимно в'ьрху 
осъществяването на задачите 
от стопанската стабилизация 
и подготовката на Третия кон
грес на самоуправителите 
подготовката за Деветия кон
грес на СКС и 12-тия конгрес 
на СЮК.

Във всички партийни ср 
ганизации 
общности и в организациите

СК са приети 101 нови членове, 
39% са работ-организация на сдру 

навред се чув-
основна 
жения труд, 
ствува пулса на настъпващите 
важни събития- 'Прави се рав

от които над 
ници от непосредственото про

Значителен е и'изводство. 
броят на малдите — 57,43 про 
цента, на жените — 2,1%, до

носметка на извървяния път, 
отчитат се постигнатите резул

и
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБ/ЦИН 
СКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Обоъдеяи актуалии въпроси и по местните

ООСТ ,,Изградня" и Автотран 
спортната организация") е ог 
четена загуба от 4,1 милиона 
динара. Членовете на ИС при 
еха решението, според което 
да се изготви по-щателен ана 
лиз за настаналите отрица
телни делови резултати —

На проведеното през ми
галата седмица заседание на 
Изпълнителния съвет на Об 
щинската 
леград, покрай повече обсъ
дени въпроси из дейността 
на Общинската

на сдружения труд се дава 
широк П7,т на инициативите 
за осъществяване на повече 
и по-качествено производство 
—- каза Ранчев.

скупщина в Боси

Паралелно с 'това непрекъс
нато са в ход акции по идей
но-политическо, 
членовете на Съюза на кому 
нистите 
курсове в общината и в 
шки регион.

ЗА РЕШЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС скупщина,
членовете приеха плана 
събиране на резерви кръв

за
Нациите, сдружени в една социалистическа об

щност, внасят своите най-положителни културни и дру 
ги наследства в общата съкровищница. Така се обо
гатява социалистическата общност като цялост, в ко
ято с общи усилия се изграждат нови социалистиче
ски, културни, научни, материални и други стойности, 
при което се ползват и най-положителните постиже
ния на човечеството. Културните и другите положи-

издигане на
конкретни предложения 
погасване на дефицита и за 
премахването на слабостите и 
трудностите, влияещи лошо 
върху стопанисването

за
през настоящия средносро- 
чен период. Според плана, 
на територията на общината 
през този период трябва да 

(дадат кръв най-малко 475 
кръводарители.

Членовете на Изпълнител
ния съвет обсъдиха и дело

чрез разни школи и

М. Я. М. А.

телни наследства на отделните националности в соци 
не могат да бъдат пречка на

В РАМКИТЕ НА ГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
СУРДУЛИЦА И ПЕРНИК

МЕЖДУ
алистическата общност 
по-нататъшното създаване на общи

вите резултати в орагнизаци 
ите на сдружения труд през 
първото тримесечие на нас
тоящата година. Докато осга 
налите 
жения труд 
ни резултати, в. три организа 
ции из областта на стопан- 

„Напредък,

и други придо- 
социалистическото творчество. Това . правил

но развитие могат да спират и да 
отрицателните наследства, за

бивки на

Разменени посещенияго спъват само 
които вече беше ду

ма, което шовинизмът и партикуляризмът играят най- 
отрицателна роля.

(Из речта пред Седмия конгрес на Съюза на 
югославската младеж, 23 януари 1963 година)

организации на сдру 
имат положител

Осъществявайки 
та за пограничното 
ничество между 
(СФРЮ) и Перник (НРБ) 
давна бяха разменени деле
гации из областта на образо
вателното дело.

Делегацията от Сурдулица 
в Брезник посети 
лище ,,Васил Левски“,

Перник машинния тех

никум ,,Юрий Гагарин, средно 
то училище „Христо Смирче 
ски", основно 
орги Димитров" 
ска градинка.

радост",
„Вук Караджич", 
телния
Тито" и образователния цен
тър „Моша Пияде".

програма оснозно училище(ООСТствот.о
Образова- 

център „Йосип Броз

сътруд 
Сурдулица 

неот-
СТОПАНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА НИШКИ РЕГИОН С НР БЪЛГАРИЯ

Съществуват възможности за задълбочено 

сътрудничество
По време на тези посзщз- 

бяха водени разговори 
за опитите в организирането 

образователно-възпитател 
ната система, а не изостана и 
запознаването с постиженията 

развитието на учебното де- 
Обща е оценката, че та 

кива разговори са от двустран

ния

основно учи 
а след

на

В рамките на 
българското стопанско сътруд 
ничество, относно столанско- 

сътрудничество . между 
СР Сърбия и НР България,

това вюгославско- изнасят в НР България ва
гони (МИН), радио и ТВ елек 
ктроника, уреди за домакинст 
во (ЕИ — Електронна промиш 
кост) автогуми („Тигър" —
Пирот) конфекция („Свобо
да"), хемикалии и бои („По- 
моравие") и др.

Освен размяна на готови
произведения и полуфабрика- сдружения труд, занимаващи 
ти, както и на различни видо се с малограничен оборот, 4 
ве възпроизводствени мате са в СР Сърбия, а от тях

МИН, Би, Тютюне- три в Нишки регион: „Ангро 
други промет" от Пирот и „Агроком 

организации на сдружения бинат" и „
ТРУД» установяват и други об Съществуват 
лици на сътрудничество. Ста 
ва дума за кооперирани дос 
тавки и за съвместно евенту

каза, че многостранни въз
можности за стопанско сътру 

наистина има и 
от-

в

ло.дничество 
в останалите стопанскито училище „Ге 

и една дет-расли.
Един от облиците на сътру 

дничество е и развитието на 
малограничния стокооборот. 
От общо 7 организации на

на полза и че с такова сътруд 
ничество

една част принадлежи и 
Нишки регион. Въпреки че Ни 
шки регион на пазара в НР 
България реализира 5—8 на 
сто от

на
трябва да сз про

дължи, както и да се устано 
ви сътрудничество между от
делни училища.

Гостите от Перник 
ха посещението на 27 
т.г. когато в

върна 
май

Сурдулица посе 
тиха детската градинка „Наша

общата
други страни, редица възмо 
жности благоприятствуват за 
развитие на ло-задълбочено 
сътрудничество. Касае се пре 
ди всичко за близостта на па

размяна с

С. Микич

риали
вата промишленост и

„Инекс Ниш.отзарите, низките транспорт 
ни разходи, разнообразие 
на асортимент и пр.

Миналата година Нишки ре 
гион на пазарите в НР Бъ<л 
гария е реализирал износ 
на стойност от над 5,9 мили 
она долара, докато вносът е 
достигнал сума от над 3,5 ми 
лиана долара. Безспорно най 
голямата част от износа се па 
да на МИН (Машинната про 
мишленост — Ниш) — общо 
над три милиона долара. Ме 
жду износителите са и Елек 
тронната промишленост, 
фекция „Свобода" от Димит 
ровград и други.

Организациите на сдруже
ния труд от Нишки регион

договорености 
за още по-голямо развитие 
на малограничния стокообо
рот, като се 
асортимента на стоките 
двустранната размяна.

Следва да се отбележи, 
още през миналата

разширява
ално излизане на трети паза
ри. Досега известни успехи 

постигна 
перални, 
•машини 

електрокари и

в юва отношение е 
то в изработката на 
на товароподемни 
—; мотокари,
ДР-

година,
е посочено: стопанството 
Нишки регион в 
ната си
установява облици

от
полнататъш

програма следва да
Миналата година в рамки 

изложба
на по-тяс

те на стопанската 
на СР Сърбия в НР България 
— от Нишки

но сътрудничество със 
фийски

Со-
окръг. С други ду

ми, възможности зарегион са учас
твували 13 организации 
сдружения 
е предизвикала

разширекон на но стопанско 
труд. Изложбата между . Нишки 

фийски

сътрудничество 
регион и Со-

особен ин
терес сред стопанските дей 
ци в съседната страна и

окръг има.

ПО-
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: ПРЕД КОН ГРЕСА НА САМОУПРАВИТЕ
ЛИТЕ НА ЮГОСЛАВИЯ

НАПЪЛНО ПОДГОТВЕНИ 

ПОСРЕЩАМЕ ПОИМ
* Заяви в разговора Новак Гъргов, председател на 

съвет в ДимитровградОбщинския синдикален

Подготовката в Димитров
градска община за Третия 
конгрес на самоуправителите 
на Югославия
ната досега дейност вече 
приключава. През цялото вре 
ме на подготовката е проявен 
голям интерес, избран е де 
легат изготвени са съобще
ния. Най-кратко казано, тру 
дещите се в общината Кон
греса дочакват подготвени.

— По повод предстоящия 
Конгрес на самоуправителите, 
всички основни и трудови ор 
ганизации и обществено-по
литически сили в общината 
проявиха твърде разширена 
активност. В разискванията 
всички трудещи се проявиха 
своята решителност докрай 
да изтраят в борбата за ико 
номическа стабилизация- Имай 
ки предвид постигнатите ре 
зултати досега и задачите, ко 
ито остава занапред да се 
реализират, самоуправители
те от общината проявиха 
пълна готовност и интересо- 
вание, самоуправлението неп

все по-добри, трудестават
щите се в димитровградските 
трудови организации особе-

след засиле • но внимание обърнаха 
въпроса как те решават 
разпределението на дохода.

на
за

В повечето число органи 
зации на сдружения труд бе 
изтъкнато, че разпределение 
то на средствата за лични до 
ходи трябва да става по-пра 
вилно и последователно да 
се следи договореното, че 
всеки трябва да получава 
според труда. Тук засега има 
ме добри постижения- Всеки 
дневно се издига жизненото 
равнище на трудещите се. 
Малък е броят на онези ра
ботници, които имат по-ма
лък личен доход от 5 хиля 
ди динара. Но това не зна 
чи, че сме доволни и че ня
ма да търсим най-подходя 
щи самоуправителни подхо 
ди и решения чрез които то
ва равнище да подобряваме. 
'Разбира се, , онова според ре 
зултатите на труда.

Фактите показват, че не

Стройно стопанско развитие
(От 1 стр.)

вията 110, а в останалите дей 
ности — общо 236 милиона 
динара.

В областта на селското сто
панство се 
зивиране на 
сектор
гажиране на частните произво 
дители, като особено внима 
ние се посвети на сдружаване 
то на труд и сердства. В пе
риод от 1981 до 1985 година 

до ще се направи сериозен опит 
за повишение на производ
ството на месо, мляко и млеч 
ни изделия-

До 1985 година заетостта в 
Димитровградска община ще 
трябва да расте средно го
дишно с 4,9 процента. Ще.

бъдат открити 
ви работни места. Значително 
внимание ще се посвети и на 
обезпечаването на необходи
мите кадри.

още 900 но
Повишена е 

ктивността на 
то, относно

значително ефе 
стопанисване- 

акумулативната 
спо. предвижда интен 

обществения 
при още по-пълно ан

и възпроизводствената 
собност на стопанството, при
което чистият доход за фон 
довете растеше средно годи 
шно с 28 процента. 

Относително

Според набелязаните раз
войни пропорции — в перио 
да от 1981 до 1985 година до 
ходът ще трябва да расте 
средно годишно с 10,9 процен 
та, чистият доход с 10,2, чие 
тият доход с 10,2, част от до 
хода за лични доходи — с 
10,2, за
с 6,3 процента, за разширява 
не на материалната база 
сдружения труд — 15,2 про
цента.

ниските лич-
доходи (увеличени с 6,5, 

но с 2,5 под републиканското 
равнище) са обусловени

ни

известна степен 
ните влагания в 
цията на производствените мо 
щности. От 1976 година до 
днес в димитровградското сто 
панство са вложени над 
300 000 000

Затуй през този период 
порасна и участието на сто
панството в общия доход на 
общината — от 54 процента 
в 1975 — на 66 процента в 
1980 година. При затварянето 
на финансовия цикъл, забеле
жително е и собственото учас 
тие: то се движи от 10—20%, 
докато участието на Републи 
канския фонд за насърчение 
на недостатъчно развитите 
краища възлиза на 30 на 
сто. Останалите средства са 
банкови кредити.

Главно място в текущия сре 
дносрочен план имат промиш
леността и производството на 
храна.

В селското стопанство 
ангажирани и 520 000 динара 
от „зеления план". Но и пок
рай това „Нишава" като но
сител на обществения 
тор в селското стопанство не 
изпълни изцяло очакваните ре

рекъснато да се доизгражда, 
а бамоуправителните отноше 
ния още повече да . станат 
оръжие в борбата към по-на 
татъшния

от значител рядко се говори за капитало 
вложенията. 
в осъществяването на иконо 
мическата 
повече

общо потреблениемодерниза Трудещите се

на
стабилизация все 

търсят цялостно и
просперитет. 

Обсъждайки деловите ре- 
всекидневно точно да знаят за какво и 

за кои цели се отделят сред 
ства. Чува се критически 
анализ по адрес на строите 
лите, които често и бавно 
строят. Както изтъкна Г ър- 
гов, за това нещо има и ос
нование. Това още повече 
ако се има предвид, че ис
тинската стабилизация тър
си и действително ангажира 
не от всеки самоуправителен 
субект.

— Понастоящем в органи- 
труд

обществено-полити
чески организация се обсъж 
да Проекторезолюцията, под
готвена за Конгреса «а само 

Не по-малко

М. А. зултати, коитодинара.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДКОНГРЕСНАТА АКТИВНОСТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ИЗ 
ПЪЛНИХА ОЧАКВАНИЯТА

Насърчение за още по-усърдна работа
възнаграждението спрямо ре ганизациите да поемат бре-
зултатите от труда. Тези въ мето на отговорност за по-
проси, които ще бъдат и гла добро и ефикасно стопанис
вна тема на Конгреса и кои ване, особено в онези орга-
то се намират в тезисите, тру низации които са отчели за-
дещите се в Босилеградска губа. 
община най-обстойно обсъ 
диха в своите организации 
на сдружения труд. Т^а тези 
заседания, те посочиха със
тоянието в собствените среди, 
тъй като анализираха постиг 
патите делови резултати, на 
чина и форми за увеличение 
на производителността, при 
което се върши анализ и лре 
ценка, отделяйки положи
телното от 
извличайки, поуки 
тъшна дейност.

— Нашето самоуправително 
об щество е такова, че винаги 
тръгвам от това което сме пое 
тигнали и какво сме имали, 
докъде сме стигнали и как 
во трябва още да ос'ь!щес 
твяваме. При това винаги 
трябва да посочвам труднос 
тите и да изномирам начини 
за преодоляването им. Това 
значи, че тази активност тряб 
ва да продължи и след про 
вождането на Конгреса — из 
тъкна Богдан Трифунович.

На заседанието членовете 
на Общинския синдикален съ 
вет разгледаха м стопанисва
нето на стопанските организа

Сумирането резултатите от 
публичното обсъждане във 
връзка с Проекторезолюция 
та за Третия конгрес на са 

Югосла-моуправителите на 
вия, в организациите на сдру

зациите на сдружения 
и всички

М. Я-
местните и са- 

общности в 
община, бе 

ше главна тема .на проведе

жения труд,

Сесия на ОС в 
Бабушница

моуправителни
Босилеградска

управителите, 
внимание й се посвещава и в 

общности. На про

през миналата седмица 
съвместно заседание, на Об
ното На насрочената за 15 юни 

т.г. сесия на Общинската скуп 
ацина в Бабушница ще се ра 
згледат и приемат редица ва 
жни решения, договори, зако 
нопредписания- Преди всичко 
на съвместната сесия на три 
те съвета ще се разисква по 
обществения договор за съз 
даване на междуобщинска об 
щност по цените за общини
те Бабушница, Димитровград 
и Пирот. Интерес представ
лява и общественият договор 
на ОР Сърбия по средносроч 
ното развитие на агропромиш 
ления комплекс, съобщения 
та и транспорта, всенародна 
та отбрана, сигурност и об
ществената самозащита.

Делегалтите на Съвета на 
сдружениид труд при ОС на 
отделно заседание ще разгле 
дат анализа на стопанисване 
то през първото тримесечие, 
както и самоуправителното 
споразумение за обединяване 
на средствата за стимулира
не заетостта на професионал 
ни кадри и специалисти на 
стопански изоставащите край" 
ща от 1981*—1985 година.

Ст. Н.

са местните 
веденото, в началото на месе 
ца, например на Изпълнител 
<йия съвет на Общинската ску 
пщина заседание имаше и «яко 
лко забележили предложения 
за допълнение на Проекторе
золюцията. Особена дейност 
на този план прояви и Коор

ко' щинския координационен 
митет за подготовка на Кон
греса на самоуправителите и 
Общинския синдикален 
вет в Босилеград. В разисква
нията върху посочения 
риал 
тели на

съ-сек-
отрицателното, 

за ло-ната
моте

участвуваха представи 
обществено-лолитиче 

организации от общи 
и Богдан Трифунович,

зултати.
ОсъЩествен е по-уск орен

ските 
ната
член на Председателството на 
Междуобщинския 
лен съвет

динационното тяло за подго 
товка на Конгреса. И мога 
да кажа, че Конгресът на 
югославските самоуправите- 
ли дочакваме съвсем подгот
вени — казва с оптимизъм Тър 
гов.

растеж в сравнение с региона 
и републиката, което е още

потвър>*<Дение на осъ~едно
ществяване на дело на поли- 

развитие на недо
развитите краища.

синдика-
в Лесковац.

тихата на
Информация във връзка с 

активности истатъ нно
Основен белег на приетия

предконгресните 
подготовките на трудещите се 
в организациите на сдруже

ния ТРУД/

На предстоящия Конгрес, 
самоуправителите от Димит
ровградска община ще пред 
ставлява агрономът Нико
ла Димитров. Преди замина
ването му за Белград с на
шия делегат ще се срещнат 
секретарите на първичните 
партийни организации, пред 
седателите на основните син 
дикални организации и пред 
седателите на местните общ 
ности. Разбира се още един

развоен план на 
Димитровградска община до 
1985 година е — да се изпол 
зват всички налични възмож

неотдавна

местните .и самоу 
правителни общности в об
щината изнесе Лазар Стамен 
ков, делегат на Третия кон
грес на самоуправителите в 
Югославия. Л. Стаменков по- 

че делегатите на |Кон-

От общата сума капиности.
таловложеиия от 1 милиард 
и 229 милиона динара -1— су 

548 милиона динара ще 
се изразходва за разширява

на с?,ще-

ма от
сочи,
греса ще се изяснят за по-на
татъшно 
на делегатската 
репване но самоуправителното 
сдружаване на труда, както 
и пълно овладяване принципа 
за разпределение на труда и

ие и реконструкция усъвършенствуванеза изграждане
мощствуващите и 

иа нови производствени 
В селското

система, ук- ции на сдружения труд 
първите три месеца от нос 
тоящата година, като приеха 
решение, партийните и син
дикални

за

стопаи- 
162 мили

ности.
ство ще се вложат 
оиа динара,
180 мипиоиа динара в тъРго“

сепът самоуправително да 
договорят и да уточнят мне-

Т. Петров
в строителството

организации в ор нията.
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ДДодош . сашправдениестопанство •
ООСТ „ДИМИТРОВГРАД" ДО 1985 ГОДИНА

Амбициозни, но реални планове
показатели.„Димитровград" 

извърши
и модернизация на 
твуващите мощности за произ 
водство на обувки и техничес 
ки стоки.

НОВ ЦЕХ ЗА ГОЛИ И ОБВИТИ 
. ГУМЕНИ НИШКИ

план по всичкищеОсновната организация 
сдружения труд „Димитров.

, град" член на Сложната ор 
ганизация на сдружения труд 
„Тигър" се готви до края 
новия средносрочен развоен

ООСТна
обДд доход 

динара, до 
200 милиона дйнара.

реконструкциз! Осъществен е
от 480 милиарда

се
съЩвс-

ход от
Средният личен доход в „Ди 
митровград" надминава 6 000

на

динара.период да направи още една 
голяма крачка напред, 
но, в тази

Имен БОТУШИ ЗА СССР И ГФР
най-голяма тру- 

в Димит- В Димитровград ще
цех за производ- 

облечени и голи гу- 
нишки (на базата на ла

со произ.С качественото си
ботуши „Димитров 

години е

дова организация 
ровград ще трябва да бъдат 
вложени още 1 милиард но

строи нов 
' ство на

водство но 
град"вече няколко 
търсена марка и но чуждо- 

От няколко
ви динара. Тези средства 
ще съдействуват общият 

нарасне два пъти 
отколкото днес: от

на 1

мени
текса) — каза Георгиев, 
целта ще бъдат изразходвани 
над 300 милиона динара. По

Един цех в „За пазар.странния 
години насам — ботуши от 
Димитровград заминават за 
Съветския съюз, Германска 

, република и 
други европейски стра 

година 
ботуши

доход да 
повече
480 милиона динара 
милиард, като при това се 
създадат възможности за 
настаняване на нови 30 работ 
ника.

В ООСТ „Димитровград" ве 
че е направено всичко необ 
ходимо за успешен ход и в 
новия средносрочен разво. 
ен период.
СОСТ „Тигър" вече е прие 
та нова развойна програма и 
предвидени какви мощности 
ще се строят в Димитровград. 
Както ни уведоми Васил Ге 
оргиев, зам.

така че огромно болшинство 
трудещи се са включени 
решаването.

От създаването на тази тру 
1959

С увеличението на асорти
мента през следващите някол 
ко години се очаква значител 
но повишение на износа.

вщетакъв начин значително
производстве-се разширят 

ните мощности в „Димитров-
та федерална 
някои ,

град".
Налице са сериозни при. 

готовления запланираните ка 
питаловложения да бъдат осъ 
ществени, като се създават и 
необходимите предусловия 
за по-пълно използване на 

• съществуващите производ
ствени мощности.

Сигурна база за да се наа 
лезе в нови капиталовложе
ния е и изпълнението на ми 
налогодишния производствен

Само през 1981 
600 000 чифта

дова организация през 
година е изминат богат раззо

ИНФОРМИРАНИ по всички 
ВТ,ПРОСИ

ни.
над
ще бъдат изнесени на чужде
странния пазар.

ен път. От около двадесети 
на работници в началото 
днес ООСТ „Димитровград 
наброява над 1 300 работни
ци. 3 рамките на СОСТ „Ти

гър "
чен вестник. Досега са обез

Над 1 300 работници в 
ООСТ „Димитровград" днес 
активно участвуват в самоуп
равлението. Чрез референ
дум и събрания на трудещи
те се приемат най-важни ре 
шения, отнасящи се до по
нататъшното развитие на ор 
ганизацията. Има свой работ 
нически съвет, делегати з 
Централния работнически съ
вета СООСТ „Тигър", самоуп

Освен ботуши — „Димит
ровград"
тни обувки, гумени 
автомобилната 
(най-големият производител' 

на тези части в страната), гу 
мени фолии и други техничес 
ки гумени стоки.

произвежда и спор 
части за

В рамките на
имат и свой двуседми-

промиш леност

печени средства за изгражда 
не на 54 апартамента. Креди
ти за построяване ,или доиз
граждане на жилища са пол
звали над 300 работника 
този колектив. Всяка година 
стотина души ползват безплат 
на почивка. Към ООСТ „Ди-

директор на

3

СТОПАНСТВОТО В БОСИАЕГРАДСКА ОБ ЩИНА ПРЕЗ ПЪРВОТО 
ТРИМЕСЕЧИЕ НА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА равителен контрол и др. ор

гани. В ООСТ „Димитровград 
активно действуват партийна, 
синдикална, младежка орга

митровград" е организиран 
добър работнически стол, до 
бре уреден Клуб на самоул- 
равителите, а работят и реди 
ца спортни и самодейни дру 
жества.

Стопанисване със загуби Изпълнителният съвет при
Общинската скупщина в Боси
леград, разисквайки по дело- низации. Действуват и 4 де
вите резултати, зае становище, легации, 4 делегации на об- 
че загубата в посочените ор
ганизации се дължи на обек
тивни причини: различни кон
куренции от други организа
ции извън общината, лошите 
пътища, високи обществени 
облагания, увеличение цена
та на горивото, мъртвия се
зон и други. Има обаче и 
много субективни причини, 
които допринасят за увеличе
ние на разходите и които спъ
ват производителността в ор
ганизациите. На първо място 
е слабата организация на 
труда, нерационалното ползу- 
ване на суровините и вътре
шните ресурси, слабата трудо 
ва дисциплина, безотговорно
то поведение на компетентни
те в организациите, несъответ 
ното разпределение на лич
ните доходи, нерационално 
ползуване на работното вре
ме, както и неспазване мер
ките на икономическата стаби 
лизация и стабилизационните 
програми в организациите.
Все повече се изнамират и 
търсят външните влияния, а 
не се изнамират решения за 
премахването на вътрешните 
слабости.

ществено.политическите 
ганизации и др. делегации.

ор-
М. А.

Три от седемте стопански организации 
в Босилеградска община, през първите три 
месеца имат загуба от 4 милиона и 109 хи- 

ляди динара.

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА":

Износът ще се реализира
Години наред стопанството 

в Босилеградска община се 
проблеми, 
организа

ции, предимно с услужен ха
рактер, с дребна акумулация 
редовно работят на ръба на 
рентабилността, или пък отчи
тат загуба. Този въпрос по
вече пъти е обсъждан от стра 
на на различни общински ор
гани и обществено-политиче
ски организации в община
та. Предлагани са подходящи 
решения да се премахнат ела 
бостите, но резултати в това 
'отношение все още няма.

ции в общината за лични до
ходи и съвместно потребле
ние са отделили 
ди динара и отчитат загуба 
от 4109 хиляди динара. Сред
ният личен доход в организа 
циите от стопанската дейност 
възлиза на 5770 динара.

В периода януари — май текущата година конфекция 
„Свобода“ от Димитровград изнесе 
зар стоки на стойност от 30
ност е реализирана през течение на цялата 1980

14 896 хиля-среща с редица 
Малките стопански

на чуждестрания 
милиона динара. Тази стой

па

година.

Без съмнение това е голям 
успех, който постигнаха кон 
фекционерите от „Свобода" 
в Димитровград. Това е са 
мо една седма част от запла 
нувания тазгодишен износ. 
Става ясно. че пРеА труде
щите се в „Свобода" 'идват 
дни, през които цялостно 
трябва да се ангажират всич 
ки, ако желаят да реализират 
заплануваното.

Димитровградската конфе
кция тази година ще се 
нареди в реда на онези кон 
фекции, които предимно ра
ботят за износ. С почти 238 
милиона динара заплануван 
и вече договорен е износ в 
СССР, НР България, Ирак и 
други развиващи се страни. 
Тя почти 70°/о от заплану
ваната тазгодишна реализа
ция ще изнесе на чуждестран 
ния пазар.

Имайки- предвид обстоя-

ствени производители в на 
шата трудова организация 
186
-нови работници, които прак
тически досега са се приело 
собявали за включване в про 
изводствения процес.

Също така трябва да се из 
тъкне и фактът, че в посоче
ния период 
рия етап на 
нията, поради което работ
ниците бяха и на 15-дневна 
почивка. Но уверен съм, че 
заплануваният износ 
лйзираме.

Естественно, 
но ще изисква

Според финансовите резул- души са току-що приети—
тати за първите три месеца 
от годината най-голяма загу- 

Автотранспортнатаба отчита 
организация 1 милион и 963 
хиляди динара, Основмата ор
ганизация на сдружения труд 
„Изградня" 1 милион 
хиляди динара и организаци
ята за селскостопанска дей
ност „Напредък"- 574 хиляди 
динара. Останалите стопански 
организации бележат положи
телни делови резултати, но не 
и такива, с които могат 
бъдат доволни. Най-добри де 
лови резултати отчитат ООСТ 
„Слога", която е отделила във 
фондовете си 124 хиляди ди
нара и Горската секция 156 
хиляди динара.

Изхождайки от това стопан
ско състояние, където дефици 
тът бележи ръст с 263

и 572
активирахме вто 

капиталовложе-
Наред с увеличението на 

общия доход, изразходваните 
средства бележат покачване с 
31 на сто и ат на 61 889възлиз
хиляди динара. За първите 
три месеца от годината тру
дещите се в стопанството са 
осъществили доход от 17 128 
хиляди динара. Ако се има 
предвид, че тоя в миналата 
година е бил 19 928 хиляди 
динара може да се констати
ра, че същият е намален с 
8 на сто и е по-малък с 2700 
хиляди динара. Стопанските 
организации . през отчетения 
период за обществени потре
би са отделили 4733 хиляди

ще реа

да
че това сигур 

максималноС цел да се премахнат сла
бостите в организациите, ко
ито са отчели загуба Изпъл-

ангажиране на трудещите 
в „Свобода",

се
но в тяхната го 

товност, да изпълнят плановенителният съвет прие реше
ние по-често да се разисква 
за състоянието в организа
циите, а не като досега олед 
тримесечна дейност. Със със- 

на тоянието да се запознаят всич 
ки трудещи се в организаци
ите и да се превзимат съот
ветни мерки срещу всички, 
които неизпълняват трудовите 
си задължения, а от отговорни

те, нямаме 'Основание да 
се съмняваме, 
гашните
долени, а совен това в края 
на краищата касае се за ор- 

която през пос- 
години осъществя 

най-добри делови ре
зултати в стопанството на 
общината, което от своя стра 
на дава основание, че успе
хът няма да изостане и през 
тази година.

защото досе- 
проблеми са прео-

сто, пред трудещите се и ос
таналите

телството,, че досега е осъще 
ствена само част от заплану
ваното

ганизация,
ледните

обществено-полити
чески сили в организациите 
на сдружения труд от стопан
ската дейност се налага се
риозен въпрос — как да се 
преодолеят трудностите и как 
да увеличат производителност-

възниква въпрос да 
ли ще се успее? (Отговора на 

въпрос потърсихме от 
директора на „Свобода" дру 
гаря Бранко Пейчев.

— Преди всичко трябва да 
се знае, че от 410 непосред-

ва
динара, а чистият доход въз
лиза на 12 393 хиляди дина
ра и е по-малак с 2774 хи
ляди динара. В посочения пе

този
те в организациите да се търси 
партийна отговорност.

М. Я.стопанските организа- та.риод,
Т. Петров
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ттяшт к. ПКЖГЬгт от .СИЧКИС1ТАНИ, снзднняаятесе.К-Омунист
Е комунист» и на съюза на комунистите

*★*

В рой 1265 
Година XXXVIII 

12 юни 1981 
БелградНА СЪРБИЯ

Д ПРЕД ДВАНАДЕСЕТИЯ 

КОНГРЕС НА СЮК
о Дванадесетия конгрес на СЮК 

ва окото една година. През този относително 
кратък период пред комунистите на Югославия, 
пред всички първични организации и органи 
на Съюза на комунистите се намират твърде 
отговорни задачи и обемни работи, които тряб
ва да се завършат в подготовката за този най- 
значителен договор на комунистите на Югосла
вия, който пръв път ще се проведе без дру
гаря Тито.

Този най-висш форум на Съюза на юго
славските комунисти трябва критически и все
странно да оцени постигнатите резултати и се
гашния политически момент в нашето развитие, 
въз основа на анализа на състоянието на об
ществено-икономическата и политическата об
становка и процесите в нашата страна и в ме
ждународните отношения да осветли пътя и от
крие перспективите на нашето по-нататъшно 
социалистическо самоуправително развитие и 
утвърди задачите в непосредствената акция на 
комунистите. На конгреса особено още по-кон
кретно трябва да се обсъдят актуалните въпро
си на развитието на Съюза на комунистите и 
по-близко да се определят начина по осъще
ствяване на неговата роля в политическата си
стема на социалистическото самоуправление.

оста-

ския иредентизъм и национализъм в Косово
където

шно обществено-политическо и 
развитие на страната и за осъществяване на 
всички онези стратегически определения, които 
се основават върху решаващата роля на работ
ническата класа в обществото, развитието на 
социалистическото 
нето

икономическои национализма във всяка друга среда, 
се бъде появил, пред Съюза 
като

на комунистите
цяло, а специално пред комунистите 

Косово, се намират
в!

твърде отговорни задачи, 
систематична и дълготрайна борба. На тази бор
ба Нс> самоуправление и укрепва

на нашата необвързана и независима вън
шна политика.

комунистите в Косово трябва да даваме 
пълно доверие и подкрепа.:

П ред турдностите и проблемите, какви- 
то в нашето бурно повоенно развитие 
имаше често, никога В предконгресната активност трябва въз

можно по-конкретно да съгледаме при
чините за някои трудности и застои, 

които се явяват на отделни точки в нашето са
моуправително социалистическо развитие. С по
нататъшното развитие на социалистическите са- 
моуправителни отношения, трябва повече от- 
колкото досега да се води сметка и за поло
жителното въздействие на икономическите за-

лриклонихме 
глава, но смело и решително се залавяхме с 
тях, упорито се борехме за тяхното преодоля
ване и излизахме като победители. Гаранция 
на всички наши успехи е борбата с всички тру
дности и вражески намерения и действия бе и 
остана здравият, идейно-политически единен и 
акционно способен Съюз на комунистите, него
вата непосредствена свързаност с работническа
та класа и масите в акцията за по-нататъшно

не

П ериодът от Единадесетия конгрес е 
пълнен с борба и усилия на Съюза на 
комунистите, работническата 

трудовите хора за всестранно изграждане на 
нашето социалистическо 
щество, при решителното определение за ук
репване на сдружения труд, ръководещата ро
ля на работническата класа в обществото м во
дещата идейно-политическа роля на Съюза на 
комунистите.

из-

кономерности на соцалистическото стоково про
изводство и пазара върху стопанисването и ра
звитието за усъвършенствуване на планиране
то, структурната съгласуваност на стопанството, 
политиката на интензивното стопанско развитие 
и дългосрочната стратегия на икономическото и 
технологическото развитие. Във връзка с това 
са и проблемите по настаняването на работа,

развитието 
всичко това 

намаляване на админи-

класа

об-самоуправително развитие на социалистическото самоуправление. 
Особеността на нашата революция, между дру
гото, тъкмо се състоеше и в това, че нашата 
партия, покрай работническата класа, като ос
новен носител на революцията, своята сила 
черпаеше и винаги се опираше върху ангажи
рането на всички трудови хора и всички наро
ди и народности.

социалната и жилищната политика, 
на жизнения стандарт и т.н. Във 
трябва да постигнем

Закона за сдру-С новата Конституция и 
жения труд, становищата 
надесетия конгрес на СЮК, който, между дру- 

оформи основите на

и решенията на Еди-
стративната интервенция на държавните органи, 
макар че същата в отделни случаи ще бъде 
необходима, проблемите по 
гласуването, производството и под. да се 
шават

Сегашните проблеми и трудности без съ
мнение са големи и сериозни, обаче комунис
тите не могат да останат само на това да ги 
наброяват и констатират. В предконгресната ак
тивност трябва по-бързо да пристъпваме към по
смел и откровен разбор на състоянието и, кри
тически съглеждайки резултатите, пропуските и 
откритите впроси, да откриваме перспективите 
и да утвърдим конкретните задачи за акцията. 
За това значително ще допринесе и Третият 
конгрес на югославските самоуправители, чиито 
резултати трябва всестранно да ползуваме в 
подготовката за конгресите и конференциите 
на Съюза на комунистите.

начингото, по творчески 
политическата 
моуправление в унисон с 
икономически отношения и

свързването, съ- 
ре-

чрез самоуправително споразумяване 
и обществено договаряне, безпрепятствено
то функциониране на единния югославски па
зар и подобряването на икономическите отно
шения с чужбина. Подтикването на процеса на 
самоуправителното сдружаване на труда и сред
ствата, увеличението на производителността и 
ефикасността и преодоляването на тесните ин
тереси, затвореността и самодоволството, това 
са актуалните задачи, върху които трябва да се 
ангажираме в подготовката на конгресите и 
конференциите на СК.

система на социалистическото са- 
новите обществено- I
с осъществяване «а 

Тито за колективната !инициативата на другаря 
работа и отговорност, се откри процесът на 

демократични обществе.по-иататъшните крупни, 
ни преобразования, насочени към изграждане 
на общност на самоуправително сдружени сво
бодни производители. Този бурен развой съще
временно е съпътствуван и с множество проти
воречия и трудности, които така дълбоките про
мени неминуемо носят със себе си. Тези труд-

икономическите нево- 
източници имат 

и слабости,

ности са подчертани от 
ли, които своите причини и

нашите вътрешни процеси
зпълнявайки редовните задачи и теку-

С отделно внимание трябва да оценим ре
зултатите, да съгледаме проблемите и да утвър
дим по-нататъшните задачи в идейнополитиче- 
ската акция на Съюза на комунистите по отно-

както в щата активност, всички първични орга
низации и органи на Съюза на кому- 

предстоящия период своята акция 
трябва да насочат, преди всичко, към лоследо- 

провеждано на Конституцията и Закона

икономическа■и сложнатака и в затруднената 
обстановка в света.

застой в развитието

Всичко това довежда до из- 
,на самоуправителни- нистите в

вестен
те обществено-икономически

области на труда

отношения в ня- шение на още по-успешното осъществяване на
по-бързото

вателно
за сдружения труд, укрепвано на материалната 
позиция на сдружения труд, по-нататъшната му 
самоуправително организираност и свързаност, 
осъществяване на решаващата роля на работ-

и творчеството и до сла- 
в работата на

политиката и стратегията за още 
развитие на недостатъчно развитите републики и 
Лрокрайнина Косово в светлината на приетите

кои
бости и недостатъчна ефикасност

институции.самоуправителни делегатскинякои
решителна бор- вече становища, възможностите и условията на 

съчетаното развитие на страната като цяло.

В настоящето време трябва енергично и 
още по-конкретно да се заловим с решаване

то на останалите проблеми на икономическата 
обстановка, за премахване на причините и яв

ленията на нестабилността, нарушенията вико- 
номическите процеси, високия процент на уве

личение на цените и инфлацията, с една дума, 
за осъществяване на задачите на икономичес

ката стабилизация цялостно.

нашатаВ последно време 
ба за икономическа

в определяне политиката наническата класа 
възпроизводството и всеобщата политика по об

щественото развитие. Във всичко това трябва

стабилизация, за ооъщест- 
които утвъРДих'
обществено-ико-

общност, въ- 
се опитаха да

онези цели, 
план по 

на нашата

вяване -на всички 
ме в средносрочния 
номическото развитие

да се направи значителна крачка напред е още 
приспособяване на дей-по-непосредственото 

ствуването на Съюза на комунистите към нови-и външните враговетрешните
акция 0 

дестаби лизания 
завюва- 

федеративна 
ооциалис- 

и со- 
техни 

и ефи-

контрареволюционната те отношения в обществото и конкретното твор

ческо действуване на комунистите в институции
осуетят чрез
Косово, искайки да предизвикат 
на Югославия, Да застрашат

а социалистическа,
единството,

жизнените но политическата система на социалистическото 
самоуправление.ния на нашата 

общност — братството и Основните акценти в подготовката и на са

мите конгреси на СК в републиките, покрон- 
нииските конференции и на Дванадесетия кон

грес на СЮК, следователно, ще бъдат насоче

ни към всички актуални въпроси и задачи на 
Съюза на комунистите в борбата за по-нататъ-

конституционния ред
Тези

тическото единение,
самоуправление.

циалистическото 
намерения бяха осуетени

политическо действуваме
коя^о трябва упорито

срещу врага, срещу

с решително
и с други мер- Тнасмо

ки. В акцията, 
срочно да се води

и дълго- 
албан-



2 Комунист
I

Г
състоянието и проблемите, с цел да 
до иай-добрите решения и становища

на Съюза на комунистите. Цен- 
както е известно — фор- 

задължени за лод- 
'Дванадесетия конгрес, а Лредсе-

се стигне

за бъ-
I управляващ. Ето защо и 

трябва винаги да бъдат открити 
активност.

изводител, творец и 
тези въпроси 
о целокупната предконгресна

М ктивността на първичните организации иА органите на Съюза на комунистите, 
кто и на комунистите във всички инсти- 

политиечската система в периода до 
конференциите на Съюза на ко-

ка-
дещата акция 
тралният комитет — 
мира пет комисии, които са 
готовката на 
дателството е упълномощено и задължено да 
организира целокупната подготовка.

В предконгресната подготовка ще се стре- 
и подсилим идейно-полити- 

насоче-

туции на
конгресите и 
мунистите трябва още по-оилно да се насочи 
към усъвършенствуване на демократичните от- 

ефикасността във функционирането 
на политическата система и към премахване на 

застой, който се за-

мим да развиваме 
ческата оспособеност, революционната 

храбростта но членовете, първичните ор
ганизации и органите на Съюза но комунистите, 

на по-ефикасно осъЩ«“ 
идейно-политическа роля 

Най-голямо внимание 
и ос

на СК

ност и
ношения и

преди всичко от аспект 
ствяване на неговото Iпричините за известния 

белязва в последно време* ^,в' връзка с ло-натагьшната работа ло 
конгресите на Съюза на 

републиките- иВполитическата система.о
засилването на ролята подготовка наще се посвети но

пособеностга на първичната организация
действуване сред

Досегашният опит ясно показва, че разви- 
делегатските отношения и функциони-.

на по-комунистите в 
крайнинските конференции, които ще предше-

СЮК и

тието на за самостоятелно и активно
собствената среда и по-широко.рането на делегатската система все повече са 

в зависимост от успешността на осъществяване 
действуване на обще-

ствуват на Дванадесетия конгрес на
самия Дванадесети конгрес на

масите в

успешното и 
на Съюза

подготовката на 
СЮК желаем да посочим още на няколко въ-

на ролята и начина на 
ствено-политическите организации, а специално
на Социалистическия съюз, както и от идеино-

оспособеност

Основната предпоставка за
осъществяване на ролятаефикасно

на комунистите е изграждането и укрепването 
единство върху принципите на де

нел осредствената

проса.наполитическата и акционната 
Съюза на комунистите да действува в делегат
ската система. Ролята на Социалистическия съ- 

отминава. Не се из-

на неговото
Преди всичко, цялата подготовка, която е 

ход, трябва да се интензивира и ускори
мократически51 централизъм, 
му свързаност с работническата класа и други
те трудови хора и осъществяването на неговата 
кохезионна роля в обществото. Това търси 
нататъшно укрепване на демократичните 
шения, критика и самокритика, развитие и

работа и отговорност,

вече в 
колкото е

гласува, с цел да се стигне до 
добри, по-съгласувани и 
решения, приспособени към потребите и спе- 
цифичностите на всяка среда.

юз често се подценява и възможно по-добре и взаимно ст>- 
възможно по-

многобройните и разнооб- по-ползват достатъчно 
разни облици на действуване, в които върху 
разширена демократична основа се разглеждат 
определени обществени проблеми, взимат 
новища, за които трябва да водят сметка 
зи, които решават по тях. Една от слабостите 

работата на Социалистическия съюз, и не са
мо на него, е липсата на постоянна и конкрет
на политическа работа в масите; на непосред-

отно-
в основата си единнииз-

ста-
оне-

дигане на колективната 
жив, всекидневен и непосредствен 
органите на СК с членовете, активно ангажира
не на членовете и първичните 
изграждането и осъществяването на политиката 
на Съюза на комунистите.

контакт на

в организации в Освен това, голямо значение за успешна

та подготовка на конгресите и конференциите
ангажиране наи активное непосредственото

членове, първични организации и органи
ствен контакт и диалог с трудовите хора, спе
циално с младежта, в който свободно ще се 
изявява обществената критика и инициативата 
за обществена акция.

Съществено е на конгреса още повече да 
се изтъкне потребата от развитие и насърчава
не на теоретическата работа в Съюза на кому
нистите и по-голямото използване на резулта
тите на научните изследвания в разбора и ре
шаването на обществено-икономическите и по
литически проблеми. Обществената практика 
подчертава потребата от постоянен и задълбо
чен анализ и утвърждаване на идейното със
тояние и идейните течения в Съюза на кому
нистите и обществото, както и оспособяване на 
членовете, първичните организации и органите 
на СК за идейна борба и акция в сегашните 
сложни условия.

всички

на Съюза на комунистите. В предконгресната 
политиката и ней~подготовка по изграждане на

формулиране в документите на конгреси

те и конференциите трябва да се вземат ста-
Ефикасното функциониране на нашата по

литическа система и’нейната защита търсят по
нататъшни усилия и инициативи на Съюза на 
комунистите в изграждането и укрепването на 
всенародната отбрана и обществената самоза
щита, като негови единни иинтегрални функции. 
В подготовката за предстоящите конгреси 
конференции трябва да се съгледат всички фа
ктори, които влияят върху стабилността и си
гурността на социалистическата, .самоуправител- 
на и независима общност на нашите народи и 
народности и мерките, които трябва да се пред
приемат за запазване на свободата, независи
мостта, териториалния интегритет и конституцион 
ния ред на СФРЮ.

ното

ще бъдат резултат на широки- 
в Съюза на ко-

новища, които 
те демократични разисквания

обществеността, плод на инициа-мунистите и 
тивите, активностите и настроенията на всички

общински организации на

и

членове, първични и 
Съюза на комунисите, а не само резултат на 
работата на органите на СЮК и Съюза на ко

мунистите на републиките и покрайнините. Та

ка, подготовката за конгресите на Съюза на 
комунистите в републиките, покрайнинските кон

ференции и Конференцията на Организацията 
на СЮК в ЮНА ще се слеят в единствена

Б работническоорбата за укрепване 
класовите основи на Съюза на комуни
стите, за възможно по-пълна идейна и

на

политическа активност на комунистите и тяхна
та отговорност в политическата система, за 
идейно-политическа оспособеност и по-добра 
организираност За акция, за революционен об
раз и. авторитет на члена на СК, след това за 
разбор на причините за бездейността, недоста
тъчната храброст и несправяне на една част 
от членовете в сложните положения, за усъвър
шенствуване на съдържанието и качеството на 
идейно-политическата работа и марксисткото 
образование, особено на онази голяма част от 
новоприетите, борбата против явленията на 
опортюнизъм, етатистическо, бюрократско и ли- 
бералистическо поведение, технократизма и 
другите отрицателни явления в обществото и

С цялата широчина в подхода към зна
чението и същността на инициативата 
на другаря Тито, но и с необходимата 

конкретност, трябва да продължим активността 
върху нейното осъществяване, което ще до
принесе за развитието на демократичните об
ществено-политически отношения, укрепването 
на колективната работа и отговорност, както в 
Съюза на комунистите, така и в другите обще

ствено-политически организации “ обществени 
органи.

идейно-политическа акция на всички комуни

сти на Югославия.

П одготовката за конгресите и конферен
циите, които се намират пред нас, 
трябва да бъде публична, а в разисква

нията по разбора на състоянието, слабостите 
и трудностите, както и по формулирането на , 
становищата и предложенията за тяхното ре
шаване, Съюзът на комунистите трябва да мо
билизира и активно включи целокупната работ
ническа класа, всички трудещи се и граждани, 
всички наши нарбди и народности.

В цялостта на развитието на производител

ните сили и на социалистическите самоуправи- 
телки отношения в обществото, Съюзът на 
комунистите голямо внимание обръща на ро

лята и развитието на науката, културата и об

разованието. Науката днес става все по-значи

телна производителна сила и субективен фактор 
на обществото. По-бързото все

странно развитие на нашето общество и на со
циалистическите

под. — това са значителни въпроси, които в 
подготовката и на конгреса трябва да се об

съдят и утвърдят бъдещите задачи. Тук бих припомнил на думите на другаря 
Тито в доклада пред Единадесетия конгрес на 
СЮК: „Намирайки се винаги там където се 
развива самоуправителната и политическата ак
тивност на трудовите маси и гражданите, Съ
юзът на комунистите трябва да бъде отворен 
за техните инициативи и тежнения и върху то
ва да изгражда своите заключения и да води 
политическата акция- Така Съюзът на комунис-

Всички приведени и други актуални въпро

си, както и анализът, на международната обста

новка, международната позиция на Югославия
развитиетов и утвърждаването на по-дългосрочна платфор

ма и насоки на акцията на нашата необвързана 
политика и международната активност исамоуправителни отношения, 

производителността 
зависят в значителна степен 

от това, как ще се развиват съвкулйите, отно

шения в областта на духовното творчество. От 
това зависи и по-нататъшната хуманйзация на 
отношенията в нашето общество, което е ед

но от най-съществените съдържания и елемен-

СЪ- 
кому-

центъра на вниманието на 
на комунистите в подго

товката за конгресите и конференциите.

трудничество на Съюза на югославските 
нисти, ще бъдат в 
активността на Съюза

технологическият прогрес, 
на труда и т.н.,

тите в още по-голяма степен ще бъде онова, 
което от него винаги е търсено револю
ционна партия на трудовите маси, тяхното най- 
мощно оръжие".

Предконгресната активност, подготовката на♦ Подготовката във 
крайнини е в 

^ рабютни тела,

покрай членовете на органите на Съюза

всички републики 
разгар. Формирани са отделни 
комисии и работни групи,

и по-
становищата и проектодокументите за предсто
ящите най-големи и най-значителни срещи на 
югославските комунисти' трябва да отрази кон- 
тинуитета на нашата революция и акция, сле
дователно, трябва да тече пред лицето на кла
сата и народа заедно с тях.

които>„1
| 1»Ик<>мУнистите,. ангажират голям брой опитни ак

тивисти, и които -вече интензивно , анализират

ти на развитието на социалистическите самоуп

равителни отношения и афирмацията на роля

та на човешката личност като свободен про.

на

Лазар Мойсов



Комунист 3
ИДЕЙНИ ПРОЦЕСИ В СК

Демократическият
противоречи на самостоятелността

централизъм не
СЪЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА 
КОМУНИСТИТЕ

ФРАНЦ ШЕТИНЦ

ТОЗИ ПРИНЦИП В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ НА ДЕЙСТВУВАНЕТО НА СЪЮЗА НА

линид искаха да заменят социалисти
ческото самоуправление с някакъв, ка- 
кто казва Мухич, „проверен" 
на социализма.

т,йл„^“СЛЯ' 46 ТРя®вало Аа има повече публична работа и 
* произнасяне на отделни хора и отделни функционери,

понеже подчертаването на колективната работа, нейното разви- 
, не значи, че в системата на колективната отговорност ще 

отглеждаме анонимността. Също така и истинският авторитет 
,К°‘1Т°т-Се издига със силата на аргументите, който се издига 
като Гитовият авторитет, в Шмигловата зидана къща 1938 го- 

може да се изяви, обаче не въз основа на функцията, 
еднаквото деление в един орган вътре, но въз основа на аргу
ментите, авторитета, който при хората съществува по-дълго’ вре
ме върху трайна основа, който е проверен, потвърден в прак
тиката. Затова би трябвало да

Демократическият

условие за действуване 
кия аванпард. Неговият 
кото е възможно

централизъм е 
на политичес- модел
постулат: кол-

по-голямо участие на
Под ф е д ер ал и сти че ско-н а ци он а л и с~ 

тически концепт подразбираме 
осъществяване на

членовете във формирането 
тикате на СК

на поли-
таковае твърде значителен, не 

само затова, че комунистите по този 
начин — чрез демократическа борба ; дина 
на мненията — могат да стигнат до ’
опознаване на действителността, 
също така
в творческата работа на СК.

демократическия 
централизъм, което, в колкото е въз
можно ло-голяма степен, би довело 
до самостоятелност на републикански
те партии в някаквано конфедерация 

поне, във федерация на партиите.и заради тяхното участие или I
Отделни хора, особено по време 
еуфорията на национализма в Хърват

ско, Словения, Сърбия и другаде, го
вореха че в такъв демократически цен

трализъм какъвто е в СК на Югосла.

на
Заедно с това право, разбира се, 

върви и задължението на членовете да 
изпълняват онова, което демократиче
ски е прието. За демократическото 
оформяване на политиката на СК на

има повече изказвания, но не в 
смисъл на демагогия, събиране на точки, политиканство и тъй 
нататък, но в полза на нашата борба и с личното ангажиране 
за по-бързо решаване на проблемите, за по-бързото развитие на 
нашето общество. вия съществува възможност, че една 

републиканска партия,

СК на една република — поради ней

ната численост — ма^оризира други
те. Те не

първо място е важен 
процес, който трябва да бъде такъв, 
че членовете в него да

политическият
членуването в

участвуват
Партията, която изгражда своята 

програма и политика според марксиз
ма трябва да развива такава полити
ка и да създава атмосфера, в която

творчески, с размисляне, студии, пред
ложения и критики. Това е условие за 
идейното и акционно единство на СК.
Онзи, който с целия си жар, интере- 
сование и убедителност 
оформяването на становищата, 
така ще бъде заинтересован за тяхно
то осъществяване. И обратно. Дисци- де резултат на моментното настрое- 

изпълняването ние, страстите и чувствата, но трябва 
бъде в упадък да бъде огледало на задълбочена те

на оретическа и идеологическа работа, и 
на политиката, без убеждението основаващо се преди вси

чко на знанието. Инак чувствата мо-

мократическия централизъм, но съЩо 
така и самата партия и да се промени 
от дребнобуржазен тип.

съзнаваха — или не искаха 
да разберат, — че ликвидацията на

принципа на демократическия центра- 
представлява, 

опасност за осъществя
ването на многонационалната общ
ност на равноправните народи и на
родности.

в ще може да се афирмира всяко на. 
също предничаво мнение и становище. Сле

дователно, единството не бива да бъ-

участвува
КАКВО ИСКАХА ДЖИЛАС, РАНКОВИЧ лизъм в нашата партия 
И ДРУГИ, КОИТО СЕ ОТКЛОНИХА също така и 
ОТ НАШИЯ ПЪТ

плината, единството в 
на заключенията ще 
ако членовете живеят с чувството 
прост изпълнител 
осезаеми възможности за участие във 
формирането й.

Югославската комунистическа пар
тия и СЮК от самото начало задър
жаха демократическия централизъм ка
то свой основен организиран принцип, 

гат да бъдат твърде мощен лост на През един период, преди Титовото 
движението, обаче най-често са слаб идване начело на партията, се егига- 
тълкувател на нещата.

Обаче, с това, че отхвърляме така- 
федералистическо-националистичес- 

ка интерпретация на партията, не ми
слим, че е необходимо да се осъ

ществи унитаристически тип на парти

ята; или пък, че принципът на демо

кратизма е потребно да се развива в 
унитаристически смисъл.

Единствено нашето схващане на

ло до отдалечаване от този път, до 
поява на фракционерски борби. И 
след освобождението имаше и откло- 
нения: либералистическо.еснафски, бю- 

ността и по-нататъшното развити рократскоетатистически и федералисти-
демократическия централизъм. Друга- [;ескно.нац1ионалистически схаащания на 
пят Доланц за това изнесе сказки вРИ' принципите на демократическия цен-
люблянския Юридически факултет, а

и ими тралиаЬт.
имаше беседа пред пип„ принципа на демократическия центра-

на която се позова Антун Жван от Какво значи либералистическо.есна- лизъм обезпечава живота на социали. 
Загреб, правейки забележка Доланц, феото тъ„„уаане| ИЛи по-добре каза- стическото самоуправление в много- 
че уж предизвикал обръкване. към 'но изкривяване на принципа на демо- 
разискванията се приключи и д-р Фуад кратиЧеския централизъм? националната общност. Хубаво е казал
Мухич, който на Жван съвсем опраа. някой: Ако случайно имаме социалис-
дано прави забележка, че е започнал Милован Джилас искаше да про- тическо самоуправление без Съюза на

за оовизия на началата на мени демократическия централизъм в ' с ^разискване за ревизия на мачкаш по п ‘____ комунистите, работниците би сами би-
демокретическия централизъм. Жван, хлабав съюз на партийните организа-
впрочем, не полемизира само с До- , ции. С това би било допуснато сво- ли принудени да формират такава пар.

добре и разбрал, бодно действувано на фракциите и тия, която би била носител на съз-
озакононо правото на малцинството на нанието за целите на цялото движе-
обструкция на партийната политика. ние „оято 6и 6ила спосо6на по де.
Следователно, отслабнало би единство 
—I в страната. В крайна линия, Джи
лас би променил СК в партия от дре. 
бнобуржоазен тип.

ВАЖНИ СА АРГУМЕНТИТЕ. \ НЕ 
ГЛАСОВЕТЕ

През последните месеци много се 
говореше за някои въпроси на съЩ-

В политическия процес предимно 
са важни аргументите, а не гласове
те. Не бива.да надгласуваме обективната 
истина, но ако се случи това 
щото преди приемането на заключе
нията, както казва Ленин, трябва да 

— във всеки

— за-
освен това

се проведе и гласуване 
случай би трябвало да И дадем въз- 

пб-късно да побе-можност преди или
Понеже, добрите инициативи не 

болшинството. Носи-
дн.
идват винаги от 
телите на новите по-добри предложе- 

често са в малцинство.ния и решения 
Своите становища те не трябва да на
лагат, но откровено да се борят за 
тях, с аргументи вътре в СК, в дей- 

атмосф ера.

ланц, когото не е 
запгото бе извлякъл
сли от беседата и така, нямайки пред 

цялата сказка на Доланц, за- 
разискването си за това, дали то 

принципът на демократическия центра
лизъм е изобщо актуален. Той мисли,

е, че е остарял, и това понеже Какво значи бюрократско-етатисти- 
практическото ползуване но ческ,ото разбиране, или изкривяване 

в теоретическата разра отка о фа- нд принципа на демократическия цен- 
елемент. -изъм?

само някои ми-

ствителна демократическа очите ои 
почва

мократически начин да помогне на ра

ботническата класа да се издигане, да 
осъществи единно движение на този 
дълъг път на борбата за освобожде

ние на труда и обществото. Работни

ческата, класа без Съюза на комунис

тите, като най-критическо съзнание, не 
би могла — както бе казал Едвард 

в „Насоките на развитие- 
се противопостави срещу 

стихията ,на натисците на бюрократско- 
технократическите сили, или на анархо- 
идните явелния, недисциплината, лоша
та работа, паразитизма, уравниловката 
и тъй нататък".

на вътрешнопартийни- 
трябва да бъде такава 

възможност за надделява- 
на ли-

Структурата 
те отношения 
да открива
не на хиерархията и авторитета 
чностите и форумите. По този въпрос 
говореше и другарят Кардел. Той пре- и 

нашето общество пре

че не 
не само в

воризиран централистическия 
Казва, че демократическото е само ат
рибут, който

че вдупреди, 
калено фетишизираме функционерст-

и друго. Като при-

з, тДру:»Р;ртиГкой?: г;;™ _ Д0м0.
» Първата конферен- кратичвск0 единство в деиствуванвто. „еоинформ.обровци искаха отново

Шмиглова- ^ к
че болшин-

Под това подразбираме всичко ко, 
би трябвало ето е В7,зможно да се подведе под Кардел —

то..,." да

е цон-означава какъв
вото, лидерството

е взел участие
,КП на Словения, вциЯ на Д-р Мухич пък счита, че това е да установят бюрократски центрове 

познати неща от на партийната и политическа моцд.

Страхуваха се от остротата на проти

воречията в обществото и вярваха, че 
тези противоречия може да се ликви-

1938 година, атв' .къЩв „
ството лрисъствува/ди въобп^е не е ревизия, че това са 
знаело, че той е генерален секретар миналото, отделно от времето когото 

не го лознава-парти^та. Макар че 
ха по Функцията му, те приемат 
тоаите аргументи заради начина но 

В този слу- 
бипо най-важна 

авторитетът иа вргУ,мвн"

стигна до еуфория на национализ* 
казваме, либералисти-

на Ти- св
ма и до, както
ческия еснафски поглед на принципа дират с декрет или да се суспендират

размисляне и авторитета. и да се създаде илюзия за някаква 
монолитност и по-лесно решаване ма

на демократическия централизъм, ко. 
гато се борехме против опитите да се 
ревидира не ермо принципът на де- проблемите в обществото. В крайна

чай, следователно, не

функцията, но 
тите и силата на личността.



Комунист
Седмо, Съюзът Ив комунистите, от. 

комунистите, трябва да
перспектива, трябва 

сила в осъществя 
неправле-

СК. От-КАКВО Е НЕОТЛОЖЕН МАНДАТ то на единството на акцията в
носители на такива отри- НОсно> осветля-

делнн лица, 
цателни 
своя тезис
крация" в обществото, докато всъщ- ването

този начин се опитват да оп- ние в развитието
пасивно то общество. В беседата за

не Доланц е имал предвид предимно 
по-късно Живан употре. 

Ако Съюзът на ко 
не би с7,з-

тежнения оправдават това с'/,с ват дългосрочната 
за „недействителна демо- да б'ьдат движеща

на дългосрочното

на действувано на 
но неговата во-

Вюридт начин 
СК и осъществяването 
деща роля са делегациите, представи
телите на СК в делегатската 
Те не могат да формират своите ста
новища свободно, по собствено убеж
дение и въз основа на своето знание, 

свързани с неотложния мандат 
Ста

на социалистическо- 
НИН Ста-система. ност по

равдаят своето некритическо, 
или опортюнистическо становище к7,м 
отрицателните прояви- Известно е оба. Това, а което

едно общество, а особе- би за полемика.

ДВА НАЧИНА НА ДЕЙСТВУВАНЕ 
НА СК че, че нито

но нашето, не може да търпи неогра- мунистите
но са
и със становищата на форумите, 
ва дума за делегатите на СК в съвмо- 

делегация на Социалистическия

по такъв начин
давал д-ьлгосрочна перспектива: раз- 
бира се свързана с действителното със 

би потънал в бю-

При теоретичното схващане на де
мократическия централизъм, като и 
при неговото практическо прилагане, 
трябва да имаме предвид два начи
на на действуване на СК.

Първият начин на осъществяване на 
неговата роля тече посредством чле
новете на СК като отделни лица, кои
то работят в различните самоуправи- 
телни органи и обществено-политичес
ки организации. Като членове, функ
ционери или председатели на отделни 
органи и форуми за работата си от
говарят тъкмо на онези, които са ги 
избрали. Ясно е, че за всяко свое 
становише и постъпка не могат да 
търсят позволение от първичната ор

ганизация на СК или от комитета. 
Трябва да се включват в равнопра

вен демократически диалог с други 
хора и съвместно с тях, чрез анализи

ране на обществената действителност, 
да търсят най-подходяЩи решения. 
Необходимо е да учат и от други, но 
при конкретната работа в отделните 
органи трябва да се държат в унисон 
с политиката на СК. Първичните орга

низации, комитетите и конференциите 
на СК имат право да дават оценка 
или да критикуват работата на своите 
членове. Всякак не от аспект на отдел

ни заключения, гласуване, становища, 
но от аспект на съзнанието дали от

делни лица в своята целокупна рабо

та са били на линията на обеществе- 
ния интерес, генералната политика на 
СК.

но натиск.ничоното стихия

комунистите не са дог- 
а не би сме-

стната
съюз в обществено-политическия съ
вет, за делегатите в съветите и в пред
седателствата на социалистическите ре
публики,
СФРЮ и на други места.

Четвърто,
матици или доктринери:

бъдат нито прагматици и 
Комунистите трябва да знаят 

и по

тоя ние на нещата,
практицизъм,рократично-етатистичния 

който (пр©ктициз7,м) днес в практиката 
много. Това СК би обре

ем-
яли до
лирици.
кт»де В7,рвиме, с какви средства 
кой път СО борим за напредничавите

обос-

го имат тв7>рде 
менявало с

Председателството нав
политическа слепота. За
това сега е доста актуал-с7,жаление, 

но, особено в тези тежки времена, в 
борбата за стабилизация- Защото, ня- 

да завербува и някои

кои идеи серошения и върху 
новавот заключенията на самоуправии- 

В този смисъл неприе-

Органът на СК, именно, формира 
свое мнение, което след това деле
гатът трябва да застъпва, но по твор
чески начин и в демократическо раз
искване. Ако не е достатъчно убеди
телен, ако цялото становище на орга 
на на СК не о достатъчно убодително, 
защото други са дошли с други ар
гументи, делегатът не трябва веднага 
да промени становището си, но тряб
ва отново .да се консултира с органа, 
чийто е делегат. Форумът, тогва или 
ще промени своето становище или от
кровено ще остане на своето мнение 
и по-нататък ще се бори със силата 
на аргументите. Не се касае, значи за 
императивността в класическия смисъл 
на неотложния мандат, понеже това не 
съществува в нашето общество. Това 
всъщност, както един път каза Кар- 
дел, е почти неотложен мандат.

телнито органи. откога може 
девизите за равенството, уравниловка-тезис за не-мчив е така нароченият

СК в работата на самоу- 
органи. Но е, 

въпрос дали СК смее
намесва, но как това прави

намесата на та и т.н.именно, 
или не смее

правителнито 
под Съюзът на

трябва да умее непрекъснато да 
корегира. Методите и средствата, кои- 
го има тв7,рде много. Това СК би обре 

себе си. У нас СК винаги се за.
и това

комуниститеОсмо,
седа се

чрез административен начин, чрез иа- 
или по демократичен начин,трапване

явно. ми на
ст7,пва да дойде до истината, 
не до някоя субективна, но до същин 
ската истина, която произтича от дей
ствителното състояние на нещата, а 
не от субективистичните желания

трябва да 
което на-

Пето, всеки комунист 
бъде против всичко онова, 
рушава цялостта на
самоуправителна система. Буквално ще 
приведа мисълта на другаря Кардел, потреби, 
която най-кратко изразява най-значи-

социалистическата

и

И в този етап на революцията, 
който е твърде тежък, понеже се нат 
рупаха много проблеми и противоре- 

ши- чия, Съюзът на комунистите трябва 
схва да бъде и да остане мощна кохези- 

онна сила. Тази роля на СК без Ти-

телната същина на принципа на демо- 
централизъм: „Съюзъткратическия 

на комунистите трябва да умее да се 
свърже с обществената база, с 
роките трудови маси; трябва да 
не техните интереси, от тях трябва да 
се учи, а ведно трябва да умее да се 
издигне над съзнанието на базата и

! Ф I

КАК ТРЯБВА ДА СЕ ОТНАСЯТ 
КОМУНИСТИТЕ то, но по Титовия път, е решаваща за 

напредък на обществотоцелокупния 
и за запазване единството на Югосла-от нея", понеже 

авангардна организа
ция, която влияе търху нейното съз
нание.

Как Кардел определи принципа на 
демократическия централизъм в Съю

за на комунистите? •"

Първо, така щото за по-нататъшното 
развитие на обществената роля на 
СК трябва да обезпечим вътрешна де

мокрация, която ще даде възмож

ност за свободно противопоставяне на 
мненията.

Второ, партията трябва да се бори 
за единство и за ефикасност на акция

та; макар че до единството може да 
стигне единствено чрез борба за 

мнения, а само такова единство е и 
кфрепко. Не ни трябва |Искуствено 
единство, което ако остане само де

кларация, не е от полза на практиката.

да види по-далече 
това е тогава вия-

НА ВСЯКО ЗАСЕДАНИЕ НА ПЪРВИЧ 
НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК ТРЯБВА ДА 
БЪДЕ ПРИСЪСТВУВАЩ ЦК И ОБРАТШесто, комунистът трябва да бъ, 

де решително против опортюнистичес- Ц0 
кото приспособяване към политичес
ките конюктури, против беззначително- 
то ухажване към изостаналото съзна
ние с претекс, че това е — както 
вече казах — неизбежно поради де
мокрацията в обществото. Политиче

ските успехи, осъществени по такъв

Принципът на демократическия цен 
трализъм трябва да се прилага от пър 
вичната организация ДО съюзния цен
тър, и от него до първичната органи
зация. Милка Планинц по един повод 
каза, че на всяко заседание на првич 
ната организация на СК трябва да бъ- 

бумеранг. де пРисъствуващ Централният комитет 
и че на всяко заседание на ЦК трябва 
да бъдат присъствуващи и първичните

В нашето общество, именно, кактс 
казва Кардел, има все повече такива 
въпроси в самоуправителния плурали

зъм на интересите, при които СК не 
трябва винаги отново да формулира.

път доста са краткотрайни и по-рано 
или по-късно се връщат като

своите становища, или дори оператив

но да се включват в тяхното решава- се 
не, понеже това са' въпроси, които не Всяко сектанство отвлича партия- 

та в изолиране, извращаване; от нея 
създава секта, която по-рано или 
късно престава да бъде прогресивна 
и става все по-реакционна, макар че 
все още съдържа фрази за демокра

цията, социализма и т.н. В работни

ческото движение многобройни 
случаите на такива секти, които,

изискват никаква повторна 
ция. Комунистите могат свободно да 
се включват в самоуправителен демо-

политиза. организации.

по- Значи, няма дилема за това да ли 
СК на Югославия е единна революцион 
на организация или не е. Във федера
тивна социалистическа, самоуправител- 
на и необвързана Югославия като об-

Трето, всеки член на СК трябва дакратичен диалог с хората и да търсят 
най-добри решения вътре в генерал- чувствува отговорност към собствена-
ната политика на СК. Ако би се дру. та организация. Не смее да подрива
гоЯче работило, ако членът на СК по нейната акционна способност, не смее 
всеки въпрос би трябвало да )Има ста-

щност на равноправни народи и народ 
ности, Съюзът на 

ма- трябва да бъде единна 
организация-

са комунистите е и 
революционнада бъде носител на разединяващи вли 

яния в обществото. Ако има и таки

ва членове, това е сигурно доказател

ство, че те не са зрели да бъдат чле

нове, че само спират осъществяване-

новището на своята първична органи

зация или на комитета «а СК, очевид

но е, че самоуправление вече не би 
имало.

кар че се наричат комунистически пар 
тии — понякога са дори по-реакци- 
онни от владеещите 
тези страни.

Принципът «на демократическия 
в централизъм трябва да дойде до пъл 

на изява тъкмо в условията на колек

тивната работа. От каква полза би 
било, ако въведем и имаме принцип 
на колективна работа в затворени кръ

гове на решаване. Това би значило, че 
не е само нарушен принципа на демо

кратическия централизъм, но такава 
колективна работа, която е затворена, 
всъщност би представлявала спирачка 
за развитието на демокрацията в об

ществото, а на края и в Съюза на 
комунистите. — Значи, тъкмо принци

път на демократическия централизъм, 
двата негови компонента: демокра

тизацията и централизмът — като един 
ство, сега ще дойде до пълна изява.
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НАШИ СЕЛА: СМИЛОВЦИ

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

В полите 

Видлич

ред. Цените не са постоянни и
производителите не са довол 
ни. ИЖИВОТНОВЪДСТВОТО 

ГОЛЯМ ШАНС
на изкупчиците често пъти 

не дават реална класация. То 
им дават съвети, а организа 
цията да ги снабдява с каче 
ствени семена, изкуствени тю 
ва предизвиква недовери сред 
селскостопанските производите 
ли — изтъква Стефан Андо-Село СМИЛОВЦИ 

чено 12 
ровград. То е 
бърдието. Село

е отдале-
Стефан Андонов 

по-добрите млади
щ от село Брестница, е един от 

селскостопански производители в 
Босилеградска община. Животновъдството

'Километра от Димит- 
центЪр на За

нов.
СТЕФАН АНДОНОВ 

че е добър селскостопански пр 
оизводител, той е и обществе 
но деен, член е на Общинска 
та конференция на Съюза на 
комунистите, председател 
съвета на местната общност, 
делегат на Съвета на местни 
Те общности при Общинската 
скупщина в Босилеград, къде 
Стр 7
то винаги активно участвува в 
'обсъждане на всички въпроси 
и приемане на решения както 
за селото си, така и за общи 
ната, региона и републиката.

Освен
му е главен

поминък. В момента отглежда 4 крави, 3 юнци, 35 ов
це и два коня. Годишният му дохо дот добитъка 
лиза на над 100 хиляди динара.

в което миг
рацията не съществува, напо 
добоваща малко градче. Тук ВЪЗ-
съществува основно 
магазин, амбулантория, 
ща, ветеринарен пункт, 
ми... С

училище, 
по- на

кръч
една дума, съществу 

ва всичко онова, което прите 
жава едно градче. В

Брестница' е едно от редки
те босилеградски 
има благоприятни 
развитие

цията да ги снабдява с каче 
ствени семена, изкуствени то
рове, фураж и друго с което 
ще допринесат и помогнат за 
подобрението на селското сто 
панство, чрез прилагане на съ 
времени методи и средства' в 
работата.

„ДВ* села,1 което
условия за 

на селското стопан 
ство. Леко наклонените, 
двете страни на
река, г-----
изобилствуващи с 
дани грижливо от трудолюби 
вите селяни дават на брестни 
чани добър и 
нък. За
години, особено 
нето

него жи р 
веят над 450 души. Основни Р* 
Ят поминък на смиловчани е | 
селското

от
Брестничка

стопанство и живот I ниви, ливади и пасища, 
вода, гленовъдството. 

Именно в най-къси четири ] 
е „личния паспорт" на | 

село Смиловци,
И изкупуването не е втова

което посе- сигурен поми-
тихме утези дни.

От двете страни на хубаво 1* 
то асфалтно шосе, което свър ^ 
зва Димитровград със Сми
ловци до самото 
на планина Видлич

ЗВОНСКА БАНЯпоследните няколко

и с превръща 
в изкуствени 

на това се И този сезон без 

новия хотел
на нивите 

ливади, жителите 
ло отглеждат най-добър доби 
тък в общината. Доброто ме 
стоположение на

ьГ |
подножие

Евлоги Иговсе редят 
ту тучни ливади, ту изорани 
ниви, ту огромни площи с ца 
ревица.

селото дава 
възможности и за отказа другарката Вера Панайо 

това, секретар на първичната 
партидна организация в Сми 
ловци. Инак намерихме я в 
смиловската поща, където ра 
боти като телефонистка. „ Ос
вен за активностите на кому
нистите от Смиловци, от дру
гарката Панайотова разбрах
ме, че селото, за разлика от 
другите, с всеки изминат ден 
се увеличава. Всъщност ду 

на мите, които чухме от телефо- 
нистката, потвърждават и но 
воизградените къщи. А кой 
ги построява, попитахме пре 
дседателя на ССТН в Смилов 
ци, другаря Кирил Алексов.

— Кой? Младите, — от тук 
никой не отива. Напротив, 
ето само през 

.от Ниш, Белград, от чужбина 
даже се завърнаха нашенци, 
които си построиха нови къ
щи. Почти всички пенсионе
ри, които до пенсионирането 
си работеха във вътрешност 
та на страната, сега са тук 
между нас, тук живеят, тук 
им харесва.

А пък ако някой пма нуж 
да да слезне до града и то 
ва е лесно — рейсове за 
Смиловци има посто51нно, 
това се уверихме по време 
на 5 часовия ни престой 
това прекрасно село.

* Т. Петров

големи
Гледаш й не можеш 

да се нарадваш нмто на щед
глеждане на овощия и зелен 
чуци.

Един

Въпреки всичко, и тазгодиш 
ният туристически сезон 
Звонска баня започна пак по 
старому.

В „Църни 
миха, че и 
^посрещат гостите в 
вили. Единствената разлика е 
там, че през настоящия 
зон са подобрени съобщени# 
та от Пирот и Ниш през Ба- 
бушница (защото пътят Суко 
во—Ракита още не е завър
шен).

За банските гости пансио
нът тази година ще струва 300 
динара.

Освен закрития и открития 
басейн Звонска баня за се
зона е обезпечила и постоя 
нен лекар.

За снабдяването на Звонска 
баня в настоящия 
„Църни връх" ще се грижи 
и земеделска 
„Ерма" в Звонци.

в
най-добри- 

про.
това село е 

млад сел

отрата
долюбивите
всеки блок, на всяка педя 
земя се движат хора и теж 
ко боботят 
вече отдавна

природа, нито на тру 
смиловчани. На селкостопанските

изводители в 
Стефан Андонов, 
скостопански

връх" ни уведо 
тази година ще

производител, ко 
Йто не е напуснал, както се 
казва, бащиното си 
Останал

машини, които 
мениха жи-

старите

огнище, 
на село, грижливо об 

работва земята и изкарва по 
минъка за семейството ои.

вотните.
А в селото тишина, защото 

тук пристигнахме по време, 
когато почти' всички са 

на работа.
— Елате довечера да види

те колко много народ 
тук. Тук вечерта младите пра 

стъргало (корзо) подоб 
но на онова в Димитровград, 
осведомява ни председателят 
на местната общност другар
ят Евлоги Игов. Покрай Дру- 

другарят Игов ни каза,

се сезон освен

кооперация

Намерихме го в зеленчуко 
вата градина, където със съ 
пругата си Василка, дъщерята 
си Миряна, ученичка от седми 
клас в основно училище „Ге
орги Димитров"" в 
град, с голямо усърдие рабо 
теха, а синът му Бранко, уче 
ник, беше край добитъка. Ин 
тересуваше ни колко и какъв 
имот притежава и как го обра 
богва?

— Нямам много имот. Вси 
чко около 5 хектара: ниви, ли 
вади и пасища. Но почти це 
лият ми имот е добър и с 
добро и съвременно обработ 
ване,, напояване и торене осъ 
ще сте ям добра реколта. По в е 
чето от половината са ливади. 
В последно време и някои ни 
ви превърнах в ливади. От ли 
вадите има и по-голяма пой 
за. По време на коситба по
магат ми и тримата братя, ко 
ито завършиха факултети и ра 
ботят в'/,в вътрешността 
страната ни. Разбира се и аз 
се стремя също да им помог 
на в някои неща. В животно

полето
М. А.

има

вят Босиле-

тази пролет

гото
че наскоро тук е завършила 
акцията, която смиловчани би 
ли организирали, за настилка 

Стойна пътя през селото, 
ността на работите надминава 

обез-350 хиляди динара
жители 

самооблагане.
самитепечили 

чрез местно
— Първичната партийна ор 

Смиловци до 
месец наброява- 

вече са

ганизация в ДИМИТРОВГРАДв
преди един 
ше 13 члена, но сега 
20. Именно на 13 май в ре- Добра ягодова реколтав

довете на Съюза *на комунис 
тите приехме още 7 души—

Тези дни в Димитровград
ско започна .беритбата на 
ягоди, които и тази година 
са родили добре.

Първите килограми вече 
са доставени на „Джервин" 
от , Княжевац, комуто ООСГ 
„Нишава" от Димитровград ве 
че с години наре пдродава 
ягодите си.

дилник" от Алексинац, земе 
делския комбинат от Кумано 
во и на „Вино-воче" от Пи
рот.

на

& ■й

в/,дството виждам по-големи 
доходни резултати и затова 
се определих като животно
въд. Имам 4 крави, 3 юнци, 
35 овце и 2 коня- Преди някоя 
ко седмици продадох 2 юн- 
ца, за които взех около 65

Цената на ягодите, в момен 
та, 20 динара килограм, а 
по тази цена ягодите най-ве 
роятно ще се , продават 
течение на целия месец.

т ’■ |

* ’ ;,:у
©ЙГ:И7"'

в

Единственият проблем, с 
който се среща трудовата ор 
ганизация „Нишава", е имен
но липсата на работна ръка,

Както ни осведоми ръково 
дителката в ювощната гради
на агроном Снежана Пейче
ва, тази година 'се очаква ре 
колта от около 5 вагона (50 
тона), който' добив освен на 
„Джервин" ще бъде прода 
ван и на селскостопанско-пре
работвателния комбинат „Дю- 
нгерски" от Прокупие, „Хла

хиляди динара така, че с про 
дадените агнета и телета годи 
шно, ос7,ществявам около 100 
хиляди динара, съвсем доста 

добър живот.ШЬшт
-- В7,преки че в списъцете, на- 

СОИ за заемане1Ш
миращи се в 
на работа, С7,ществуват 
1000 неквалифицирани работ
ници, които „търсят" работа.

тъчно за
По мнението на

р надАндонов,
специалистите — агрономи тр 
ибва да посещават селскосто 
ланските производители,

дават С7>вети, а организа
шт» ДаШ- Т. Петров

имИзглед от с. Смиловци
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КУЛТУРАТА В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

и самоуправително
В Южноморавски регион Съ 

юзът на комунистите и други
те обществени субекти поето 
янно посвещават голямо вни 
и по-ускорено развитие на кул 
турата. За това нещо има и 
съвсем оправдателни причини 
имайки в предвид съвкупното 
материално състояние на 13- 
те общини в региона, както и

нона интересите в рамките 
общините, е необходимо и по- 
широко свързване на самоуп 
рав1ителните общности на ин 
тересите в рамките но ропубли 
ката, о разглеждат 
можностите за сомоуправител 
но организирано в 
на региона.

Засиленото културно розви- 
розвитието

Разисквайки по тези въпроси 
на неотдавнашното заседание 
на Председателството на МОК 
на СКС в Южноморавски ре 
гион, набелязани бяха и насо 
ките на бъдещите акции на 
Съюза на комунистите в раз 
витието на още по-богат и по- 
съдържателен културен живот 
и самоуправителна организира 
ност в областта на културата. 
С цел да се задоволят по-ши 
роките културни потреби, е но 
обходимо да се развива самоу 
правлението и договарянето и 
разни облици на сътрудничес 
тво с отделни носители на кул 
турни активности (библиотеки, 
културни домове, работнически 
и народни университети, кул
турно-забавни дружества, теа 
три и прочие.

се и въз

рамките

натова, че на територията на ре 
гиона живеят българска и ал 
банска

тио,
делегатската 
ма и самоуправителното орга 
низиране на интересите изис 
кват още по-бързо оспособя 
ване на самоуправителните об 
щности на интересите, общно 
стите по културата — за по- 
пълно и адекватно влияние на 
сдружения труд в планиране 
то на културните потреби и 
съдържание, чиято 
на труд ще се развива в рам 
ките и посредством самоупра 
вителната общност по култура 
Нужжо е още по-голямо свър
зване на всички органи на ску 
пщините и делегатската

систе- СА-РАЗНООБРАЗНИ ИЗЯВИ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
МОДЕЙЦИ

народност, а с това 
нужда за развитие на култура 
та на тези народности. При 
това още трябва да споме
нем, че през 1980 година, вси 
чко в културните институции 
са работили 312 души, или 0,6 
работника на 1 000 жители з 
региона. (Медвежда, 
трава и Търговище — по 0,2 
работника), докато пък този 
процент в Социалистическа ре 
публика Сърбия е 1,6 работ 
ника. Средният брой на книги 
в библиотеките

Театърът а мушната 

най-привлекателни за младата
Църна

община винагиСамодейността в Димитровградска 
намирала плодовита 
де успешно работи самодеен театър. Особено богата дей 

разви след освобождението, когато го 
шест премиерни представля

еразмяна
почва. Десетилетия наред тук твъР

По такъв начин се обезпеча 
ва в местните общности, ОСТ 
от една страна, стават фактор 
на културна политика в обще 
ствено-политическите и 
правителните общности, 
друга пък страна, преодолява

ност театърът 
дишно са изпълнявани и пона глава от на 

селението в региона е от 0,4 
до 1,2. (0,4 в Търговище, 1

база.самоу 
а от

нения-
В по-нататъшното културно 

развитие и нейната самоупра 
вителна организираност Съю-

в Сурдулица, 1,1 в Босиле
град, 1,2 Прешево). Броят на 
прочетените книги е по-малък. 
Акцията за купуване на книги 
приеха само общините Леско 
вац, Враня и Владичин хан.

С кинофикация се занима-

обаче много се експерименти 
ра успехът винаги е под въп 
просителен знак, въпреки на 
личният талант на изпълните-

Театърът и днес най-много 
привлича младите. Но не са
мо тях: в него членуват над 
тридесетина и по-възрастни 
самодейци. Към културния 
център
театрална самодейна сцена, 
в която също членуват над 
тридесет младежи и девойки. 
Действително един богат 
резерв за подготвяне на раз 
лични пиеси.

Театърът през последните го 
дини обикновено подготвя две 
премиери, няколко рецитала 
и прочие. Освен на регионал 
ното състезание 
на самодейните театри в 
Алексинац, ' димитровградския 
театър „Хисто Ботев" успеш 
но гостува и в други градз- 
ве на страната. Отделно тряб 
ва да се изтъкне поддържа
нето на театрални връзки с 
Драгоман и Годеч (НР Бълга 
рия) в рамките на погранич
ното сътрудничество.

Димитровградските само
дейци полагат усилия вся 
ко тяхно преставление да бъ 
де солидно подготвено. Вся 
ко тяхно представяне се пос
реща с особен интерес. Не
отдавна те се представиха 
пред димитровградските лю 
бители на театралното изкус
тво с пиесата „Николетина 
Бурсач" и пожънаха успех.

Многогодишният опит 
подсказал на театралните са
модейци, че най-гледани 
са класическите югославски 
и български автори. Благода 
рение на съвременно тълку 
ване и безспорните таланти 
една „Свекърва", „Боряна“ 
или „Албена" звучат напълно 
в днешния дух. Същото се 
отнася и до пиесите на Сте- 
ван Сремац, Бранислав Ну- 
шич, Йован Стерия Половин 
и други югославски писате-

се задоволяването на културни 
те потреби в собствената сре 
да. Нужно е културата да се 
разбере

зът на комунистите ще се ан 
гажира,. както и другите субек 
ти, за осъществяване на соци 
алистическа

като развитието на 
целокупния творчески

лите.
Редом с театъра, и музи

ката привлича младите. Кул
турно-художественото друже 
ство „Георги Димитровобе.

работата на танцов

самоуправителна
работи и младежкатруд

на трудещите се. Това нещо 
изисква обезпечаване на равно

културна политика.
ват само културните центрове, 
народните и работническите За стройна крачка на само- 

управителното развитие в кул
турата е от голямо значение 
съществуването на планове за 
културно развитие в основни

университети и културните до 
мове. Постоянно 
ва броят на 
то се

правно място на културата в 
развойните програми. Утвър

ждаването на съвместните ин 
тереси и нуждите, които се 
осъществяват в рамките

динява
състев, изпълнители на наро 
дни песни и забавна музика. 
Тук са и музикалните съста 
ви за народна и забавна му 
зика. Общо в дружеството 
работят над 80 младежи и 
девойки.

се разширя 
селищата, в кои 

прожектират филми, а 
все още е недостатъчно обще_ 

влияние по отноше 
ние избора на репертоара.

те организации на сдружения 
общности, 

даде
ственото и труд и местните 

Съвкупната акция ще 
по-големи резултати в обла
стта на културата. А при това,

чрез самоуправителната култур 
на общност в средносрочните 
развойни програми е важен 
обществено-политически

В Южноморавски регион 
значителни са следните култур 
ни манифестации: преглед на 
класиката на югославската сце 
на, събор

по- преглед
Културно-художественото 

дружество редовно подготвя 
концерти, забавна и народна 
музика, особено срещу дър

и културна размяна между ра 
злични среди в региона.

Б. Костадинов

въ
прос. Покрай задоволяването

на народното твор 
чество на СР Сърбия, 
жествени колонии

жавни празници и други тър
жества.

худо- 
(Копашница, 

Прохор Пчински, Борина не 
Деля, регионален

ДИМИТРОВГРАД Твърде качествено е
тяхното участие на традицион 
ните „Майски срещи" на на
родностите и народа от 
Сърбия. С редица програми 
те се представят във вътреш 
ността на страната, а също та 
ка имат разменни гостувания 
с ансамбли от Годеч и Дра
гоман.

Когато

ТЕОРИЯТА СЕ СЪЧЕТАВА С ПРАКТИКАТАпреглед на
театраленните самодейни 
лективи в

СРко-
Сърбия, среща на 

на Югославия, 
среща на другарство на работ 
ците, срещи на селата и др. 
изяви от широко обществено 
значение).

През изтеклия месец свър 
ши средното си образование 
първият випуск ученици в сре 
дното насочено образование. 
И двете паралелки, 
курса, свършили средното си 
образование, са постигнали от 
лични резултати, което може 
само да радва, защото стопен 
ството е получило добри сле 
циалисти.

Освен

Дали същите грешки пак се 
повтарят, попитахме директо
ра на образователно-възпита
телна
Броз Тито", другарят Милча 
Ценков.

жени-писателки

организация „Йосип
относно

става дума за музи
калната самодейностЗарад повишение на резул трябва

— Не. Тази година ученици 
те са разпределени в почти 
всички димитровградски трудо 
ви колективи, в зависимост от

да посочим итапите и промяна на състояни 
ето в областта 
Южноморавски регион, 
обходими все

средношолска 
та музика, която никога не ена тултурата в 

са не- считана само за ученическа, 
но за музика на целия 

духовия
по-големи мате град. 

оркестър члену 
младе- 

трудности,

Вспециалността, която изучават. 
Миналата

четвърти клас, учеб 
ната година свърши и за и у- 
ечниците от трети клас

риални влагания. Така 
ода до 1985

в пери е ват няколко десетки 
Временните

година практиката сегодина за стро 
еж на културни домове (в об 
щините, в които не

жи.провеждаше само в ООСТ
„Димитровград"" и затова и- 
маше аномалии, 
че най-мнопо ученици и тази 
година провеждат практиката 
си в „Димитровград"", поне 
же тази трудова организация, 
е и най-полямата.

на
средното насочено образова
ние при образователно- 
питателната

съществу 
ват), адаптация, доизграждане

с които сега се среща по от 
ношение на наличния състав 
на музикантите и някои ма
териални неуредици, безспор 
но ще бъдат 
Един от пътищата е музика 
та да прерасне в градска, а 
в нея да членуват не само уче 
ници, но и младежи—работни

въз-
организация „Йо

Естественно,
и реконструкция На културни 
обекти за обзавеждане и про 
чие, ще бъдат вложени 150 
милиона динара, а през наето 
ящата година 
на динара. Това са средства от 
самооблагане и обединени сре 
делва.

сип Броз Тито" — но не окон 
чателно. Именно, още 5 сед 
мици третокурсниците ще и- 
мат практическо обучение в 
училището и в трудовите ор 
ганизации в града.

преодолени.

15,4 милио

В момента наши ученици ра 
ботят заедно със служащите 
в Общинската скупщина, са
моуправителните ,общности на 
интересите, метеорологическа 
та станция, трудовите органи 
зации... Разбира се под 
зор на преподавателите и спе 
циалистите.

Както е ци.известно миналата 
година времето за практика не 
бе най-добре

Програмата, според която у 
чениците работеха не бе до 
статъчно конкретна и не съот 
ветствуваше на материята, ко 
ято учениците изучаваха 
чение на годината.

Самодейността не се из
черпва с това. Към култур
ния център има секция по 
'изобразително изкуство с де
сетина членове, секция по 
музейното дело, радиоклуб и 
прочие.

В областта на защитата на 
културните блага в региона ще 
се завършат следните обекти: 
комплексът на манастира „Про 
хор Пчински"", стара 
във Власотинци и 
град

използувано. ли.

Младежката самодейна сце 
на прави «опити с така наре 
чените
ве. Когато се облягат върху 
театралните традиции, обик
новено са по-успешни. Щом

над

„авангардни" тексто-къща
Царичин в ге

в Лебане. !
Т. Петров Ст. Н.
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Строят се пътища по долината на р. Ерма
Окончателните работи **

Въз основа на решението си от 4 юни 1981 го
дина, Съветът на трудовата общност 
„Братство" в Ниш

на Издателствона започнат 
жат

редовно да се 
' автобусни- товарни 

ни и коли.

пътя Погановски 
ГТоганово

дви- 
камион

във всички села. Така
ример не спират работите и 

„„ на пътя КЪА* Араговита, ТРЪН

яо 4 километр^ Гнойно™ Г^ГТ.дГг ~

н:фн~егл6;;; възлиза № - —“а^гТб
яиляди динара, щност на интересите

целокупната стойност ни и некатегорирани пътища,
завърши своята

манастир — 
привършват. Минала 

та година този пЪт бе пробит 
през скалите, а тези дни 
нася

нап-

ОБЯВЯВАДължината
на-

настилка, която 
на самоуправителанта 

на интересите за

валяка
общ-

некате КОНКУРСност 
поризирани

за местдокато 
на шосето I 
лиона и 700

пътища от Димит
ровград, завинаги набива 
твърдята земя,. Именно 
този пЪт, както бяхме 

най-скоро

надминава 2 ми- работав
хиляди динара.

се строи, 
селата

прокара нови 
Именно

трасета.Но не само тукпо
с прокарването на 

пЪТя към Петачинци и 
от най-отдалечените 
общината

осведо когато 
време ще

1. За главен и отговорен редактор на детски 
вестник „Другарче“ [преизбиране]

2. За главен и отговорен редактор на списание 
„Мост" и издателската дейност (преизбиране)

става дума за 
*РаЙ река Ерма. Строи

. мени, в едно 
села в 

се свърза с остана-

се
НА БРЕГОВЕТЕ НА ВЛАСИНСК ОТО ЕЗЕРО

лите села и Центъра на кому
ната. Средствата за пробива
не на споменатите I 
обезпечила Общността 
стни

Расте Мемориалният комплекс УСЛОВИЯ:,пътища е 
I за ме

С изграждането на футбол 
ния терен и пътеки за бяга
не, миналата

1. Виеше или полувисше образование — прос
ветна специалност.

2. Виеше образование и афирмиран деец в об
ластта на творчеството.

Освен това кандидатите (и за двете работни ме
ста) трябва да изпълняват и следните условия:

— да имат най-малко пет години трудов опит 
в областта на журналистиката.

— да знаят солидно българския книжовен език,

— да са поданици на СФРЮ

— идейно-политически да са определени за 
социалистическите самоуправителни обществени от
ношения, за братството, единството и равноправието 
на югославските народи и народности,

— да не са осъждани за углавни деяния про
тив народа и държавата,

— за последните пет години да не са осъж
дани за углавно деяние с умисъл..

Молбите с необходимите документи се дос
тавят в срок от 15 дни след публикуването на кон
курса във вестник „Братство", на адрес: Издателство 
„Братство", Ниш, Кей 29 декември бр. 8.

Молби, които не пристигнат на време и с ко- 
приложени всички необходими документи 

няма да се разглеждат.

и 1некатегорирани 
Ща, а също така 
общности на

тно-рекреационен център 
къмпинг трябва 
възпоменателен

пъти 
и местнитеда получи и *година започна 

да се реализира идеята
споменатите се

ла — чрез самооблагане, 
пари и в работна ръка.

дом и възпо 
менателен музей. Следва да 
се изготви и

за из в
граждане на мемориален 
плекс на Власинско езеро. До 
сега за тази

По- 'КОМ щателен градоу- 
| по залесява- мощ в изграждането на 

менатите
стройствен план спо

цел Република;: 
ската и Общинска СОИ 
зическЪ

пътища оказват ине.
преселници от тезипо фи

култура дадоха- над 
5 милиона динара. Затова' се

села, на- 
въвмиращи се на работа

страната
Г оляма 

от Съюзната
помощ се очаква и

вътрешността на 
чужбина.

Без съмнение

имладежка трудо 
ва акция „Власина 81".А вече 
от 14

и очаква 
плекс , 
за който

мемориалният ком- 
„Братство — единство“, най-активни 

Трънски Одо- 
ровци, най-голямото 
общината (без крайградските), 
във

юни т. г. над 1000 бри 
мла

жители отидеята дадоха уча 
стниците на Срещата

гадири, разпределени в 18 
дежки бригадина запас 

ните военни командири, б >р- 
ци . и младежи, да продължи 
с .изграждането и през пред 
стоящите

село вот всички кра 
ища на страната, през тримесе 

бригадирско всеки случай са онези, 
които живеят в махалите Ко- 
стол, Селище, и 
Твърдението

чното 
залесят 1300 ха

лято ще 
в Сурдулиш

ка и Босилеградска общ Краище, 
е съвсем точно,

години.
Мемориалният комплекс ще 

заеме 60

ини.

защото те сами си построиха 
кило-

ха площ и освен спор С. Микич път на дължина от 3 
метра, а средства за 
дането му обезпечиха 
жители на

изграж 
самите 

споменатите маха

БОСИЛЕГРАД

Помощ на Автотранспортното ли.
Освен 

по 4000 
всяко

паричната сума от 
димара, която дадеНа неотдавна проведеното 

заседание на Скупщината на 
СОИ по 
в Босилеград, делегатите взе 
ха решение според което на 
Автотранспортната 
ция в Босилеград, която 
кла та година приключи със за

губа от 2 милиона динара, да 
отделни 100 хиляди динара с 
цел да помогнат в санирането 
на загубата.

Средствата са дадени без 
определен срок на връщане.

домакинство, хората 
от споменатите махали в Одо 
ровци,

ито не са
пряка детска защита

дадоха и по 
трудодни доброволна работа. 
И ето днес където, някога 
се тРУДно вървеше 
га се движат — автомобили. 
_______ Т. Петров

много

Конкурсна комисия на 
Издателство „Братство"организа- 

изте пеша, се

М. Я.
РАБОТАТА НА МИРОВИТЕ СЪВЕТИ В СУРДУЛИШКА ОБЩИ НА

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД

Недостатъчни резултатиЗа безопасно движение
Въз основа на Закона 

безопасно движение по пъти 
щата, Изпълнителният съвет

към Общинската скупщина 
в Димитровград ;на последно 
то си заседание прие някои

за важни решения, отнасящи се 
• до безопасността по движе

нието на територията на Ди

митровградска община.

На съвещание — среща с 
местните 

на ССТН и

достатъчно са се афирмирали 
в изпълняването на своите за 
дължителни и незадължител
ни компетенции. Пред миро 
вите съвети в Сурдулишка об 
щина са решавани 155 случаи 
на дребни спорове, а от тях 
само 31 са решени положител 
но, докато останалите 124 са 
върнати това да прави Общин 
ският съд ’в Сурдулица.

В своята работа, както се 
посочи на заседанието, доб
ри начални резултати са осъ
ществили мировите съвети в 
.Сувойница, Сурдулица, Кли- 
оура и Киевац.

председателите на 
конференции 
председателите на 
съвети на 4 юни т.г. в Сур
дулица се говори за прилага 
не на Закона за' мировите съ
вети и техните резултати през

с
мировитеIтшЩ 7 1 -« 4 ^ Така например, за в бъде

ще не" се позволява парки

рането на моторни превозни

средства, животинска тяга и ята Сурдулишка община, 
велосипеди в улица „Маршал

4 |
' миналата година на територи-

както и за предстоящите за
дачи.от площад, Освобож.Тито"

дение" до улица „Джуро Са

ч

Гйг ^ т Едногодишното прилагане 
на Закона за мировите съвети 
показа пълната основателност 
за формиране на самоуправи 
телните съдове, подчерта 
уводното си изложение Дра 

Изпълнителният гиша Аджемович, председа
тел на Общинския съд в Сур.

лай", и на улица „Борис Ки- 
дрич". Тъй като петък е па

зарен ден в Димитровград, а 
тогава и движениото става по-

:.. зг
5Ш&, У»

У'"' в
, г

В разискванията бе посоче
но, че работата на мировите 
съвети

задърстено, 
съвет взе решение, в пе

тък автомобили няма да се 
яде".
паркират в улица „Моша Пи-

затурднява липсата 
на помещения, недостатъчна
та ангажираност на шефовете 
в местните канцеларии, а и 
обстоятелството, че Общин
ският съд, Сдружаването на 
юристите и Социалистически 
ят съюз на трудещите 
трябва да оказват далеч по- 
гол яма помощ отколкото досе

дулица.’к
%

Мировите съвети във всич
ки местни общности са съз
дадени с цел да се ускори 
развитието на > самоуправител- 
'ните социалистически отноше 
ния, поеме част от бремето 
на съдовете, за да могат да 
се занимават с даЛеч по.важ 
ни проблеми. Те имат и фун 
кцията на посредничество ме 
жду гражданите в местната об 
щност при решаването на от
делни спорни въпроси.

Едногодишният опит показ
ва, че такива свеобразни са 
моуправителни съдове още не.

.. Покрай това, 
на автомобили и коли през 

на 40 км

Също така поради

движението
се

града се ограничава 
на час.
безопасността на движението

Тези дни работниците от строителната органи- 
от Димитровград зав'/,ршиха работи- 

гарата
га.

зация РаДнЯ
те В7,рху построяването на тротоара 
до Първата бариера, в цент-ьра на града. 

Дължината на построения тротоар е 
стойността му надминава 2 милиона динара.

чрез местното
най-сетне и в град Димитров-

от ж.п. Стана дума и за формира-
позволяватзанапред не се 

свадбени увеселения пред хо 
тел „Салкан" — на улицата

нето на мирови съвети в па. 
големите организации на сдру 
жения труд, за което общин 
ската
за на синдикатите трябва да 
каже

800 ме

тра, а
Средствата за целта са 
самооблагане. С това

пешеходците няма да вървят

обезпечени Съюорганизация напо която непрекъснато 
автомобили.

се

движатпо улицата, а по
Т. П.

окончателна дума.
С. Микич

град 
тротоара. Т. Петров
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Архитектите покриват грош 
кито си С мрамор, лекарите 
сьс земя* й жените 
копте.

*

Народни
мъдрости

с ДО-

Л. Минели

място,Мъжът: „Домът е 
където мога да говори, как- 

искам. И без това нивото си
кой не ми обръща внимание
на това."

Сила без разум се съсипва. ♦Кига одмараю? В. Буджински !

♦поле стига.Един облак на 4ялоКучето е толкова предано, 
но

си имам адет да се 
ньивете, гледам кига че ♦Сваку годин това време я 

разшетунем по ливадете и 
дойде време за косенье, кико напредую житата, и 
си мислим овуя годин чу окосим, ама вече съм си у 
годинИе, не знам кво че биде догодину. Но да не 
чуйе дявол, я и на годину си окосим, а страат ос
тавим пай за годину.

И некако сваку годину у това време Ристини- 
ца оди долтъуту маалу че найде згоду да ми раз
правя за мусете и невоп»ийете на синатога и снауту 
около годишният одмор. Кой кою си муку има.

Моята деца, казуйе ми Ристиница, су 
работна, оди работу просто се не сечаю за одмор, 

свата места по бан»ете, хотелите, на

че просто повярваш, че
такава любов.

♦
♦оек заслужава
♦млатиш, бъди наковалня Да фИ. Илф Ако не си млат да
♦Търпиш.
♦
<►От време на време трябва 

почиваме от мързолу-
♦

излитай. +до си 
ването.

Каквото ще правиш, първо силата си
♦
♦
♦млого Ж. Кокто ♦Сила воля разваля- 4>а ка се сете оно 

морето иззаванена и они врту, сучу па си дойду при 
нас на село. И цело лето не застану, синат коси, сив
ата збира сено, праше по градине, жнею.. . Гледам 
1)и и ми жал що не се излежую по песокат край 
морето, или под ладовину на некою планину... Но 
кво да се прави ка йе голема навалица...

Слушам Ристиницу и си мислим защо ву йе 
жал. Я би свак треййи дън клал по йедно бравче 
само да су ми тука синът и снаата оди Белград, са-

♦@10 г I) Ф
Ф

:
Жива мечка кожата си не дава.

ф
ф6 епине^о ♦

: но страшни ♦Водата и огънят са добри слуги, ♦господари. ♦♦ ♦Хората най-трудно ви пра
щат злото, което са говорили 
за вас.

мо унуците да ми донесе воду на косенье, а снаа
та да одмени бабуту около шпоретат. Омерува 
попрашам Ристницу защо синат и снаата не одма
раю кига су се толко претръгнали оди работу, а при 
нас има дебеле ладовине, чист въздух, студена во
да, но цело лето не застаю оди работу, па разману. 
Може верно да су вредна децата. Ристиница си за- 
пела на друго. Не знам, орати она, защо предузече-

ф
фда

Който сам пада, не трябва му друг да го бута. ф
Ф

Ф ФА. Малро
Ф Ф
Ф ФСтрахът гледа на едро.
Ф Ф
: фто не н»им организира да иду на одмор...

Некня Ристиница каже синат и снаата че иду 
на море, предузечето ?)и води...

Кига онядън те ти !)у тражи две матийе. Ка
же дойдоше синат и снаата на одмор па да идемо 
да копамо муруз. Дадо ву две матийе и тамън зину 
да 1)у прашам кво йе стануло, она замакну...

После разбра кво йе работата. Синът и снаата 
на Ристиницу надизали таквуйу тарипану що преду
зечето 1)и не води на одмор, та никой Да се не сети 
да 1)и праша кига тия човеци одмараю. Нели на одмо. 
рат се сКину оди работу...

Съга и я могу да ви кажем кига синат и сна
ата на Ристиницу работе, а кига одмараю!

♦Разбира се, климатът в рая 
е приказен, но аз бих пред
почел ада— заради компания-

♦ ♦И котката би ловила риба, но я е страх от во-♦ ♦дата.♦ ♦♦ ♦♦ ♦йем.Т. Бернар ф фф фф фПри сила правдини няма.Ф ФФ ФНовите обувки ли си обул! 
— пита щотландец сина си. 

— Да, татко.

—Тогава прави 
крачки!

♦ фф ф<>фффффффффффффффффффффффффффффф
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„Асен Балкански"— 

„Хайдук" (Костур) 4:0Моторист е спрян от поли
цай-

— Много бързо ли карах 
— пита той- На хубавия терен на стади 

он „Парк” по хубаво и прият 
500

ровград се наложиха с висок 
резултат —4:0 над отбора на 
„Хайдук" от Костур. Автори 

бяха Алексов 
— 2, Кръстев и Каменов по 1.

— О, не! Просто летяхте 
съвсем ниско.

но за игра време, пред 
зрители, футболистите 
„Асен Балкански" от Димит.

на на головетеВБСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

С*Р ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза 

Уреждв
всеки петък 

редакциочна 
колегия 
Директор 

и главен и отговорен 
редактор

БОРИС КОСТАДИНОВ

Тренировка
-трени&ттги 

ЗЯ КОСМОНЯВТ'
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 52-751, 
Годишен абонамент 150 

а полугодишен 75 
динара

Текуща сметка 
62500-603-9529 
СДК — НИШ 

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

/А 72 — Ниш 
Адрес не Издателството: 

Кей 19 декември 
М • Ниш

-сяксвотгр^виш
се ясячеяи/ в„еке- 
т7ресози&1* же&с 

----- —V зя ЯИШ.'
Г^ИИЩО К7ГМЛ дя 
НЯТГРЯВИШ ■' ■ '\

V


