
ьря-тстйо С указ на президента 
на СФРЮ Йосип Броз 
Гито от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоен с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството/ между на

шите народи и наро
дности.
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Н|1В,17 и 18юнив Белград се проведе Третият конгрес на самоуправителите в Югославия
в голямата конгресна зала на „Сава център" в Бел

град на 16, 17 и 18 юни се проведе Трети„т конгрес на

Плп°',ПРаВИТеЛИТе На ЮгоспавиЯ. на който участвуваха къ« • 
1800 делегати и гости. В тридневните разисквания на най- 
еминентната среща на югославските 
правен .анализ на настоящата 
алистическото самоуправление,

От името на Съюза на

Мина Шпиляк:

Неотклонно по Титовия пътсамоуправители бе на- 
степен на развитие на соци- 

успехите и слабостите му. 
югославските комунисти Тре

тия конгрес на югославските самоуправители поздрави 
Лазар Мойсов, председател на Председателството на ЦК на 
СЮК, а на завършното пленарно заседание говори предсе- 
дателят на Председателството на СФРЮ Сергей Крайгер.

на социалистическа Югосла
вия, инициатор и стратег на 
нашето самоуправление, без 
другаря Тито, както и без 
другаря Кардел, който даде 
изключителен принос за раз
витието на самоуправителна- 
та система.

•ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Коми
тета по свикване и подготов
ка на Третия конгрес на са
моуправителите, Мика Шпи
ляк, оцени днес, че крупни
те промени, до които се дой
де през последните десет го
дини в Югославия, откриха 
перспектива на изграждане на 
социалистическо самоуправи- 
телно общество, в което ра
ботниците управляват със соб 
ствения и целокупния обще
ствен труд.

Шпиляк изнесе тази оценка 
при откриването на Третия 
конгрес на самоуправителите 
в Югославия на 16 юни т.г. .
Той добави, че тези проме
ни, раздвижени с провежда
нето на Втория конгрес на

„ „ тизма, технократичния моно-самоуправителите преди де- г л
пол и национализма, както и сет години, дадоха възмож- '

и на антисамоуправителните иност за приемане на Новата ' ^
-ъ, антисоциалистически тенден-конституция на СФРЮ и За- . ”

коне за сдружения труд, с ции' а Работническата класа и
приспособяване на политичес- асички тР',до‘и хоРа потаъР-
ката система, направено на диха саоЯта Р^имост и зана-
Единадесетия конгрес на "Ред да Р«™аат социалисти-

ческото самоуправление, брат
п ството и единството и равно-През изтеклите десет годи- м к

... „„ правието на народите и нани, изтъкна Шпиляк, самоуп- г
родностите.разлението се разви по-на- _ _

От Втория конгрес е раз-татък и потвърди своето ис- г г ^
у, движена широка мобилизацияторическо значение. Укрепна г ^ л

на работническата класа с ор- обществената позиция на тру ~
„ ганизираните субективни сил-идещите се — самоуправите- _ ' ,, „

начело със СЮК, избрани сали, осъществени са крупни ° ^ „
нови органи, приети необхо- резултати в развитието на про ^ "

изаодителните сили, знечител- димите док'"ленти и самоул-
но. нарастна личният и обще- Р^телни споразумения и за
стоен стандарт. почна да функционира новата

Той особено се спря върху Делегатска «стема. 
обстоятелството, че Третият Напомняйки за резултати- 
конгрес на самоуправителите те' постигнати в споменатия
е първото голямо събрание пеРиод' Шпиляк изтъкна, че
на работническата класа, ко- нац-големи резултати са по
ето провеждаме без твореца стигнати в развитието на про- .

мишлеността, която в обще
ствения продукт участвува с 
около 40, а в износа с около 
90 процента. Той каза, че 
днес в сравнение с 
дина произвеждаме два пъти 
повече машини за промишле
ността, три пъти повече за 
строителството и три пъти по
вече за селското стопанство. 
Крупни успехи постигнахме, 
каза той, в развитието на со- 

отношения 
техническото обо-

Доклад във
"СдРУженият труд в борбата за социалистическо 
равление и обществено 
Мика Шпиляк,

връзка с главната тема на Конгреса 
самоуп-

икономическо развитие“ изнесе 
а уводни изложения пред трите конгресни 

— За решаването на работниците 
и разпределението на дохода, за самоуправителното свър
зване и сдружаване въз основа на дохода и за сдружени
те работници в делегатската система — изнесоха Душан Бог 
данов, Тихомир Влашкалич и Стане Доланц.

III КОНСВЕЗ 
ЗАМ011РЯАУ1^аСа 

ЛХЮЗ^АУУЕ
комисии Нашият конгрес ще изра

зи пълната решимост в про
дължаване историческото де
ло на другаря Тито и СЮК, 
че ще продължим и 
пред да развиваме самоупра- 
вителната система, каза Шпи
ляк.

в създаването

1981

зана-

Лазар Мойсов:

Работническата класа е неделима
Изтъквайки приноса

Втория , конгрес, Шпиляк под
черта, че на него е нанесен 
решителният удар срещу ета

на

ИЗ ПОЗДРАВИТЕЛНАТА 
НА ЛАЗАР МОЙСОВ

яват да спъват инициативзт« 
на работниците, да' извраща
ват обществената собственост 
и дохода, пречат на свобод- 

оборот на стоките
Единството на

иния
средствата и извращават съ
щината на социалистическото 
самоуправление, а своето дей 
ствуване при това също така, 
упорито обвиват в самоупра 
вителен воал.

ския пазар е 
като
алистическата 
водителните 
ноправието на народите 
родностите.

свързваща тъкан на 
общност.

отношения и

Всичко което 
постигнахме
ромните усилия 1
на работническата

наши народи и 
между

Но как ще преодолеем те
зи отпори? Сигурно не 
с апели, с лекуване на после 
дствията и с изработката на 
добри предписания.

всичко да

благодарение само

класа,

Трябвавсички 
ности
Лазар Мойсов,
„а Председателството _ ю 
на СЮК, прнветствуваики 
тия конгрес на самоулр, 
лите.

Затуй решително може

поместим— каза преди
напред границите на пряката 
власт на работника над дохо
да. Необходимо е да напра
вим по-коренна промяна 
областта на дохода и разши 
реното възпроизводство. Ра
ботниците трябва да дойдат 
в позиция да разполагат с це 

(На 3-та стр.)

П1

в

кажем, че
самоуправление през 
то десетилетие, както и в

периоди,раншните 
многсто затруднения 

ИЗДЪРжа

и прзти 
историче 

множество 
на времето. 

вътРеш 
мотиви се 

фактор 
общес

Д-р Тихомир Влашкалич, предсе
дател с едногодишен мандат

Основен проблем в .настоящ* 
е там, че до 
все още не е

воречия, 
ския
предизвикателства 
Самоуправлението с 

двигателни
основен

момент у нас 
голяма степен
обществено 
Конституцията 
но положение
__ да разполага
на съвкупния си 
ствие на

изпит пред 1970 го .

утвърденото С 
самоуправител 
на работника 

с плодовете
труд. Вслед

сдружаването

Централния 
комитет на Съюза на комунис 
тито о Сърбия на заседанието 

15 юни избраха за пред 
едногодишен ман

Членопето на
ните си

катопоказа
на нашето всестранно

и икономическо разви
решава

си от 
седател с 
дат д-р Тихомир Влашкалич, 
досегашен председател
ЦК на СКС.

твено товадемократическо
проблемите, които при на труд

и като неот- то свързване,
на рабо „те процеси

тие и и средства, доходно- 
самоуправител- 

се натъкват на 
Спъват се с пре 

които в някои на- 
им пое

циалистическите 
на село и 
рудване на селското стопан
ство. В този период броят на

ноне на
товт се явяваха

придобивкачукдима 
тническата класа и

всички тру затруднения.

пя тствия, 
соки на

В обоснооанието на решенм 
между другото се казва, 

че Председателството на Цен 
Съюза

тракторите е увеличен за 
шест пъти, а домашните ви- 
сокодобивни сортове пшени
ца, царевица и други култу
ри са все по-търсени на чу- 
ждестрания пазар.

С укорен темп растна и 
заетостта — за десет години

дещи се хора. ОТОдействуване 
бюрократичвск10-твхно-

сили, които

класаРаботническата 
днес е онази революционна 

начело със Съю 
като свои 

соци-1- 
ни сили в 

поставя

гавят комитет натралник
на комунистите в Сьрбин на 

5 юни 1981 го

вкратическите 
отделни случаи 
тесните р'ьководни

са в съюз с 
структури

сила, която 
за на

заседание от 
дина, 
тации в
феронции на Съюза на кому 

Градската конферон

комунистите
и с ДРУГИЯ след извършени консул 

междуобщинскито кон
организации на 

банките, са-
авангард
листически субектна 
нашето общество 
пред всички нас задачата
се продължи и непоколебимо 
осъществява генералната 
ния на социалистическото
моупраалеиие *Ъ3 основа 
прилагането на Конституция 
и Закона на сдрУжвииЯ'

в стделни
сдружения ТРУД'
моупрзвителните

■ил интересите 
те органи на 
литичесиите
___ тзме и с

общности 
и изпълнителни

броят на заетите лица е уве
личен за два

нистите, такамилиона,
обществения сек-

работдт приблизително 
работници. До-

(На 3-та стр.)

СК в Белград и пок 
комитети в Косо

общественопо
общности, а тук 

определени струк 
Съ»оза на комунисти- 

насто-

ция на че днес в 
тор
шест милиона

ли- райниискито с едногодишен мандат да бъ 
до избран д-р Тихомир Влаш 
калим.

Войводина е заключилово и 
за председател на ЦК на СКСтури НГ<

Тези сили упоритоте.



I ПО СВЕТА Н А С |и а
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА 
СЮК ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ОБСТАНОВКА И МЕЖДУНАРОДНАТА 
ДЕЙНОСТ НА СФРЮ

ТИРАНСКИ ОРЕЛ

За мирно решаване на кризите 

в света
несъблюдаеми по-те тежки и

ф Югославия счита, че е необходимо 
неотложно да се пристъпи към мирно раз
решаване на кризата на Близкия Изток Ф 
Полският народ, полската работническа кла 
са и ПОРП единствено са призвани да ре
шават проблемите и да преодоляват труд
ностите 0 Вътрешната стабилност — съ
ществена предпоставка за запазване на ста
билното международно положение на Юго
славия

следици от по-нотатъшчо изо
стряне. Потвърдено е извест- 

СЮК иното становище на
полският народ, 

класа
СФРЮ, че
полската работническа 
и ПОРП са единствено приз- 

решават проблемите 
излизането на

вани да 
във връзка с 
Полша от сегашните труднос
ти и по-нататъшното й соци
алистическо развитие, без вън
шна намеса във вътрешните 
работи на Полша.ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

СФРЮ и Председателството 
на ЦК на СЮК, на съвмест
но заседание, разгледаха ак. 
туалнета международна обста
новка и положението и меж
дународната дейност на Юго
славия-

Двете председателства кон- 
егентираха, както се изтъква 
в съобщението, ‘ е общата по
ли мчегча I: икономическа об
становка в са?.Тс е твърде не
стабилна. Причина за 
състояние са дълбоките про. 
тиворечия в езета, които : 
години не ге разрешаваха но 
зее повече со натрупват и 

- задълбочават. Политиката че 
детента е- з пълен застой- Бло
Ц. РоНеТО 0 6.5 1- « почти птич
ки области на ла дународчия 
жкрот й предела-’-1.яга изоаз 
не дълбоката и дълготрайна 
криза в отношения13 и сис
темата в света като ц.ло. Про
дължава да се засилва блоко 
вата надпревара, употребата 
на сила и различни облици на 
намеса, интервенции, вътреш
на дестабилизация и други 
облици/ на натиск срещу не
зависими страни. Не е на
правен съществен напредък в 
разрешаването на кризисните 
огнища, които от по-дълго 
време обременяват междуна
родните отношения-

вързаните страни' са носители 
на главните акции в Обеди
нените нации, където се 
каза, че огромно мнозинство 
на необвързаните действува 
на линията на коренните прин 
ципи на политиката на необ- 
вързване и показват, че са в 
състояние да изграждат акци 
онно единство по главните въ
проси.

на

На заседанието бе разгле
дано положението и дейност-

по-

та на Югославия в сегашни- 
обстоятел- • х.влаховичте международни 

ства. Изтъкнато бе, че съще
ствена предпоставка за запа
зване на стабилното между- 

Юго-народно положение на 
славия е вътрешната стабил- Положение на 

гръцното малцинство 

в Манна

:ност на страната, континуите. 
тът на нашия път в социали
зъм и съвместен живот, по- 
нататшното развитие на само
управлението, преодоляване
то на сегашните икономичес
ки трудности относно осъще
ствяването на стопанска ста
билизация. Укрепвайки брат
ството и единството, социали
стическия съвместен живот и 
равноправието на всички на
роди и народности, Югосла
вия и 8 условията на влоше
на международна обстановка 
и вътрешни трудности ще за
пази своето международно по 
ложение. Затова е необходи
ма пълна отговорност на всич 
ки фактори в обществото за 
изпълняване на нашите кон
ституционни и програмни оп
ределения.

ПОЛИТИКАТА НА НЕБОВЪРЗ- 
ВАНЕ

това

Политиката на необвързва- 
не в сегашните междунаро
дни условия стана основна мо 
билизираща сила на ООН. С 
това необвързаните страни 
действуват против засилените 
тенденции на пренебрегване 
ролята на ООН в разреша
ването на най-основните въ
проси на международните от
ношения- За укрепване деес
пособността на необвързвано- 
то движение в дадените меж
дународни обстоятелства осо
бено значение имаше Мини
стерската конференция на 
необвързаните страни в Дел-

Независимият атински вест
ник „Катимерини " тези дни 
публикувал изявления на ня 
колко гърци, избягали от Ал 
бания. Инак от режима на 
Енвер Ходжа досега избягали 
в Гърция 21 000 гърци. Те
зи хора пристигнали в град 

и оттам изпратили по
вече петиции до различни ме

било предназначено за про
пагандни цели.

Според официални 
доставени на

данни,
международни 

комисии за правата на човека, 
днес в Албания 
политически

33 000имахи.
заточеници, 

трети от които са 
1967

две 
гърци. От 

гърците в Ал
бания било забранено 
повядват 
доксна 
година бил

ЯнинаОбластта на нашите иконо
мически отношения с чужби
на има значително влияние

На заседанието бе потвъо- г. на
дено становището на Югосла 
вия, че неотложно трябва да 
се пристъпи към мирно реша 
ване на кризата на 
Изток въз основа на Резолю
цията на ООН, а това значи 
въз основа на

ждународни организации, в ко 
ито се говори за

да из
върху международното поло
жение на Югославия- Затова 
е необходимо да се премах.

явле-

геноцида своята гръцка орто 
религия, а през 1975над гърците в Албания. 

ПредставителиПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА 
НАТИСКА

Близкия на гръцки- 
Северен 

„Катимери- 
гръцките

приет специален 
всичките сдружения от 

Епир, както пише 
ни ",

закон, с който 
в Албания били

ват някои отрицателни 
ния в тази област, да се обез 
печи

гърци 
принудениоттегляне на 

окупирани 
през 1967 г. арабски терито
рии и осъществяване право-

осведомили 
власти в Янина

Паралелно с неблагоприят- Израел 
(ното развитие на международ 
ните отношения, силно е при- 
съствуващо противопоставяне
то на политиката 
различни облици на 
ция. Стремежите 
симост и равноправие намират 
нови форми на изява 
съпротива срещу натиска. По
литиката и движението на не- 
обвързването се 
ват като най-шИрок фронт на 
прогресивните процеси в све
та и като независим фактор 
във функция на борбата 
мир и по-справедливи между 
народни отношения- 

. Изострянето на междунаро
дната обстановка след Шеста
та конференция на необвър
заните страни 
движението на 
те нови задачи, налага му осо 
бена роля и отговорност 
усилията за преодоляване на 
сегашното състояние.

по-съгласувано регионал 
но разпределение на нашите 
икономически отношения, да 
се обуздае задължаването и 
последователно да се. прове

да променят гръцките си 
имена. Според същия закон 
те били 
ят и имената

от всички
за състояние 

и изнесли реди
ло адрес 

правителство 
неговата .политика 

на геноцид над гръцкото на
селение. Населениет

то в Албания 
ца обвинения 
албанското 
Тирана и

длъжни да промен- 
на местата, дона

то на палестинския народ, на 
чело с ПЛО като негов леги-

в ри и имената на растенията. 
Според

на сила и 
домина. 

към незави-
изказванията 

гърци от Северен Епир, 
о от гръц албанска 

Албания цел

наждат всички мерки на иконо

мическата стабилизация и за 
укрепване на нашата икономи 
ческа стабилност и независи

мост. Това има политическо 
значение за нашата външна 
необвързана политика, неза

висимо международно поло

жение и безпрепятствено ра

звитие на социалистическото 
самоуправление.

тимен представител, на само
определение, включвайки и 
правото на собствена държа-

тази
политика имала за 

напълно даката националност 
било

ви на изкорени 
население в Алба-

ва, и установяване на еднак
ва сигурност за всички дър
жави на Близкия Изток. Осо
бено

прогонвано, принуди
телно разселвано, арестувано, 
изолирано, без 
за контакти

гръцкото 
ния, вече в следващото по
коление. Властта разселвала 
членовете на гръцките се
мейства по цяла Албания и 
те нямали възможност взаим

възможностпотвържда- най-новите 
израелски акции на Близкия 
Изток, които до крайни пре
дели застрашават мира в та-

са опасни
с кого и да би. 

на гръците не билоло. Там
позволено да 
майчиния си

употребяват
език, нито пъкза но да контактират.зи част на света и по-широ- да имат гръцки име/на.

ко. Забранен бил всякакъв 
внос на гръцки вестници, 
списания и книги, което меж-

В Северен Епир в Алба
ния живеят 350 000 
Онези, _ които

търсят от гръцкото 
правителство да им даде гръц 
ко поданичество и да ги взе 
ме под защита, както и да 
поиска
Тирана да обезпечи 
те в Албания 
ки права.

гърци, 
успяли да из-Югославия особено ще на

стоява да допринася за раз

ширяването на икономическо

то сътрудничество с необвър

заните и развиващите се стра 
ни, което има предимство в 
нашата активност.

БЕЗ НАМЕСА
ду другото не е в унисон с бягат 
репроцитета, понеже в Гър
ция свободно се внасят книги 
и вестници от Албания- В Ал 
бания било печатано само ед
но списание на гръцки език. 
Списанието 
вано от албанските

поставя пред 
необвързани- Двете председателства (из

разиха дълбока загриженост 
от рязкото изостряне на об
становката

в от правителството в 
на гърци 

основни човеш
в Полша и във 

връзка с Полша и възможни- обаче било издаНеоб-
власти и
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Мина Шпиляк: Лазар Мойсов:
РАБОТНИЧЕСКАТА 
КЛАСА Е НЕДЕЛИМА

Неотклонно по Титовия
(От 1-ва стр.) 

като през 1970
лифицираните работници въз
лизат на 40 на сто

ПЪТ
самоуправлението, но 
тив самоуправлението 
достатъчно влияние 
полагането с 
ширеното 
Съюзът

Ф съюзите требва 
нат

напро-
няма

сите и нагодина неква- индивидуалните сто
панства. Той отделно преду
преди върху проблема за 
700 000 необработени

(От 1-ва стр.)
локупния доход и излишек от 
труда, относно да овладеят с 
всички части на възпроизвод
ството.

работа и отговор
ност получи плебисцитарна 
подкрепа. Мина се към ней
ното постепенно, но най-ши
роко прилагане. Осъществява 
нето на принципа за колектив 
на работа и отговорност, про 
изтича от вътрешните потреби

лективнавърху раз 
дохода и раЗ- 

ВЪЗПрОИЗВОДСТВО.

на комунистите и

от зае
тите, днес техният брой е 25 
на сто.

хектара
Днес същевременно 

се школуват 4,5 милиона
орни площи и посочи, 
всяка година по 40 000 
тават необработени. 

Въпросът

че
чПро

Да прекъс-
де- ха ос-

ца и младежи, а на факулте
тите За нашето общо разви-практиката решенията пои висшите учебни заве- за решаване на 

незаетостта, особено 
дите без работа, Шпиляк ви
жда в

капиталовложенията 
приемат без< решаването 
работниците

тие от отделно значение е, и ' 
е необходимо, ефикасното 
действуване на единния юго
славски пазар. Това е една 
от съществените свързващи . 
тъкани на нашата социалисти- Д-р ТИХОМИР ВЛАШКАЛИЧ: 
ческа самоуправнтелна обш-

Да седения има повече от 450 хи
ляди студенти.

Шпиляк напомни, 
ри ода на въвеждане 
управлението Югославия се

на мла-
на

и логика на развитие на соци 
алистическото

в сдружения преквалификацията им 
за специалности, които се тър 
СЯТ- Той каза, че 
са незаети, които 
тират като такива и 
е броят 
казват работа 
место живеене.

Особено внимание

че от ле
на само-

ТРУД, каза той. самоуправле
ние.

не всички 
се евиден-развива с темпове, 

нареждат в
които се

ОПАСНО Е ВСЯКО ЗАТВАРче голямсамия ВРЪХ в 
света, само Япония е имала 
по-ускорено

ност, на самоуправителните со 
циллистически производствени 
отчошения и

ЯНЕна онези, които от-
извън своетоТези 

се имат
развитие.

сведения трябва да 
предвид, когато се 
в а стойност

Възлово звено в по-нататъш 
«ото разширяване на самоу- 
правителната практика изцяло 
днес е сдружаването и

равноправието 
на народите и народностите, 
но републиките и покрайни
ните — каза Мойсов. Никой

в изло-преценя-
жениего той посвети на 
лищния въпрос, дребното 
панство

жи-на системата на свър
зването на сдружения труд в 
процеса 
възпроизводство. То има и от
делно актуално значение за 
стабилизация на икономичес-

социал и етическото сто
и възможностите за 

увеличение производителност- 
тРУДа- Шпиляк се за-

самоупра- няма право да се играе с то
ва, да нарушава единството 
и кохезията на работническа 
та класа.

Това не са само икономиче

вление, подчерта той. 
Констатирайки, че

на общественото
Третият 
по вре- 
между- 

и иконо- 
Шпиляк 
и върху 
стопан-

та на 
стъпи за

конгрес се провежда 
ме на по-нататъшна под-неблагоприятна

крепа на социално-застраше- 
ните

народна политическа 
мическа обстановка, 
каза, че това

процеси. Става дума за 
това, че общия смисъл, основ 
на вътрешна причина за нес
табилността

китески, но също така политичес 
ки и класови въпроси на на- 

общество. Като освобо

категории, констатирай
ки, че самоуправителното об
щество трябва да

влияе шето
дихме Федерацията от отделпредприе

ма всичко, за да има възмо
жно по-малко деформации, ко

развитието на нашето 
ство. Той

на нашето стопан 
ство, лежи в своеобразната 
„хибридност" на обществено
то възпроизводство, в нейно 
то действуване на 
паралели „коловози":

същевременно пре
дупреди за вътрешните 
чини на застоя 8 
то и обществено

ни видове на и-зява на ета- 
тизма, нито искахме, нито 
имахме намерение да създа- 
дем много „малки"

, отделни обществено-поли 
тически общности да се дър
жат автаркично, да се ограж
дат помежду си с множес
тво сигурни, да разпокъсват дат ДРУГИ отношения и дру

ги двигателни фактори наето 
ланското развитие.

Затуй

при- 
стопзнеко- 

развитие, ка 
то между ТЯх посочи изоста-

ито създават причини за не- 
задоволство на 

Той изрази
работниците. различни 

само- 
които носи и

етатиз-
увереност, че 

дели мнението на всичкиотрицателното въздействие на управителни, 
задвижва сдруженият 
и' ония, които

тру- 
в из-

ването на производителността 
на труда, недостатъчната 
ченост към

инфлацията върху 
ното

материал- 
положение на работни-

дови хорз в страната 
разявене твърдата

ТРУД, 
възпроизвеж-

насо решимост 
да продължим историческото 
дело на другаря Тито в бор
бата за по-нататъшно

износ, регионална 
то затваряне на пазарите 
недостатъчното 
работниците 

Имайки

ците и констатира, че борба
та срещу инфлацията, а за 
икономическа

и
пазара. Тези %вп&ния са пря 
ко насочени против интереси 
те на работническата класа.

овладяване на 
с дохода.

стабилизация, 
същевременно значи борба
за самоуправлението. моуправление, укрепване, на

Той изтъкна, че в цялото братството и
общество е необходимо да континуитетът

разви-
на социалистическото са-тие създаването на самопредвид тъкмо те

зи вътрешни застои и
управителни
взаимните

| споразумения за 
условия на стопа-

СТАНЕ ДОЛАНЦ: РЕШАВАНЕ 
ТО ДА БЪДЕ В РЪЦЕТЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ

Проблемите и

труд
ности, които пречат на разви 
тието на

единството
нисване върхуна самоуправи- 

телната социалистическа рево
люция.

възпроизводс 
твен принцип е първото усло 
вие

самоуправлението, 
другарят Тито в новогодишно 
то си послание за 1980

се постави 
що пестене и 
броя на обществените режий 
ни работници, да 
гледа бюджетното потребле
ние и възможностите за 
лЯване данъка В7,рху оборо
та и останалите косвени данъ 
ци, които все по-малко се на 
мират в7,в функцията на ико
номическата и социалната по
литика.

изискване за об- 
намаляваке за осъществяванезатруднени- на но-

Изтъквайки че работничес- 
класа на Югославия е 

единна, той подчерта, че на 
работниците са чужди подел
бите и затварянето, а особе-

годи-
на и раздвижи провеждането 
на Третия конгрес на езмоуп- 
равителите, напомни Шпиляк.

Той каза, 
цел на работата

вата система на цените. 
Всяко затваряне, 

но развитие на

ята, с които се среща деле
гатската система в самоупра
вителните общности на инте-

се - прзраз- ката автаркич- 
обществено-

ресите са многочислени, а са ~ политическите общности 
израз бавното преодоляване общините до републиките и 
на държавните и „бюджетни- покрайнините, предимно 
те" отношения и тяхното пре 
одоляване чрез свободна раз 
мяна на труда. Оттам е на-

намз от
че съществената 

на този кон но всички видове националис
тическо разделение, 
от силите, които

е из
грес е да установи непосред
ствените

раз на етатиотическите 
шения и 
не само

идващо 
се противо

поставят на истинската власт 
на работническата класа и 
единството на нашите народи 
и народности.

Не мисля само за шовини
стичните поведения, подобни 
нз онези на Косово, но и на 
опитите на разбиване един
ството на югославския пазар, 
регионална затвореност и те- 
сногърдие и икономически на 
ционализъм, конто се опитва 

работиичзската

отно-
бюрократизъм. Това 
,че задушва иконо 

мическата обоснованост

крачки, а след това
и акционни програми как ра
ботниците в сдружения

по-бързо с це-
ТРУД лице голямото участие на 

изпълнителните органи и про
фесионалните служби в утвър 
ждаването на политиката и 
приемането на решения в са 
моуправителните общности 
на интересите, докато е недо 
статично влиянието на са 
моуправителната база, тоест 
на сдружените работници и 
организираните граждани по 
посока на промяна на поло
жението в тези асоциации на 
и»*торееите.

Само работническата класа 
може да изрази и да обезпе 

истинския интерес на на
циите, нейната независимост 
и прогрес зависят от 
на работническата класа и 
трудещите се. Ако някой— 
като изхожда от' догматични, 
бюрократични и монополисти 
чески гледища —■ счита това 
за класов подход в разреша 
ването на различните полити 
чески- икономически, дори и 
националните проблеми, ако 
някой счита, че техно-бюро- 
кратическият или политическо- 
бюрократическият слой пред
ставлява класата, а с това и 
(Нацията, тогава е ясно, че 
стига до колизия пък и до 
конфликти, а не до самоу- 
правително споразумяване и 
договаряне. Така се стига и 
до национални ексцеси, кои 
то имат тежки последствия за 
цялата ни общност.

Титовата инициатива- за ко-

на
Конгресът на самоуправите- 

лите, кгза той, трябва 
решително да подкрепи насо
ката за по-добро

сдружаването и 
табилизира нашето

да овладеят 
локупния доход, а особено с

с това дес-
стопанство, 

но води към стагнация на 
самоуправителната практика и 
създава простор за 
траняване на националистичес 
кото съзнание,

по
ра зширеното
ство. Според негова оценка, 
необходимо е делегатската си 
стема от основната организа
ция и местната общност до 
Федерацията да стане ло-ефи 
касна. Слабости на тази сис
тема са преди всичко в не-

В7,ЗПрОИЗВОД-

заплзщане 
на производствения труд, тру 
да на квалифицираните работ

разлрос

ници, инженери и всички ос
танели в производството и да 
се търси от организациите на 
сдружени^ труд за това да 
се борят с идейно-политичес- Да 
ки и практични решения. Той 
напомни за разпоредбите на 
Закона за сдружения труд, чо 
всеки труд трябва да се ме
ри, па и работата о админи
страцията, която сега се вт,з- 
нвграждана със сигурна старт- 
на основа и винаги по-голяма 
варираща част.

В7,в връзка с това е и въ
просът за школуване на мла
ди за производствени специ- ■ 
алности, което сега не дава 
желаните резултати. Също е 
необходимо, подчерта той, по
вече да се подзуват научни
те кадри, с които разполага
ме в стопанството и да се 
свързва науката с производ
ството.

Шпиляк се застъпи кон- 
гресът ДО подкрепи приема
нето на обществен договор за

което тъкмо
етатистическо-бюрократичес-

затваряне има своя об 
ществена основа.

в
кото

разделя
класа на Югославия, каза топ. 

Убеден С7,м, че и в 67,де-

ДУШАН БОГДАНОВ: РЕША
ВАТ ТЕСНИ КРЪГОВЕ

говото непоследователно при
лагане, каза Шпиляк.

Той подчерта, че конгре
сът трябва да се застъпи за 
овладяване на работниците в

ще, както и досега, работни
ческата класа 
разобличава и ще се проти
вопоставя срещу такива опити 
и ще намори правите самоу- 
прввителнй

В практиката, 
на работниците

рещаването 
все още серешително ще

свежда в решаване за чистия 
доход Липсва решаването на 

ролята 'работниците при разпределя
нето на дохода за договорни 
и споразумителни

сдружения труд с целия до
ход и разширеното въпроиз- 
водство да бъде непосред
ствена задача, коя то трябва 
непрекъснато да се осъШест- 
в ява, а не някаква дълго
срочна задача или историчес-

пътища за тЯл- 
преодоляване. За тованото

ни дават В7,зможност значи
телните производителни сили, 
модерното оборудване, 
кообразованата и самоуправи- 
телно определената работнии- 
ческа
1941 до днес бяхме толкова 
пъти
трудни исторически 
ния и винаги С7,с СЮК наче
ло ги наделявахме, намирах
ме отговори и от трудности
те излизахме по-силни, един
ни. Така ще б7,де и тоз П7,т, 
когато според съвкупната ико
номическа мощ и опит сме '» 
далеч по-благоприятно поло
жение, а убедени, че и след 
Ти го — остава Тито, каза на
края Шпиляк.

задълже
ния, за което се решава в те
сни кръгове на ръководните 
'органи и извън основната ор
ганизация.

аисо
ка цел.

С осуетяване на икономиче
ските закономерности, огра
ничаване на единството на 
югославския пазар, укрепване 
на автеркизма и администрати 
вей интервенционизъм, 
нататък се ограничава разви
тието на самоуправлението, 
коза Шпиляк.

Ако резултатите на труда 
обективно се ценят, тогава, 
изобщо няма нужда личните 
доходи да се ограничават, ко 
ето понастоящем често се 
прави. В този случай е изли
шен боязънът от големите 

доходи, 
последователното 

ре-

В7>прочемкласа. от

пред далече П'0-

изкуше-
по-

разлики в личните 
Напротив,
разпределение според 
зултатите от труда ще дове
де именно до намаляване на

Според негова 
гакова поведение се намират 
причините, че през последни
те години бележим отрицател 

качествените

оценка, в

агрокомплекса, чиЯто реализа 
значително ще доприне-ция

се за самоуправителното сдру
днес в 
произ- 

неправилностите в

тези разлики, които 
най-голЯма степен 
тичат от 
разпределението на дохода.

ни тенденции в 
елементи на 
Днес акутните 
произтичат от

селяните в коопо-жаване на 
раци и и ще 
ност

стопанисването, 
проблеми не 

слабостите на

даде възмож- 
за увеличение на прино-
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА ССТН
В НЕДЕЛЯ, НА 21 ЮНИ

Нужно е още по-пълно информиране Граничен събор на „Славно"
(о неделя), на мест-

Нй Славчо”* и".'» 'босилеград ще се лро.еде 
бъде открит от 6, а

лавия, от които една част жи- 
Южноморав^ки регион.

има

С цел 'изграждане на общес много по-добра
като свободна общност ност от подружниците

информира
и мост вее в 

на ССТН

ността
граничен С7»бор. Съборът ще

"".... “г.™
твото
на производителите, работни
ческата класа и всички труде 
щи се развиват самоуправите

Българската народност 
пълна информираност — дот 
ски вестник „Другарче", сп.

18 часа.ните конференции
— до ОК на ССТН, към реги 

и СР Сърбия. Много по
за взаимното ииформи „Мост" и книгоиздателска де 

Йност, както и всекидневно 
15-дневен

културно-забавна програма от 
от СФР Югославия и НР България.

За посетителите ще 67, де организирана лро 
дажба иа сувенирни предмети и др. стоки.

она
като осо- вече,лната демокрация

трябва да се използ-
и контак- радиопредаване и 

ТВ—журнал.
Общественото влияние

редством издателските и про ДИМИТРОВГРАД 
занапред

бен вид на диктатура на про 
а затова е необ-

ране
ват преките срещилетариата, 

ходимо осведомяване на тру и „живатати, а при. това 
реч". Това трябва да бъде 

във всекидневната

пое
дещите се и гражданите по 
всички въпроси, които са 01 
значение за

обществено-икономическо
то положение и за по-пълно и

практика 
работа. Нужно е да се зодо 

и много по-голямо внима

грамните съвети 
трябва да бъде още по-голя- 

за да може средствата Проведен граничен съборосъществяване
лина

чрез мо,ние на информирането
за масова информация още 
по-ангажирано, навременно и 
дейно да предават и раздви

решаване. Коч делегациите и делегатите, ка 
то по този начин ще оживее 

информиране. За 
развитие на дело- 

пъл
но, обективно и навременно

по-качествено 
ституционно право на гражда 
нина е и трудещият се да бъ 
де осведомен по всички акту

участвуваха КХД „Орце 
от Скопие и КХД

на граничното 
14 юни в

ято
Николов 
„Георги Димитров" от Димит- 

Съборяните, сЪЩО

В рамките 
сътрудничество на 
Димитровград се проведе гра 
ничен събор.

Съборът бе открит в 6 часа 
сутринта, а същият бе закрит 
в 18 часа.

възвратното
по-бързо средите, 

региона и по-широко. Въпро 
сът за още по-пълно инфор 

за пробле

жват активността в

въпроси из живота и гатската система е нужноални
дейността в своята среда и,пи

ровград. 
така, имаха 
посетят 
оното дело на другаря 
и репродукции иа 
тни югославски живописци.

възможност да 
2 изложби: Революцикакто имиране,

мите, които се срещат в тази 
област, ще обсъди и Между 
общинската конференция на 
Социалистическия съюз в Юж

информиране.
Социалистическият съюз ка 

то фронт на социалистически 
те сили играе важна роля в 
координирането на информа 
тивната система между много 
числените организации във

трудова организация и пс- 
широко
на предпоставка за самоупра 
вително решаване.

И другарят Тито на Едина
десетия конгрес в доклада си 
изтъкна: „Развитието на

което е съществе Тито 
най-извесЗа лрисъстиуващите 

дани от
Б7,лгария беше изпълнена кул 
турно-забавна програма, в ко

граж-
СФР Югославия и НР

номоравски регион.
Т. П.Б. Костадиновсз-

ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗГОВОРИ В ООСТ „ДИМИТРОВГРАД"

Няма политическа—без 

икономическа стабилност
щото без икономическа няма 
ни политическа стабилност. 
Покрай това, продължи Саво 
Саватич, всичко това е пряко 
свързано с по-нататъшното 
развитие на самоуправление
то и на общественно-икономи 
ческите отношения.

Неотдавна членът на Председателство
то на ЦК на СКС Будимир Вукашинович и 
председателят на МОК на СКС в Ниш — 
Саво Саватич посетиха и община Димитров
град, където проведоха разговор с комуни
стите в най-голямата трудова организация 
в града — ООСТ „Димитровград" във връз
ка с актуалните въпроси на икономическа
та стабилизация.

Изглед от Босилеград

Взимайки участие в разго
ворите, членът на Председа
телството ма ЦК на СКС — 
Будимир Вукашинович изтък
на, че е получил впечатление, 
че трудещите се 
„Димитровград" най-сериозно 
са схванали 
стабилизация, и че 
стабилизацията трябва да бъ. 
де първостепенна задача на 
всички.

фронта. С това няма да се 
попадне в положение за не 
синхронизираност и некоорди 
нираност в действията, които 
се предприемат.

Особено място заемат сред 
ствата за масова информация 
в системата на информиране 
то. Този въпрос засега в ре 
гиона не е най-добре разре
шен. В потвърждение на това 
идва и фактът, че само някол 
ко по-големи трудови органи 
зации имат свои средства за 
информация. В Южноморав 
ски регион излизат седмични 
ците „Наша реч" и „Вран- 
ске новине", които най-много 
пишат за общините Лесковац 
и Враня, както и Сурдулишке 
и Ханске новине, който ме
сечно или 15-дневно инфор 
мират за дейността в тези об 
щини. Седмично излиза 
„Братство", който ннформи 
Ра трудещите се от българ
ската народност в СФР Югос

циалистическото самоуправле 
ние и нуждите на трудещите 
се и гражданите изискват да 
бъдат за всичко навреме и 
всестранно осведомени. Това 
е едно от съществените им 
самоуправителни права. При 
това, голяма и отговорна 
роля имат средствата за ма
сова информация". Изхождай 
ки от всичко това, въпросът 
за информирането постоянно 
е налице при всички субекти, 
отговорни за това.

Обсъждайки въпроса за 
актуалните проблеми за пуб 
личното информиране в Юж 
номоравски регион Предсе
дателството на МОК на ССТН 
на 11 юни изтъкна, че е не 
обходимо по-пълно взаимно 
информиране. Не бива инфор 
миране от случай до случай, 
а напротив, постоянно, навре 
менно и редовно информира 
не между органите и органи
зациите на ССТН. Нужна е

— Представителите от най- 
многочислената трудова орга
низация в Димитровград, (над 
1200 заети от които 232 са 
членове на СЮК) в разгово
рите проведени в тяхната тру
дова организация, осведоми
ха гостите, че ООСТ „Дими
тровград" постига добри ре
зултати, обаче това не тряб
ва да значи, че проблемите 
свързани с икономическата 
стабилизация са преодоляни. 
Напротив.

бости, край които не бива да 
се минава тихо-мълком, а от 
друга страна добрите резул
тати в никъв случай не биза. 
да приспиват от проблемите 
свързани с икономическата 
стабилизация-

ООСТв

икономическата 
именно

Тъкмо заради това и пред
седателят на МОК на СКС 
Ниш, другарят Сава Саватич, 
взимайки

В продължение другарят Ву 
кашинович изтъкна, че отдел
но. внимание трябва да бъде 
обърнато на самоуправление
то, което все още не е за
живяло във всички среди, ко
ето е и най-важната цел за 
по-нататъшното развитие.

астие в разгово
рите, покрай другото изтък
на, че Съюзът на комунисти 
те и всички други субективни 
сили непременно трябва най- 
пряко да се ангажират и да 
увеличат 
а с това и своя стандарт, за-

уч,

В първите три месеца на 
текущата година е осъще
ствен общ доход, от над 145 
милиона динара, което е със 

в. 75% повече в сравнение със 
същия период на изтеклата 
година. Доходът възлиза на 
над 64 Милиона, и е по-висок 
с 87%, а чистият доход въз
лиза на над 59 милиона, кое
то представлява увеличение с 
84%, в сравнение със същия 
период на 1980 година. Спе
циално бе изтъкнат факта, че 
за първите 5 месеци на тази 
година трудовата организация 
на чуждия пазар е изнесла 
стока на стойност от 
59 милиона

производителността
Т. Петров

БОСИЛЕГРАД

На посещение в Цветния
БОСИЛЕГРАД

домСесия на ОС
Над 180 трудещи се от Горската секция в Бо

силеград на 12 юни т.г. направиха еднодневна екскур
зия до Белград. Посетиха Мемориалния 
„Йосип Броз Тито" 
край вечния А°м 
чит

За 25 юни т.г. е насрочена 
сесия на Общинската скуп
щина в Босилеград, на която 
делегатите на трите 
ще обсъдя7 и приемат сред- 
носрочпия план по обществе
но-икономическото 
на общината за периода от 1981 
до 1985 година.

На сесията делегатите

обсъдят и приемат и редица 
други важни решения, дого 
вори, законопроекти и други 
въпроси, отнасящи се до ко
мунално-битовото изграждане 
на общината и града., както и 
организиране 
ите на сдружения труд.

комплекс 
в Ужишка 15. След като минахаоколо 

динара, което 
представлява увеличение с 
около 6 пъти, в сравнение 

на организаци със същия период на 1980 
година.

на другаря Тито, отдавайку му по- 
и уважение, те разгледаха и музея „25 май". 

Там разгледаха многобройните подаръци 
Тито, дадени

съвета

на другаря 
му в знак на признателност за велико-развитие

то му дело.

Ко и покрай тези резулта
ти съществуват и много сла-

М. Я.ще М. Я.
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ГОЛЯМ Е ПРИНОСЪТ НА МАЛ КИТЕ

е необходимо
НАРОДИ

Мисля, че 
местно да работят 
рамките на Обединените

малките народи съв- 
може по-тясно в

на разперен. на О^ГнеТГГЦГ

Възможности положително, възможно

колкото се Развитието 
делегатскато систе
ма в Босилеградска 

общинаКОЯТО

ней-бързо 
крупни международни 
тересуват малките

дава
и по мирен пЪт, да се разрешават разни 

въпроси, които' най-много 
Малките

'ИН
народи. народи могатда изиграят

нова г.о огромна роля в предотвратяването на

борят за В°ИНа' ^ СПЖ>тено и съвместно серавноправни отношения
тъкмо тук са елементите,

между великите и 
които

малките. Защото 
обикновено предизвикват военни пожари. Малките
народи могат много да допринесат да се запази ми 
РЪТ ида се приемат решения, каквито днес човечес- 
твото желае. Последователно към целта(Отговори на въпроси на представители 

чуждестранния и домашния печат, 31 октомври 
1951 година)

на

— Все повече нараства съзнанието, че 
борбата за по-нататъшното внедряване на 
делегатската система в общината не може 
да се води отделно от борбата за изнами- 
ране на нови форми и методи на действува- 
не — подчерта в раговора председателят на 
Председателството на Общинската конфе
ренция на Социалистическия съюз в Боси
леград Панайот Дойчинов

ви форми и методи на дей-
изтъка Дойчинов 

и добави, че едни от тях 
вече имат и твърде положи
телни резултати.

Във внедряването на деле
гатските отношения секциите 
все повече стават главна опо- 

система.

ствуване
ПРАВО НА СОБСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Югославия е социалистическа страна — и ние 
считаме, че развитието по посока на социализма е не 
само в унисон със стремежите на нашите народи, но 
и с тенденциите на историческото 
ществото. Ние сме уверени, че 
же, че тези 
дани. Други могат да 
ние, но това не смее да бъде препятствие за меж
дународно сътрудничество. Ние считаме, че в днеш
ните условия, Дълг на всяка страна не е само в то
ва да не се намесва във вътрешни работи на други 
страни, но е в това — с равноправно сътрудничество 
с другите страни да създава възможност за тяхното 
развитие по' пътя, който са избрали нейните народи, 
затуй защото считат, че това най-добре отговаря на 
техните условия и потреби.

(Из речта на Университета в Бандунг по повод 
присъждането му почетен докторат, 25 декем
ври 1958 година)

развитие на об- 
бъдещето ще г.ока- 

наши схващания са исторически опрзв 
имат за това по-инакво мне-

ра на делегатската 
Както казва Дойчинов, в рам
ките на ОК на ССТН по най- 
различни въпроси действуват 
девет секции и шест коорди
национни съвети, 
секциите и в 
ществено-политически

Трудещите се 
те в Босилеградска общ,ина 
приеха делегатската система

и граждани- ческия и обществен живот.
Все повече се чувствува 

свързването и съгласуването 
по- • на интересите в местните об

щности и организациите на 
сдружения ТРУД с делегатски
те скупщини. А с това все 
повече идва до изява по.пъл- 

общи. ната демократичност във взи- 
като цяло. Понастоящем мането па становища и реше- 

на територията на общината ния
действуват 76 делегации за 
скупщини в обществено-поли
тическите общности и 81

Всъщност 
останалите об-като мощно оръжие за 

нататъшното укрепване на со
циалистическото 
пение

струк
тури все повече стават мяс
то където се раздвижват, об-

самоуправ- 
и по-ускорекото разви-

съждат и взимат становища и 
с това облекчават делегатско
то съгласуване и решаване. 
Имайки предвид, че има из
вестно число местни конфе
ренции
ССТН, в които не са форми
рани такива облици на дей- 
ствуване, пред Социалистиче
ския съюз и делегатските 
структури се налага този въ
прос час по-скоро да бъде 
разрешен.

— Все още в отделни де
легации съществува практика
та да не дават отчет на де
легатската база и все още е 
недостатъчна свързаността по 
между делегациите в местни
те общности и организациите 
на сдружения труд. Налице е, 
че и самоуправителните общ
ности на интересите все още 
не са място за пълната сво
бодна размяна на труда и 
средствата. При това все още 
при известно число делегати 
се чувствува бездейственост, 
не пренасят становището на 
базата, но свое лично, което 
подобава на старата посред
ническа система.

— С цел по-успешно да се 
преодоляват слабостите, а ве
дно да развиваме делегатски 
те отношения, а особено рабо 
тата на делегатите, делегаци
ите и делегатските скупщини 
необходимо е и непрекъсна- , 
тото осъществяване ролята 
на Социалистическия съюз. 
Това значи издигането на не
говата организираност в бор
ба за развитие на делегатски- 

афирмира-

тие на трудовите колективи и 
местните общности и
ната

казва Дойчинов.

подружници на

де
легация за скупщини в само- 
управителните общности на 
интересите. В тези делегации 
са избрани 1650 делегати и

ЖСРЕЩА МЕЖДУ ТРУДОВИТЕ ИНВАЛИДИ ОТ ДИМИТРОВ 
ГРАД И ТИТОВО УЖИЦЕ ж щ

ШШпочти всеки девети трудещ 
се или гражданин е член на 
някоя от тях.Укрепва братството 

н единството
Щ

№— В досегашното действу- 
ване на делегатската система, 
между опитите, които са от 
трайно значение за акцията 
на социалистическите самоуп- 
равителни сили в по-нататъш. 
ното укрепване на делегатски 
те отношения трябва особено 
да се изтъкне тясната свър
заност на тези отношения 
със самоуправителните отно
шения в основните самоупра 
сителни организации и общ
ности. Именно, 
система все повече става оръ 
жие в развитието на политп-

-
.
8.:

П. Дойчинов
На тържествата в Титово 
Ужице, освен Димитровград 
чани, присъствуваха и други 
гости от цялата страна. Тру 
довите инвалиди от Димит

ровград, заедно с другите 
гости, посетиха музея на 
въстаниците, Кадиняча и дру 
ги знаменитости в града и 
околността му.

Сътрудничеството 
Съюза на трудовите

от община Титово 
инвалиди

между 
ин- Делегациите и делегатските 

скупщини все по-последова. 
телно стават място където

валити
Ужице и трудовите 
от Димитровград започна не плурализмът на интересите 

получава значителна изява. 
Пренасянето на становищата 
базата до делегацията, а от 
там до делегатската скупщи
на и обратно въпроси и съ
ществуващите слабости, поло
жително се осъществява.

годинаотдавна — миналата
ноември. Именно препрез

ди само 8 месеца димитров
инвали- дслегатскатаградските трудови 

ди по покана на инвалидите 
от Титово Ужице, посетиха то 
зи исторически град, където 
5 яха приети най-сърдечно. 
Още тогава те се договориха 
в бъдещите срещи да 
гондиционни. Казано

Т. Петров
— Ако направим обзор ко

са организирани 
какво е тйхното

лко и как
делегациите, 
реално положение и роля в 
делегатската система може да 
се каже, че и покрай поло-

станат
сто

рено.

жителните резултати, този зна 
чителен колективен субект в 
тази система все още не е 
най-добре организиран и сле
два да му се посвети 
по-голямо 
още повече ако се има пред
вид, че досегашните 
показват, че там където де
легатите и делегациите са по- 
организирани то и делегатски

Но 23 и 24 май, 
на „Майските срещи" в Ди- 

пребиваваха чле- 
Съюза на спорт и 

инвалидите по 
от Титово Ужице.

по време

ллитровград 
новете на още

Това те отношения 
нето на секционния начин на 
работа от местната организа
ция на ССТН па до всички 
общински обществено-поли
тически и самоуправителни ор 
ганизации, идейно-политичес 
кото издигане на делегатите 
и по-нататъшното 
на Титовата инициатива за ко
лективната работа и отговор
ност — каза накрая

внимание.
рекреация на 
труда

Тези дни, на 6 юни, инвали 
труда от Димитров- 
община направиха 

Титово Ужице,

опити

дите ло 
градска 
посещение в

те отношения са по-укрепна- 
лн и обратно. При това, все 

съзнанието, укрепванеповече нараства 
че борбата за по.нататъшно- 
то внедряване на делегатска
та система в общината не мо-

присъствуваха на тър 
повод 40-годиш-

лров7,згласяването

република
откак град 

Титовото име.

където 
жествата по

Дойчи-нината от 
на Ужишката 
35 годишнината 
Ужице носи

и же да се води отделно от 
борбата за изнамиране на но

нов.
В. Божилов

Приятелска среща
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из дейността на горската секцияБОСИЛЕГРАД |
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАНАЯТЧ1Й- 

ОКО-УСПУЖЕН ЦЕНТЪР ОБНАДЕЖДАВАЩИ РЕЗУЛ
ТАТИ,За изграждането на Услужно-зшшят- 

чийския център, който ще работи в рамки
те на ООСТ „Услуга”, ще се изразходват 21

сравнение със съшия пери 
од на миналата 
ходите са достигнали 

200 хиляди

милион динара.
С довършването му се предвиждат 

40 нови работни места, увеличение на об
щия доход със 126 на сто, а дохода с 258 
на сто.

На 9 юни т.г. в Босилеград, за поправяне боядисване на 
в присъствие на представите- коли с магазин за резервни 
ли на обществено-политичес- части. От особено значение е, 
ките организации, организаци че към 
ите на сдружения труд,- 
щинската скупщина и труде
щите се от ООСТ „Услуга",
Кънча Радованов, председател 
на трудовия 
„Услуга",
копка за построяването на
услужно.занаятчийския
тър. Нуждата за такъв сто
пански обект в Босилеград съ 
ществува поотдавна, но пора
ди недостиг 'на финансови 
средства и слабото ангажира
не на отделни лица, изграж
дането му се отсрочва повече 
пъти.

се в организацията още сега 
преизимат сериозни 
изнамират нови делови пар
тньори, със залесяването

и възобновлението на 
горите създават необходимите 
суровини за преработка, из

граждат со пътища до гори

те и друго.

ГОРСКАТА СЕКЦИЯ о една 
от най-стабилнито и порспо 
ктивни стопански организации 
в Босилоградска община, ко

година). Раз-мерки:
4 мили-

динара и 
128 на сто, 

6 ми

на онл и 
са по-високи съсято производОнията си изнася 

главно
голини

а доходът възлиза над
100 хиляди динара и

извън общината. Тру
лиона и 
бележи ръст с 35 на ст° в 
сравнение със с/,щия период 
от миналата година.

4 милиона и 931 хил

дощите се в организацията 
постоянно увеличават дохода, 
създават 
ват материалната база, а во-

розорви и укреп-услужно-занаятчий- 
ския център ще има и радио 
и ТВ-сервиз и работилница за 
поправка на различни 
трически. уреди, както и ра
ботилница за водоинсталарни 
работи за _които жителите от 
Босилеград се особено много 
нуждаят.

Изграждането на този зна
чителен обект пое организа
цията за строителна дейност 
„Изградня" от Босилеград и

Чистият
Об-

доход е 
яди динара и е по-голям от 
миналогодишния с

елок-
31 на сто,

а във фондове са отделили 
над' 326 хиляди динара,

156 хиляди динара във 
фонда за укрепване 
риглната основа на сдруже
ния труд, 90 хиляди динара 
за съвместно потребление и 
30 хиляди динара 
ния фонд.

Средният личен доход въз 
лиза към 5740 динара и в срав 
нение със съшия период от 
миналата година е увеличен 
с 35 на сто. От посочените

съвет в ООСТ 
направи основна

от

които
на матецен-

в резерв-

според договора същият тря
бва да бъде готов към сое. 
дата на идващата година. За 
изграждането му ще бъдат из 
разходвани 21 милион 
ра, от които

диче- 
60 на сто, с 

лихва от 7 на сто и срок на 
връщане от 10 години обез
печава Републиканският фонд 
за насърчаване развитието на 
недостатъчно развитие краи
ща и 40 на сто, с лихва от 9

Мястото за 
на обекта 
ратни местра, 
намира от 
на на к
зо до Горската секция, даде 
Общинската скупщина. Обек
тът ще заема 1250 квадратни 
метра ползваема площ.

В състав на посочения цен
тър ще работят: тенекиджи- 
Йска, ковашка, и шлосерска 
работилница, със специален 
отдел автосервиз за който 
проекта с а дали Заводите 
„Цървена застава" от Крагу- 
евац. В автосервизния отдел 
се предвиждат работилници

изграждане 
от- _ 38000 квад- 

което се 
лявата стра- 

ей „Добри дол", бли-

показатели се вижда, че тру 
дещите се в Горската секция 

обществено-до- 
политикз в раз

пределението на дохода 
чистия доход.

са спазвали 
говорената

иДървообработвателният цех на Горската секция

на сто и срок на връщане от 
10 години Кредитна банка 
„Югобанка" от Лесковац.

ЛИЧНИЯТ ДОХОД СПОРЕД 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА

подобряват и матери-
193-те

дно
алното положение на 
заети работника. С довършва 
нето на втората фаза на дър 
вообработвателния цех, чието 
изграждане е в ход, 
водителността. и броят на за

— Въпреки че в посочения 
период организацията изка 
зва положителни делови ре
зултати, където физическият 
обем на производството е 
изпълнен 100 на сто, а фичан 
совият обем и преизпълнен, 
все пак всички възможности 
не са използувани. Една от 
основните причини е и лоши 
те взаимоотношения в орга
низацията и бездействуването 
на самоуправителните органи, 
а особено на синдикалната ор 
ганизация- В последно време 
превзимаме съответни мерки 
за прдоеоляване на труднос 
тите. В тази насока очакваме 
голяма помощ от членовете 
на Съюза на комунистите, но 
за съжаление и сред тях има 
такива. Неотдавна 
ният
ва да изпълни задължението 
си за които да ускоряват ра 
звитие на ордганизацията — 
изтъкна Драган Мицов, 

се ктор на организацията.

С изграждането на този сто 
пански обект ще бъдат откри 
ти около 40 нови работни ме
ста с различна спецалност, ка- 

с това се

Доходните отношения, раз 
пределението на дохода и 
личният доход, които в много 
организации все още са в 
зародиша и представляват 
един от възловите въпроси 
за по-нататъшното развитие, 
тук са отражение на резулта
тите от труда, т.е. личният

произ-

ра-то наред 
боти и върху обезпечаването 

М. Я.

етите значително ще се уве 
личи. Заради това трудещитена съответни кадрии.

БАБУШНИЦА

Нова ООСТ „Пътнически съобщения“ доход е резултат на личния 
ТРУД-

Според думите на Драган 
Мицов,
та секция, за всяко работно 
място

трудовата единица в Бабушни 
ца главно се отстъпваха на 
ползуване стари автобуси, на
правената автогара в Бабуш
ница дълги години бе неуре
дена и редица други пробле
ми принудиха работниците от 
тази‘трудова единица чрез 
съда на сдружения труд в 
Ниш да търсят създаване на 
отделна ООСТ в Бабушница, 
а в състав на ООСТ „Пътне 
чески съобщения" в Пирот.

Първостепенният съд в Ниш 
въз основата на безспорно уг 
върдени факти заключи, че

ф ПОТВЪРДЕНО Е РЕШЕНИЕТО ОТ СЪ- 
ДА НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД В НИШ ЗА 
СЪЗДАВАНЕ НА ТАКАВА ООСТ

директор на Горска

има определени нор 
|, приети от страна на тру-

Съветът на съда на сдру
жения труд в СР Сърбия под 
председателството на- Славо- 
люб Секулич потвърди реше
нието на Съда на сдружения 
труд от Ниш, с което се ут
върждава, че трудовата еди
ница в Бабушница, като част 

организация 
„Пътнически съобщения" в 
Пирот,
ловия за устройване като ос
новна организация на 
жения труд.

Общинската скупщина в Ба
бушница на съвместната се-

Пирот и в трудовата 
Бабушница, събра 

сведения, доста.

ния" в 
единица в дещите се и всички полагат 

усилия
пълнени. Те, обаче, не са ста 
тични, постоянно се подобря 
ват, менят и допълват,

определени 
ви на съда мнението си, спо- 

ООСТ в

същите да бъдат из-

ред което част от 
Бабушница може да предста-

формира 
другарски съвет трябтака

че от нито едно работно мяс
то не може да се възнаграж

влява делова и технологичес
ка цялост и че резултатите на 

на работниците 
на тази цялост могат само-

на основната общия труд дава неконтролирано.
Освен стимулирането на ли диревсички ус-изпълнява стоятелно да се наричат като 

стойност на пазара, както и 
че работниците могат да осъ
ществяват своите обществе- 
но-ико^-мически и самюупра- 
вителни права. Организиране
то на основна организация не 
зависи от волята на работни
ците, но от съществуването 
със Закона определени усло
вия, ко-ито утвърждава съдът 
на сдружения труд и Закона 
за сдружения труд.

Работниците на трудовата

чния доход, трудещите 
голямо вгвимание обръщат 
на рационалното използуване 
на материалите, а особено на

САРУ- трудовата единица в Бабушни 
ца представлява техническо- 
технологическа цялост и че в 
процеса на труда с всички зване
20 работници и определен темето
брой автобуси поддържа пре
возване на повече местни, ме. 
ждуместни, както и републи
кански линии. Съществува 
вестно число

Да добавим и това, че от 
година Горската секция 

експлоатация 
кварцовите залежи в Босилег 
радска 
меняват 
по-успешно

1977
започнадървото, пълноценно изпол- 

работното време, лес
на горивото, пътните 

разходи и други 
увеличават раз

на

сия на всички съвети от 3 
юни 1980 община, които обре- 

организацията. За 
развитие на този 

отдял е отправен иск до Из 
пълнителния съвет при Общин 

скупщина, за формира

не на самостоятелна органи 
за4иЯ» която ще поеме тези 
работи. Според резултатите 
от изследванията тази суро-

година прие заклю
чение за раздвижване иници. и дневни 

неща, които 
ходите.

атива трудовата единица в Ба
бушница, като част от основ
ната из-

организация в, Пирот, да 
се .устрои като основна орга
низация на сдружения 
Събранието на

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СТОПА 
НИСВАНЕТО

спорни линии, 
се уре- 

делит-

ската
но този въпрос ще 
ди при съставяване на

единица в Бабушница бяха до бе.ния баланс
сега извън всички влияния 
върху утвърждаването и раз- . Съдът на

трУА- 
работниците

Според данните от три- 
равносметка, Гор 

секция е осъществила 
резулта

ти. Трудещите се в организа 
цията за

учай .
отделен спор. месечната 

сдружения труд в ската 
Сърбия потвърди решението .положителни делови 
на Основния съд на сдруже- 
НИЯ труд в Ниш и прие окон

или в сл
на.-трудовата единица преце
ни, че съществуват 
за устройство на ООСТ. Чрез 
референдум за решение в ор 
ганизиране на трудовата еди
ница в ООСТ от 20 работни
ка — гласуваха 19.

Съответна комйсия, тъй кз-

на несъгласие'в
условия

пределението на дохода на 
равнището на Пътнически съ
общения в Пирот. Малко бя
ха застъпени в самоуправител 
ните ' органи и други тела, ела 
бо се

вина се намира в голямо ко

личество в общината. В мо 
мента копане на кварц ра

ботят над 35 работника на 
четири по-големи . места 
кварц.

първите 
ца от настоящата

три месе- 
година са 
доход О!

чателно решение за създава-, 
ООСТ „Пътнически 

общения" в Бабушница.

не навъзнаграждаваха, при 
разпределението на 
те средства (автобусите) на

съ- осъществили общ
10 милиона и 415

Д. Глигориевич динара( 60

сто предварително на място — 
в ООСТ „Пътнически съобще

основни- хиляди 
на сто повече в М. Я.
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ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЖИЗНЕНОСТТА
НА СИСТЕМАТАI с ъвсем обикновено, хронологично отбелязани 

неотдавнашните персонални 
Няколкото челни функции в югославския фе

дерален „връх" са потвърждение на жизнеността 
на югославската самоуправителна обществена сис
тема. Идването на други хора на постовете пред
седател на Председателството на СФРЮ, секре
тар на Председателството на ЦК на СЮК, пред
седател на Съюзната конференция на ССТНЮ, 
председател на Съвета на Съюза на югославските 
синдикати, председател на СУБНОР и председател 
на запасните командири на ЮНА бе прието в до
машната, а колкото знаем и
общественост, като съвсем нормално развитие на 
нещата. Като че ли в нашето общество вече дъл;' 
го така се прави.

И в това, в такова приемане на персоналните 
промени, е най-сигурният знак на стойността 
дълговечността на Титовата инициатива за колек
тивната работа и отговорност. Дори и в годината 
на най-големите изкушения, в първата година без 
Тито, когато отделни искрени привръженици и ак

тивни участници във всички наши обществени пре

образования и надежди интимно може би се I. 
страхуваха, а злорадите налучкваха, за „посттито- 
вския период", ето не е имало причини нито за 
искрено страхуване, нито за радване на злоради

те. Югославската самоуправителна система на рав

ноправни народи и народности, както и много пъ

ти преди, в подобни обстоятелства, практически 
бе обогатена с една нова идея и визия на уп

равляването и ръководенето на начин, който по 
всичко, съответствува на тази система и на чове
ка, заради когото тя съществува и се обогатява. работа и нейния резултат, колко на практиката се

Промените, за които се касае и заради кои
то пишем тези редове, представляват само част 
на една нова практика, подтикната и установена 
от Титовата идея за колективната работа и отго
ворност. Също така неотдавна тази практика полу
чи официална форма в централните и покрай- 
нинските комитети на Съюза на комунистите (Вой- 
водина, Хърватско, Босна и Херцеговина, Косо
во ...). Това
и общински организации на Съюза на комунистите.

държим в унисон със законните норми и полити
ческите и моралните начала, които са демократи
чески изградени в Съюза на комунистите и обще
ството. Ако критически и самокритически се бих
ме запитали за това, вярваме че отговорите не 
би били винаги и навсякаде положителни. Вървейки 
по логиката, че отговорността на всекиго трябва 
да бъде пропорционална на неговото участие в 
решаването, ще можем, без двоумение, да назна
чим отделни обществени явления, които посочват 
на изостряване на отговорността. Например, в ико
номическата политика определенията в резолюци
ите и практиката вече по-дълго време са в разрез 
в главните си точки (потреблението, капиталовло

женията, вноса-износа ...). Някои договори, които 
Клановете тепърва трябва .да направдт планове, не 
са сключени, а някои от сключените не се спаз

ват. Но все пък, няма пример за политическа от

говорност поради прекаленото изчакване или пра
вене на оглушки за договорите. Не ни липсват 
нито примери на неспазване на законопредписа- 
нията, обаче редки са случаите на политически 
последици поради такова поведение.

промени на

направено и в множество градски

Разбира се, Титовата инициатива за колектив- 
чуждестранната ната работа и отговорност не се изчерпава и не 

се свежда, относно не би трябвало да се свежда 
на онова, което популярно наричаме едногодишен 
мандат. Защото, показа се вече, че отделното ли
це може успешно да действува само в колектива, 

и в сътрудничество с другите, които също така, са 
отговорни за състоянието в обществото и за съд
бата на обществото. Свеждането на едногодишен

мандат не би било нищо друго, но намаляване 
на действителната стойност на посочената инициа

тива. Нейното значение, и това не случайно, съ- 
и държа преди всичко — работа и отговорност. И, 

ако се така разбере, а това без съмнение е един

ственото рационално тълкуване, тогава същността 
на инициативата се отнася до всички ни, а не са

мо за „избраните", определения брой онези, 
ито в определено време, форум или институция 
взаимно се сменяват на челните позиции.

Това наше „пригодно" резониране за колек

тивната работа и отговорност да завършим с ду

мите на члена на Председателството на СФРЮ 
Цвиетин. Миятович, които каза накрая на своя 
„едногодишен мандат": „Това е огромен капитал, 
обаче същият трябва постоянно да се обогатява 
и потвърждава. Тук ни предстои* огромна работа, 
която, както и досега, търси пълно ангажиране на 
всички ни."

ко-

Всички ние, където и да работим и действу

ваме, имаме достатъчно причини и поводи да си 
поставим въпроса колко голяма и каква е нашата

Мирослав Кораксич

КОСОВСКИ ОТЗВУЦИ

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ РЕВАНШИЗЪМ
тряб- идейно, политически, а където трябва крачки по тази земя, която е една на 

и съдебно трябва до се оцени и об- всички ни т- равноправна социалисти

ческа общност на всички народи и 
народности — и в Прищина и в Бел- 

в Скопие и във всеки други 
в трудовия колек край на Югославия. Затова е необхо- 

местната общност, във всички димо ясно Да разграничим

бъдат забелязани таки отношение .към албанските национали

сти и иредентисти като врагове на на 
в се- шата социалистическа общност от от- 

такива по- ношението към гражданите от албан- 
об- ската народност, които активно уча- 

Националистите действу- ствуват в нашия всекидневен живот и 
— и когато работа върху изграждането и усъвър 

себе шенствуването на нашите самоуправи- 
телни социалистически отношения. Ще 
се делим и разграничаваме според 

равноправни това, кой е за социализъм, за само 
националността управление, човешка свобода и прог-

занаятчийските рабо- те и други форуми у нас, — че
ва да бъдем готови срещу такива про-

БойкотъТ на 
тилници, чиито притежатели са граж- 

от албанската народност
и яени. Това о дълг и на организациите 

на СК, и на Социалистическия съюз, и 
на Синдиката * и младежката организа
ция. дълг на органите на обществена- град, и

идейно, политически, пъкв вокациидани
някои места, — разпространяването на 
лъжливи слухове, обиждането на иеви- 

от албанската

Зато-по други начини, да реагираме.
и като социали-иа- ** и като комунисти, 

етически и 
ни граждани

нии и честни хора 
родност, които 
с вражеското

самоуправитолно опродело- та самозащита — 
— не бива да останем 

без ясно идейно и ак

нямат никаква връзка нашетотив, в

сроди, където 
ва явелния- Комунистите са дължни да

беснееие в Косово
I националистическия реван- равнодушни, 

който без колебание трябва циокно становище
които са в остро

са израз иа 
шизъм, 
да се осуети.

към такива явлв“
противоречие обясняват и в своята среда, и

ния,
не само с нашата мейството си какво значатполитика на нацио-

стъпки и колко вреда нанасят на.но с елементар-нално равноправие,неизвестно, че един на- 
и че се

Не е ни ще сте ото ни. 
и ват подмолно, страхливо

ните човешки норми.

Бойкотът на
ционализъм предизвиква друг 
изобилно подхранват помежду си—чрез 

на недоверие,

хлебопекарниците
като щит пред 

потайно в мрака, хвър-
са карали децата 

си, и когато
чиито притежателипод- сладкарниците,

от албанска народност — в някои мо-
разпространение

тикваме на
на-нетърпеливост между 

на „зла кръв"
излозите.лдли камъни в

Ние сме страна на 
без оглед на

на лъжли-ста — разпростряняването

ви слухове за отрови в
ме-

родите, внасяне 
жду хората, 
ломът на

техните из- 
на камъни във ви-

Затова и знаехме, че про- хора,
в Косово, делия, хвърляно другито рее, а кой е против всичко това, а 

кой към кой народ
образованието инационализма

обиждането на невинни и религиите,имвсе ло-енерлич- трините 
честни

особености. Всеки не според товасрещу който се води и съвместнилични
който уважава човека и неговия труд, 
който зачита обществените норми, ко-

никаква 
беснеене в Ко-

албанци, които няматнационалис- 
в другите среди. От

акция, Щ° предизвика принадлежи.
Не бива да забравим, 

— в Титова Югославия.

иа връзка с вражеското 
сово — са израз на реваншисткия

и без колебание трябва

че живеем
тически реакции
там и оправданите предупреждения 
които от самото начало се чуха 
ти на всички събрания Н» партийна

на-
съ°местно утвърдихме, няма при- 

случой чини с гордост, с вдигнато чело да не
ито

С. Кържавацлоч- ционализъм
Всеки такъвда се осуетят.
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АЛБАНСКАТА НАРОДНОСТ В СР МАКЕДОНИЯ

Скопие и 15 културно-худо- 
дружества. Театърът на

повече става център на 
културна дейност 

в Скопие и

{I"* итовото непрекъснато ангажира?

братската общ- 
югославските народи и народ- 

само общоцивили- 
сьвременното 
и своеобраз-

на-

родностите все 
богата и интензивна

не в изграждането на 
ност на 
ности днес на албанската народностима не 

стойност за Константите 

на един 

възход

по-широко.зационна
човечество, но предлага

познания, диалктически примери за 
живот и изграждане на со-

развитие
албач-

Цялото това динамично 
на културните лостижения на

как?о впрочем и це- 
албанската

ни
СЪВМвСТвН
циалистическа общност на побратиме- 
ни народи и народности.

ската народност, 
покупните 
народност в 
но нито временно, но 

на политиката

постижения на
е случай-Македония, немисъл ни 

на СР Ма- 
конотантите на 

на македонския

Титовата диалектическа 
упътва и в пространствата 
кедония да търсим 
съвместения живот 
народ, 
сти в 
та и 
вот в

логична после-
на прогресивно 
социалистическо 

общество. Това е

дица 
самоуправително и

албанската и турската народно- на нашето 
на непрекъснато осъществя-

обществено-икономическите

развитие 
политика 
ване но

бройните форми на съвместна- 
класова борба. Съвместният 
днешната социалистическа, само- 

управителна и побратимена
общност има континуитет

20 век, когато идеологът 
освободително дви- 

Гоце Делчев в своята идейна 
освободителна борба

жи-
политическАта систет 

самоулравле- 
и дълбоко

отношения и на 
ма на социалистическоюгослав- 

от на- на взаимна свързаност
класовите и национал-

ска
чалото на 
на македонското 
жение
концепция на 
обедини всички 
без разлика на пол, вяра и национал
ност. С Манифеста на Крушевската Ре
публика, с който се призовават 
въоръжена, борба против 
иго всички обезправени народи и на
родности на Македония, започнаха да 
се сбъдват поръките и идеалите

ние,
проникване на 
ните интереси, представляваткоито

силен фактор на по-, крепка основа и
стоянно укрепване и задълбочаване на 
братството и единството, равноправие- 

македон-

Д-р ВУЛНЕТ СТАРОВА
ЧИСЛЯЩИТЕ СЕ КЪМ АЛБАНСКАТА НАРОДНОСТ С ВЕКОВЕ СА 

ЖИВЕЕЛИ ЗАЕДНО С МАКЕДОНЦИТЕ, ТУРЦИТЕ И ЕТНИ ЧЕСКИТЕ ГРУПИ, 
СДРУЖЕНИ ЕДНИ С ДРУГИ, С ВЕКОВЕ СА ОТСТОЯВАЛИ НА СЪЩИ 
НЕЩАСТИЯ. ОБАЧЕ НИКОГА В ИСТОРИЯТА СИ НЕ СА ИМАЛИ ПО- 
ГОЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ, НАПРЕДЪК И АФИРМА- 
ЦИЯ, КАКТО В ТИТОВА ЮГОСЛАВИЯ.

в подобрява- 1979/80 година, в-ьзпитателно-образова- 
дейност на албански език

211 основни училища

експлоатирани маси,

живот нато и съвместния
СР Ма-ския народ и народностите в

този контекст ина вкедония- Така в 
Обществения план за развитие на СР 

от 1981 до

отоманското

Македония за периода 
1985 година, между другото се казва,

на служават и резултатите 
нето на общото материално състояние

е че „с развитие и разширяване на кул- 
се обезпечаваткомуна на 

част на Европа. 
АСНОМ означи

първата социалистическа 
Балканите и в тази 
Първото заседание на 
ново високо постижение в

телната турните дейности ще
в областите, в които живеят народно
стите; през последните двадесет годи
ни те имат бенефициран третман

организирана в 
с 45 931 ученика, а в 78 основни учи- 

отделения за обучение

по-стабилно културно-равномерно и 
но развитие и ще се създадат усло
вия за по-нататъшно развитие на кул-

континуи-
тета на въоръжената и революционна 
борба на македонския народ и на на
родностите в Македония. Титовата ви
зия като константа е втъкана в Ма
нифеста на АСНОМ, с който избра
ните делегати отделно 
към народностите и етническите гру-

в лища, имащи 
на албански език се учат 28 471 уч-з-

възпитателно-образова-
развитието. Видимият ръст на матери- 

основа положително се отразя- 
дейности.

ет—
СР Ма

турата на народа, народностите и 
ническите групи, живеещи в
кедония-"

ника относноалната
работа на албански

организирана в
език в 

289
на извънстопанските 

Така например, в Гостиварска община, 
голям брой албанци, 

1977 г. капитало-

телнатава
СР Македония е 
училища. През миналата учечбна годи
на обучение на албански език е про
веждано в 17 организации 
насочено образование; в 26 професии 

обучавали 8226 ученика. В срав- 
учебната 1978/79 година отбе

лязано е увеличение от над 1000 уче
ника и този брой е в постоянен въз
ход. Паралелно с формирането на 
домства за предучилищно, основно и 
средно образование на албански език, 
на този език ще се провежда и обу
чението на Педагогическата академия,

в която живеят 
осъществените презобърщзтсе

ПОСТОЯННО РАЗЛИЧАВАНЕ НА НО
СИТЕЛИТЕ НА ПРОГРЕСА ОТ СИЛИТЕ 
НА РЕАКЦИЯТА, НАЦИОНАЛИСТИТЕ И 
ИРЕДЕНТИСТИТЕ

на 286 милиона на средновложения възлизат
2,6 пъти по-вече в сраве-пи. динара или 

нение с 1974 година; в Кичевска об-
са 3,4

Македония по-
Да щина реализираните инвестиции 

пъти по-големи в сравнение с
от тези инвестиции е

„Поробителите на 
стоянно настояват да ни разединят,

са се
нение с

1974 г.дани скарат, за да могат по-лесно 
владеят с нашата страна и да ограб- Най-голяма част 
ват нашите народи. Тежкото

Когато добронамерно и обективно, 
конструктивно и реално се наблюдава 
тоталитетът на приведените данни за 
развитието на албанската народност в 
СР Македония, тогава човек се заре
жда с оптимизъм . . . Защото числящи
те се към албанската народност свое
то бурно ревоюционно развитие, в 
един безпрепятствен континуитет, по
стигнеха на основите на политиката на 
СЮК, при подкрепа на всички наро
ди и народности на нашата страна, ка
то интегрален сегмент на политическа
та, стопанската и идейна система на 
нашата социалистическа общност. Оба
че в интерес на албанската народност, 
както и на нашата целокупна социа
листическа самоуправителна общност, 
трябва постоянно и логично да се 
различават носителите на прогреса от 
силите, подаващи се на реакцията и 
националистическата и иредентистката 
пропаганда, която напоследък изобил
но сервира съседна Албания-

селско ве-минало
интересите на нашите

реализирана в промишлеността,
съобщенията. След 

това, в периода од 1966 до 
дина за ускрено развитие на недоста
тъчно развитите общини са 
265 милиона динара, а в периода от 
1971 до 1975 година — към 
лиона динара. Тези средства 
израходвани за изграждането на реди
ца важни стопански и инфраструктурни 

народностите, 
създадоха

ни показа, че 
народи са съЩи» а теХната съдба об
ща. В тези решителни моменти всички 
ние изграждаме свободата на Македо
ния".

то стопанство и
1970 го-

вложени
в рамките на Филоложкия факултет 
съществува катедра за албански език 
и литература. В първи курс на Уни
верситета „Кирил и Методи" в учеб
ната 1978/79 година са следвали 698

1500 ми-Континуитетът на първите правно- 
-политически документи и декларации 
«а АСНОМ по отношение на „равно
правието и равенството на всички
пред закона, без'оглед на народност, обекти, където живеят 
пол, раса и вяра и че на всички на- С капиталовложенията сб 
ционални малцинства се гарантират значителни 
права на свободен национален живот", на населението от тези области. Сред

ното увеличение на заетостта през 1978 
година в Гостиварска община е възли
зало на 9682 лица, в Кичевска — 6230, 

6059, в Дебърска —

главно са

студенти от албанската народност, а 
на университетите в СР Македония и 

студенти5000възможности за заемане извън нея .следват над 
от редовете на тази народност.

се осъществява и чрез утвърждаване
то на тези права в Конституцията на 
НР Македония от 1946 година, как^о 
и в Конституцията от 1963 година, ко- в Стружка 
гато още повече се уточниха и обога- 2852, в Кумановска — 18 189 и 
тиха тези права р когато бе приет тер- товска община

Първият вестник на албански език 
в СР Македония „Флака е влазери- 
мит" („Пламък на братството"), първите 
радио-предавания на албански език са 
били и първите предвестници на сво
бодата и революцията.

в Те-
17 433 лица.

народност вместо национал-минът
но малцинство. С Конституцията на СР 
Македония от 1974 година е загаран-

В целокупните усилия на обще
ството за по-нататъшен обществено- 

тирано правото на всека народност да икономически възход, грижата за здра- 
си служи със собствения си език, да вето на намия трудов човек винаги е 
изразява културата си и т.н. С това имала значителна място. Това преди 
не са изчерпани всички права, .които всичко се манифестира чрез цялост- 
пол зуват народностите в Македония; ното обхващане на населението със 
те са записани и в статутите на общи- здравна защита, чрез подобрението на 
ните, в които живеят. по-голям брой здравното състояние, чрез разширява-

Списанията за деца „Гзими" („Ра
дост") и „Фатоси" („Другарче"), ко- 

чествуваха 30 относно Числящите се към албанската на-итю неотдавна 
20-годишнината от съществуването си, 
с огромните си тиражи (600 000 егзем- 
пляра през течение на една учебна 
година) изиграха извънредно значител
на роля в снабдяването на основните

родност с векове живееха заедно с 
македонците, турците и етническите 
групи, сдружени едни с други, с ве
кове отстояваха на същи нещастия, но 
никога в историята си не са имали 
по-големи възможности за проспери
тет, напредък и афирмация както в 
Титова Югославия- Националистите и 
иредентистите ще получават все пове
че уроци сега и в - бъдеще; все по- 
многочислената работническа 
интелигенция от редовете на албанска
та народност израства във все по- 
силна бариера, о която ще • се разби- 

на ВЗТ техните вражески и контрареволю- 
ционни намерения-

числящи се към народностите. нето на мрежата на здравни трудови 
организации. Над 1350 здравни работ
ници (лекари-специалисти, лекари и 

редовете на 
са включени в

учичлища с допълнителна литература. 
Списанието „Йехона" с десетте свои 
броя годишно и тридесетина заглавия 
годишно в издателската дейност, афир

твор-
народност, с ус- 

по-значителните твор-

МАТЕРИАЛНОТО. РАЗВИТИЕ — УСЛО- здравни работници) от 
ВИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПРЕОБРАЗОВА- албанската народност 
НИЕ В ЖИВОТА НА НАРОДНОСТИТЕ работата на здравните заведения-

мира художественото и научно 
чество на албанската класа и

пех представя 
чески постижения на авторите от ма
кедонската култура и литература и на 

народности

В този смисъл трябва да посочим 
само няколко данни, които свидетел- ПОСТИЖЕНИЯТА В ОБРАЗОВАНИЕТО 

И КУЛТУРАТАствуват за все по-съЩественото осъ
ществяване правата на албанската на-

останалите народи и 
Югославия. Значителна издателска дей 
ност еПрез изтеклите десетилетия на сво

боден живот, както никога досега 
историята се разгърнаха възможност.и-

родност, утвърдени с Конституцията 
на СР Македония. Представители на 
албанската народност са застъпени
най-висшите ръководни длъжности в те за материален и духовен възход на 
Собранието на СРМ, Съюза на кому- албанската народност в СР Македо- 
нистите на Македония, ССТНМ, ОСМ НИЯ- Те за пръв път получават 
и пр. В Собранието на 
24 делегата са Албанци. От 3893 де
легата в общинските скупщини в Ма

кедония, избрани през 1978 година,

367 са албанци. Особено внимание за-

осъществила и трудовата орга
низация ,, Просветно дело" 

на учебници и учебни

Числящите се към албанската на-в с издава
ло ма гал а родност имат исторически императив 

решително да се борят против воич- 
ки видове шовинизъм,

в нето

на езиците на народностите. Тази "ор
ганизация е издала и 
албанска, речник" през 1967 година. И 
театрално-музикалната и 
ната дейност на албанската

национализъм 
и иредентизъм в своите редове, по- 

художестве- неже само по този начин ще обез- 
народнюст

„Македонско-
право

СР Македония и възможности за всестранно' разви
тие, на които биха им по-завидел1И 

общности в 
следните

показатели: според данните от учебна

печат континуитет на своето по-нататъ- 
непре- шно развитие в побратимената,

управителна, социалистическа и непо- 
Албан- бедима Титова Югославия.

повече многонационални 
света. Ще приведем само

република отбелязва 
къснат възход и афирмация, а< главни 

дейност са

в нашата само-

носители на тази
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трдовата организация „Украс камен" в 
Посушйе.
дишна почивка още

За доплащането за го-
не сме разгова

ряли, но вероятно ще получим всич
ки еднакво; Организираната почивка е
по-привлекателна за по-младите работ
ници, а по-старите (най-много поради 
задължения към семейството) 
интересовани в течение на

са за-
годишната

още нещо да заработят на 
нЯкоя ДРУга работа. За тях и тази 
кратка промяна на работата е свеоб-

почивка
рУжДия

Хаджибегов
Иван

Чирич разна почивка, рекреация. Най-много 
поради климата в Посушйе, койтр с 
незамърсения планински въздух е неза 
мислим за много

Галич Фришчич

Как иочиваме? промишлени центро
ве в Югославия-

И аз най-вероятно няма на по- 
дълго да замина от Посушйе. Може 
би на пет-шест дни ще замина в Ма- 
карска, обаче най-приятна ми е по
чивката тук, в Посушйе.Мнозинството се »справя« само — Нашата трудова организация има 
почивна станция на Брач и в същата 
имат право на почивка всички 
ве наПО-МАЛЪК БРОЙ НАШИ РАБОТНИЦИ __

ЧИВАТ У ДОМА, ИЛИ ПОНЕ ЧАСТ ОТ

члено-
колектива със семействата си, 

включително и нашите пенсионери —
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЩЕ ЛЕТУВАТ ОР ГАНИЗИРАНО 

ПОЧИВКА СИ ЩЕ ПРЕКАРАТ В НАШИ ТЕ
ОСТАНАЛИТЕ ЩЕ ПО

КОМЕРЧЕСКИ КУРОРТИ.
казва дипломираният машинен инже
нер Иван Фришчич, организатор 
ординатор на производството в Осно
внатаК ъде и как тази година на го- важно и колетното време колкото е възмо 

дишна почивка, на летуване — е жно по-добре да 
въпрос, КОЙТО

— Един брой работници от наша
та трудова организация ще 
на море, но понеже трудовата органи-

използуват и осъ- 
възможно по-голям доход, 
година средният личен до-

заминат организация на сдружения труд 
Керестинец край Само- 

последните години сътруд- 
с туристическата трудова орга

низация ,,Бол" на Брач, чрез която 
покрай нашата почивна станция, обез
печаваме приют в частните домове за 

заинтересовани работни
ци. Цените на пансиона в нашата стан- 

ако няколко ц,ия са привлекателни (от 90 до 200
сдружат сред- динара, в зависимост от личния до-

и построят собствена работниче- ход)> така че ог година на годи„а все
ска почивна станция- Това би било повече наши работници летуват на ос-
ааного по-изгодно за работниците. Са- тров Брач. 
мо в такава почивна станция

вече много се ществят
поставя и по който беседвахме с ра- Миналата 
ботницйте

„Алулим" в
зация няма своя почивна станция, мно- зор __ 3
зинството ще се „справят"- при род
нини — казва шлосерът Александър 

.. Чирич, проектант в Индустрията за
Макар че на годишна почивка се валчести профили в Белград. Мисля, че 

отива , зиме доплащането вече разда- за работниците начинът на .индивиду- всички 
лихме: по 1 000 динара. А организа- апното летуване не в много ^33". “СИЧКИ
цията на Синдиката неотдавна органи- Много „о-добре би било 
зира пътуване за нашите работници — 
строители на Жабляк, в Яйце, Съвет
ския съюз.

лауреати на първомай- 
награди на труда. Интересуваше

ход в трудовата организация възлиза 
ше около 6800 динара. ничимските

ни как тази година ще почиват 
ботниците

ра-
производители: ще оти

ват ли на почивка в група, в почивни
те станции на трудовите си организа- наши

ции или ще летуват самостоятелно, от
делно? Дали и как в колективите им трудови организации 

ствасе доплаща за годишната почивка.

В моята трудовз ~ организация 
има основна организация на сдруже
ния труд, която се занимава с гостил-

— Нашата . трудова организация за 
своите работници има почивна стан-

заявявз дипломираният 4И Я в Ловречица край Умаг — каза относително евтино да се 
квалифицираният каросерист Йоже

може 
обезпечи

пансион, което значи пълно спокой-

Това е интересно, понеже 
от половината наши работници

на Керестинец и покрай рабо- 
във фабриката 

, със селско стопанство.
.отиването на 
почивка е

повеченичарство
електроинженер ДУШКО ДЖОРДЖЕВ ни 
СКИ, ръководител по поддържане нз Брус, ръководител на конструкционно-

от око
лността

-ствие и почивка за работника ,и се- тата 
мейството му. Така, високите цени в 

почивки нашите почивни станции отблъскват 
със семействата 

си биха летували било на море и и 
планина.

се занимават и 
Счита се, че 

организирано летуване и
електроуредите на новйте пещи в Хи- 

комбинат
монтажния 
зация ,,Авторадгона" в Горна Радгона. 
— Доплащането за годишни

отдел в трудовата органи-
мическо-металургическия 

„Югохром" от Йегуновци край 
тово.’

Т-з-
допринесло за видимото 

увеличение на производителността на 
труда в нашия колектив. В 
на това
доход (миналата 
чен доход възлизаше 
динара).

В състава на тази оснсзнз вече три години не даваме по рано, работниците, които 
но според утвърдени критерии. Онези 
с най-високи лични доходи получават

са и
станции на Попова

организация на сдружения труд 
нашите почивни резултат 

увеличение е и по-големият 
година средният ли- 

на около 8870

шапка, Охрид, Люботен, Галичник. Об- твърде малък износ и обратно. Инак 
що взето около 200 легла. На морето 
.нямаме своя почивна станция, 
тази година в Будва закупихме про
странство за летуване на 400 наши ра
ботници. Покрай това доплащаме пре
бивеването на нашите изморени и за- налогодишното иде 
боляли работници в балнео-климати 
ческите лечебни станции.

Аз със семейството си преди три 
години бях на море в почивната стан

ция на трудовата организация, в к'>>[- 
то работи съпругата

„Авторадго-средният личен доход в 
на" миналата година възлизаше на око-

но

ло 8200 динара. Все пък, мнозинство

то от заетите това лято както и ми-
Може ли след тези изречения да 

се предпостави как тази година ще 
летуват нашите работници 

е дители? Въз 
(общо 90 000

Останалите

прекарат в къЩи: -сдишни почивки прекарвах на пое е 
мнозина от тях живеят по селата око- щение на родили в село. Въпрос 
ло Радгона и се занимават с полевъд- как тази година ще прекараме почив

ката, най-много поради високите цени 
на летуването. Няма много да помог

не нито доплащането, 
еднакво разделихме — по 3 500 дина-

произво- 
основа на сведенията 

легла в работническите
почивни, станции, високите цени в ку
рортните места заство.Доплащането за годишна почивка 

всички еднакво. Но все
комерчески тури

зъм, както и миналогодишнотодадохме на 
пак, покрай всички тези условия, поч Общо три пъти бях на морето. Та 

работници зи година искам да остана в къщи,

нама
ление на реалния личен доход за око

ло седем процента и все още еднак

вото за всички доплащане за годиш

ните почивки в повечето трудови ор

ганизации) най-добре ще „минат" оне- 
органи- 

организирано оти
ване на годишна почивка. Останалите 
(те са мнозинството) тази година по- 
трудно ще се определят за отиване 
на нашето море, езерата, в планините 
— ще останат у дома, или ще посе

тят своите на село. Следователно, мно-

в ИЛКкоето
ти половината от нашите 
имат намерение годишната 
да прекарат в къщи. В повечето случаи 
се касае за хора, които живеят на се
ло и които по време на почивката 
работят на имотите си.

почивка понеже цените в нашите почивни стан-
ра.

ции за нас работниците са много ви

соки, а в нашата станция и без това 
всички не могат да летуват. Парите за прокараме 

' летуване може и по-късно до се упо

требят.

— Ние годишната си почивка 
всеки по свой начин, 

казва строителният техник Владо Га

лим, организатор на производството в

щеще

зи работници, чиито трудови 
зации са обезпечилиНие настояваме колкото е въ,2мож 

но повече наши работници 
зпрано да отидат на годишна почив
ка. Един брой от заетите, които 
пата година летуваха самостоятелно 
със семействата си, ще се приобщят 
и тази година към онези, които 
нират годишната си почивка да

органи-

мина-

пла

пре-
зинството и тази година ще се „спра

вят" сами.
карат в някоя от нашите почивни стан 

семейство го 
в Улцин,

циИ. Аз например със

А селото и занапред си остава каси миналата година летувах

година ще сб придружа на 
които ще летуват в една

но тази то една от възможностите все пък да 
се отиде някъде, за кратко време да 
се остави замръсеният въздух в ин

дустриалните центрове, да се „хване" 
малко слънце, пък и промени работа

та. Въпрос е само ще може ли на

шите работници всички еднакво доб

ре да почиват и как почивката им ще 
се отрази на производителността 
труда.

отонези,

нашите почивни станции.

работата 
орга- 

ползу

— Поради естеството на 
работниците от нашата трудова 
низация годишната си почивка 
ват изключително през зимата 
ви РУЖДИЯ ХАДЖИБЕГОВИЧ, 
инженер по оперативата 
ната трудова 
Биело поле.

— зоя-
главен 

в Строител- 
организация ,,РвД,ник в 

ней

на

Подготвил: Драгомир Мнцнч
За строителите е



4 Комунист
образователната дей- 

всички училища и във всич- 
да бъде пропита с ре

че трябва да 
по-натат7,шните изслед-

възпитателната иБеседа с Мехмед Малини, член на 

Председателството иа СУБНОР на Косово
НОСТ ВЪВ
КИ факултети 
волюционните традиции,
се поддържат 
вания на културното 
дициите на народите и

на всичко онова,
укрепване на братството

наследство и тра- 
народностите, 

което щекакто и 
допринася за
и единството.

— Тази година младежта отТОВА НЕ Е ЗА ПРЪВ ПЪТ Косо- 
съюзни 

— казва Ме-
во ще участвува във всички 
младежки трудови акции

Маличи. Така както е днес на- 
локрайнина в центъра на внима- 

югославската общественост,

хмед
шатаПрищина, 

до-
около четиридесет 

когато

На множество събрания, проводени пример о Университетът в
Косо- който в настоящата учебна годинадни бойците от нието на

сигурно е че във всяко младежко се
лище бригадите от 
ка ще бъдат в центъра 
то. Затова със Съюза на социалисти-

през изтеклите 
во енергично търсеха
низаторите и участниците в демонстра- хиляди студенти; не 

накажат, Това трдб- получат дипломи що
мерят работа. И по този начин пра-

път орга- стигна цифрата оттози
Косово също та-со знае 

могат ли да на не внимание-
циите остро да се 
ва да бъде първата крачка във въз
връщане на разклатеното доверие 

обществено-политически

младеж се договорихме, че 
— участниците в Народоосвободи- 

борба пред бригадирите от 
краища на Югославия да гово- 

война участву- . рим за действителните причини
монстрациите в Косово, а не да пред- 

разпространява
Това е

във
орга-

ческата 
ние 
телната

всички 1 
низации.

На бойците от Косово това
се срещат с вра- 

с Ин

60 000 УЧАСТНИЦИ В НОВ
е пръв път да

дейност; подобно бе и
множеството националм-

и други кон

всичкине
на де-дълбоки коре-

Че-
В четиригодишната

60 000 бойци от Косово. В
жеска
формбюро и 
етически, иредентистки 

опити

Тази криза има
ни. Грешка е направена дото след

на СЮК твърдехме, тази
СУБНОР на Косово има 46 000 членове. СВои приказки и измислици. 
__________________________ първата ни крачка в осъществяването

на обемните задачи не само на Сдру- 
равно- вехме специалисти не за сдружения жението иа бойците, но и на Съюза

народностите, труд, но за — службите за настанява- на КОмунистите, Социалистически^ съ-
не на работа. Все пък най-голямата ю3 и всички обществено-политически

направена след Четвъртия организации. Не бива никога вече да

позволим нашите противници да бъ

дат в офанзива, а след това ние да

ваха над
борба загинаха 6 200 бойци. Днес оставим на врага датвъртия пленум 

че всички
шени, че почти „за една 
изчезнали всички стопански трудности,

траревотоцмонни проблеми в Косово са ре- 
нощ" са

РАСТКО ЙОВЕТИЧ

постигнато пълно национално
СУБНОР 

в по- 
изтеклите го- 

е отстъпила 
и отданост 
ком

Според множество оценки 
на Косово е онази организация

правие на народите и 
всички кадрови проблеми решени. За

крайнината, кодто през 
за момент не

се говореше, пишеше в докла- грешка 
дите и на всичко това се ръкопляска- пленум е там, че бе занемарено иде
ше, обаче не се размисляше дали с, олопическото образование, 

унисти- това добрият път. Заблюжденията от Сдружението на бойците от Косово 
време бойците, този период бяха големи. Най-добър покрай другото прие изключението, че се браним.

това
дини нито 
.от своята ревотоционност 

на Съюза нана политиката
те. През цялото това

бе казано на неотдавна прове- 
на Покраининския

както
деното заседание 
отбор на СУБНОР остро и отговорно 

на Тито-
СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ В ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА

изнасянетореагирали против 
вите потрети, свалянето на лозунгите,

бой- Нито »извън«, нито »над«на паметниците накощунстването 
ците от НОБ.

заявява— Бойците реагираха 
Мехмед Маличи — и срещу много де
формации в културата, образованието Видима е разликата между
„ възпитанието на младите поколения, __________ ______ __ ______ Съюзът на

срещу бюрократичните отношени комунистите действува в политическата
общественислужби къ« граж- ___________ ____ социалистическото са«оу-

неефикасността на отделни ор- 
инспекциите.

махне всички елементи, които. . . аван
гарда на работническата класа и воде
щата идейна сила на обществото от
делят от всекидневните жизнени ин-

членове на СК да решават вместо са
тела 

постави въ
и делегатскитемоуправителните 

и скупщини, може да се
за по-нататъшното развитиеотделни 

даните, 
гани от правосъдието и 
Своите становища

напрос
нашата система. Ако членовете реши- тереси и от труда и живота на работ-правление

ническата класа и трудовите хора въ-становително не провеждат приетите
политика, ако делата се ралича- обще".

бойците изнасяха 
Оба- Разликата е някъде по-малка, ня- 

каде по-голяма. Общата оценка — 
ако се съди според казаното на неот 
давнашното съвещание, 
от Комисията на ЦК на СЮК за ор- 
ганизацинни и структурни въпроси — 
все пък би трябвало да гласи: Съю
зът, на комунистите не бива да бъде 
доволен със своето действуване в по
литическата система.

ща и
ват от заключенията и думите 
ганизацията губи авторитета и

явно, открито и непосредствено.
намираше действи- — ор- 

силатаче всичко това не 
телен отзвук.

На съвещанието, обаче, бе посоче
но че тъкмо организирането за акция 
е най-слабата точка в работата на Съ- 

Следователно, няма дилеми, че и Юза на комунистите. Има, впрочем, 
другото явление трябва ре- много заключения и договори в кои- 

Начинът то главно по обобщен начин се казва, 
това какво трябва да се прави, но не и 

познат. На споменатото съ- как. Твърде малко са заседанията, ча

организирано си.Бойците не бяха изненадани от 
Косово и от всичко 

добре организираният
демонстрациите в
онова, което 
враг направи през изтеклите три ме
сеца. Не бяха изненадани, защото вра-

едното и
шително да се изкореняват, 
по който трябва да се направи

жеските сили се огласяваха и преди, 
а особено през изтеклите десет,

е отдавна
вещание Драголяб Ставрев го форму

лира така: „Съюзът на

пет-
които се анализира какво от догово
реното преди е осъществено,надесет години. Причините, дето СК ролята си 

тази област не осществява винаги по 
следователно и по най-добър начин се 
изразяват в две крайности: или в „ма

нталитета на властта" на отделни чле

нове (ръководители) на СК, или в об 
;гоятелството, че членовете не са до 
ггатъчно и по истински начин активни.

Трудно може да се каже, кой от 
тези „уклони" е по-опасен. Ако на

време се осуети тежнението на някои

в РЯДко
от опита се извличат поуки за по-на

татъшната работа, а различните мерки

комунистите— И сега трябва да се борим сре- 
заявява Мехмед водещата си 

роля само ако с целокупната си ак

тивност даде възможност и допринесе 
елементите на по-

може да осъществяващу същия враг 
Маличи. Във всичко, което се случи против неотговорността, несполучливи

те решения или злоупотребите се при

лагат изключително едвам когато на

станат критични положения* Това са 
вероятно и главните причини, поради 
които настъпват и споменатите укло-

последните няколко месеци в Косо-в
да се премахнат 
средничество в решаването между ра

ботническата класа и нейната

во участвуваха и онези, които и пре- 
контрареволю-ди това участвуваха в 

ционните покушения, като се почне о 
Информбюро, пък до множеството шо- 
винистически и иредентистки провока

ции, каквито в покрайнината не вцх>

власт,

относно институциите в които се прие

мат обществени решения, но ако и
„ ни.

в собствената ои организация изнаме

ри онези решения, с които ще пре- Накрая може да се каже, че цярът 
против приведените слабости принцип

но е познат и че „само" трябва да 
се приложи. Впрочем, трябва да се 
опираме върху делегатската система 
и там да се работи. Това, преди вси

чко, е дълг на членовете на СК, за

щото те са най-числени в скупщините, 
делегациите, Социалистическия съюз, 
самоуправителните органи, всякЪДе къ

малко.

1" '.ЙЧ.* ■ =Комунист
Председател иа Издателския съвет на НИРО „Ке- 

мунист”: Доброслав Чулафич.
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Саво Кържавац (главен и отговорен редактор), д-р 
Живорад Джорджевмч (зцместник главен и отговорен 
редактор), Бояна Аитуиович, Велимир Филипович, Рас- 
тко Яоветнч, Сяебедаи Кяжиич, Михайло Ковач, Об
ред Кович, Ново Маркович, Зорица Ствннмировнч м 
Мияеитие Вуксаиоянч.

Председател иа Изд 
п „Комунист" м СУ Сърбия Мария Тядороаич.

Семретер не редаицията: Спомеика Толалович.

Адрес иа редакцията: БЕЛГРАД, Площад Маркс и 
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Издава: Издателсиа трудова организация „Кому- дето се съгласуват становищата и ре

шава. Следователно, не съществува 
каква причина да се чакат нови ана- 

убедят в старите 
предприемат 

слабости

нист”. ни-

Печата са на сърбохърватски, относно хъряетско- 
сръбски (кирнлнца н латиница), на словенски, маке
донски и албански и в съкратени издамия на българ
ски, унгарски, слокашии, румънски и русински език.

Излиза в петък.

лизи, които ще ни 
юценки. Трябва да се 
конкретни мерки известните 
възможно по-скоро да се преодолеят. 
И мерките са известни, а кой ще ги 
приложи ако не самите комунисти,

1Пуб| 22 декем
ври 1664 година. „Комунист" о отличои с Ордон на

С указ

съвет иа Изданията
родно освобождение, а с указ от 22 докомврн 1974

всеки във своята среда.
с ордон братства и единство със златои венец.

М. Томашевич
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СТОПАНСТВО В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ДО 1985 ГОДИНА •а' У г.

Назърнца се мени... Богат, неизползуван 

резерв
В полите на високите пла 

нини Църноок , и Бела 
разположено от 
ни на Доганишка

РАЗРЕШАВАНЕ НА КОМУНАЛ 
НО-БИТОВИТЕ ПРОБЛЕМИ

вода, 
двете стра-

река
намира село Назърица. Това 
типично

се

планинско село за 
площ от 1250 
е по баири,

С течение на времето бито 
постепенно се 

до
ил*9 чиста планин 

ска питейна ^ вода. В домове
те вече има и съвременни 
мебели, радиоапарати и дру
го. Животът напълно се ме-

ема ха, пърс- вите проблеми 
разрешават. Почти всяко 
макинство

нато
ЧА?тНИ*Пг?|!тДо иМ^РАВА "" СЕ ПРЕДВИН<ДАТ 30 СМЕСЕНИ И 130 ОВЦЕФЕРМИ В 
ЧАСТНИЯ СЕКТОР И 400 ХА ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ I

мите площи се падат 20 754 
ха, или приблизително 33 на 
сто. От тях обаче частна соб 
ственост са приблизително 98 
на сто, а в обществения сек 
тор има 454 ха, или непълни 
два процента.

съставено
от по-малки у1 по-големи 
хали с 1100

ма-
метра над 

Селото е Години наред селското сто 
панство в Сурдулишка община 
има екстензивен характер.

са спо 
за това. Най- 

обаче са: ела

морска височина, 
богато с

Предвижда се до 1985' го-
чи ст буковъздух,

ви гори и студена вода. Се-
чрез проекта „Мора

ва II" да се построят 30 сме 
сени и 130

дина

Редица обстоятелства 
собствували 
съществените 
ба икономическа 

частните 
производители,
на именията (средно по 23 
парцели на семейство), недо 
статъчно сътрудничество ме 
ЖДУ обществения и частния 
сектор и неедружаване върху 
основите на Закона за сдру 

жения труд и Закона за сдру 
жаване на селскостопанските 

Задача производители и пр.
Обективна трудност 

четири пети от 
на общината принадлежат 

съобщение полупланинските райони, не

... овцеферми в ча 
стния сектор. Броят на го
ведата трябва да достигне 
15 200, повече с 13,4 на сто, 
на овцете 22 500 (27,1 на сто) 
на свинете 7600 (21 на сто); 
на птиците 65 хиляди (17,5 
на сто) и прочие.

ни.

ам. - Преди много години тук
ДРУгояче се живееше.

. шно се

мощ на 
селскостопански ' 

удребненост

Годи-
купуваше по 

ра„—два захар, олио,
*. И «лото беше бедно,

храната — просто не 
Г »ярва сама на себе си 90

годишната домакиня Пена Сто 
| ялова.

килог- 
обле- 

леглата, 
може

МАЛКИ ПЛОЩИ — НИСКИ 
ДОБИВИ

Днес главно са застъпени 
пшеница на 695 ха, царевица— 
590, ръж — 240, ечемик, — 
320, овес

У. У Също така се предвижда 
коренно изменение на пор.о- 
дистия състав, на животните, 
като се отглеждат- по-продук-' 
тивни животни, така .,че вме 
сто 21,4 тона вълна, колкото 
се произвежда сега, да се 
произвеждат 31,5 тона 
за 48,5
копроизводството трябва да 
да се увеличи от 10 530 тона, 
или с, 29,6 на сто.

250, картофи—;
590, зеленчукопроизводство

— 182 индустриални растения
— 70 и фураж — 680 хекта
ра. Очевидно,

Назърчани са дейни и 
общност.

в
местната 
номер едно 
нето на пътя

касае се за
им е доизгражда 

от Бистър до 
центъра на селото. Трябва па 
го оспоссбят за

е, че сравнително малки площи, на 
които се постигат 
но ниски добиви. Така 
мер приносите в

I* 4 територията 
към

относител 
напри- 

метричес-

или
на сто повече. Мле

на всички 
средства, 
запланували 
ката

видове 
Освен 

са и
на махленските 

тища, но за това им е 
на помощ от Самоупра 
ната
те за изграждане на пъ 
от Босилеград. В тези и 
ги дейности особен ин 
проявяват членовете на 
за на комунистите осве 
ни председателят на мес 
общност Раде Стойков.

този

И ДРУГИТЕ ОТРАСЛИ — РАВ 
НОПРАВНО

Р. Стойков

лото име и хубава училищна 
сграда, където се учат десе
тината най-млади назърнчани, 
получават нови знания и от 
варят пътя към бъдеше 
то си. Тук има и местна кан 

. целерия и кооперативен ма 
газин, където назъричани се 
снабдяват с основните храни 
телни продукти и селскосто
пански сечива.

Назърица е център на се 
лата Доганица и Ярешник.

общност на Овощарството също пред
ставлява отрасъл, който мо 
же значително да допринесе 
за общия ’ напредък на сел- - 
ското стопанство. Сегашното " 
състояние е незадоволяващо. 
Съществуващите насаждения 
са стари, изоставени, а в 
овощните градини не се при

В програмата за дейност 
тази местна общност е за( 
нувано и чествуването на 
годишнината от революци: 
и засаждането на „88 дър< 
та" в спомен на великото жи 
знено дело на нашия вожд 
и учител другаря Тито.

лагат съвременни агротехниче 
ски мероприятия- Понастоя- 

хилядй
дървчета, 70 хиляди от кои-
щем има около 150

то са сливи „джанки", което 
свидетелствува 
ност и в този

за екстензив- 
отрасъл. Според 

до 1985 година трябва 
общо около 250

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО — ГЛА 
ВЕН ПОМИНЪК

стопанско производство. От 
страна, от общо 

на обработвас-

възлизат на 25, царевицата — 
25, картофите — 65, ръжта 

— 15, овеса 
30, зеленчука

плана 
да има

хиляди дръвчета, коет.о пред

ставлява увеличение с 79 на 
сто. Същевременно ще 
създаде смесена овощна гра 
дина на площ от над 40 х«ц 
както се предвижда според 
програмата „Морава II". Всич 
ко това трябва да допринесе 
за увеличение на производ

ството на овощия приблизите 
лно с 80 на сто.

друга 
62 956 ха — 14, ечемика 

14, фуража —
— 50, тютюна — 10,5. 

Предвижда се през

М. Я. )
Главният поминък на жиге 

лите на село Наз7,рица е жи- 
Отглеждат

1985
година пшеницата да се зася 
ва на 710 хз със среден до
бив 30 мц,
660 ха и добив 30, картофи
те на 640 и добив 80, фура
жа на 750 със среден добив 
на 220 и 55 мц, тютюнът на

ПРОДЪЛЖАВА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НА СЕЛО ПАСКАШИЯ се
ВОТНОВ7,ДСТВОТО.

предимно 
гат добитък. Въпреки че се
лото изобилствува с огромни

овце и едър ро-
царевицата на

С помощта на 

войниците
възможности за развитие на 
животновъдството, все

Причината за 
това е миграцията, както и 
повечето село в Босилеград- 
ска села. Освен това и орга-

ПЪК

то намаля89- 35, зеленчукопроизводството 
75 ха и добив от 11 мц. с 
НАМАЛЯВА БРОЯТ НА ДОМА 
ШНИТЕ ЖИВОТНИ

в

селскостопанска
„Нап 

не из

низацията за 
дейност и изкупуване 

от Босилеград

Предвижда се ст>що така 
броят на кошерите да се уве > 

620 на 950

и необходиРаботите по електрифика.
село Паскашия са в

мощта на взрив
техника разбиват и най В резултат на подчертана 

та миграция и високия про
цент старчески 
и броят на домашните живот

мата 
-тв7,рдите скали.

ция на
К7>м пълен разгар. Именно помощ 

производи

ред7>к . ?или с

53,2 на сто. До 1985 година 
трябва да се построят и три 
рибника: РупаНь, Мачкатица и , 
Топли дол.

личи от
дл7;ЖНОСТите семейства —пълня89

селскостопанските
на старите паскашияни тези 

оказват ВОЙНИЦИТЕ от към 10НАЧислжщите се
ангажирането им В7,р- 

в село

дни
поделението на Младен 
митриевич, които на твърдия 
терен копаят дупки

Помощта за съвремен

на ЖИВОТНОВ7>Д-

пооледните години 
А общината 

район

Ди- освен ни през 
рязко 
като 
има

гели. 
но развитие 
ството от

намалява, 
полупланински 

извънредни условия за 
развитие на животновъдство-

ху електрификацията

Паскашия,
участвуват и

този . година, щестрана на органнза 
изостава.

за да-
олектрификав

За реализацията на диналСй 
ката по развитие на селското

капиталовложени- >

В който ще улес-лекопровода,

живота в селото.
цията иап7,лно

обстоятвлства
Петачинци,селата 

и Врабча, а също
цията наживот 

е в състояние 
трябва

ни то.такива 
новъдството не 
да се развива 
— каза

Искровци 
така ще участвуват 
ждонето на П7>тя

стопанствои в изгра 
Моиици —

Сегашният брой: 13 400 ря6вл
едър рогат добитък, 17 690 
овце, 6280 свине, както 
52 000 птици изобщо не съ- лиона динара, 
ответствува на богатия резерв

тази 
за ос 

Пас- 
ника- 

числяЩи 
с по-

терен,Каменистият да достигнат су 
ма от приблизително 556

както

Любомир Петров, де трудно решима задача
на село

мииоще нйкои другиВ7,лковия и 
комунални

тарелите жители

не представля89
местнатаСъвета на ■ обекти.легат в

общност при Общинската скул# 
щина в Босилеград 
Съюза на комунистите.

кашия,
Ст. Н.

кво Препятствие за
ЮНА, които

в този отрас7,л.Т. Петрови член на
те се към

СТРАНИЦА 7

19 ЮНИ 1981БРАТСТВО



култуюз* йкюсвеТя* изкуство
ОБРАЗОВАТЕЛПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА В 

НИИ ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД ЩЕ СЕ ИЗУЧАВАТ

ТРИ НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ
чават за металостругари и 
— за машиношлосери;

Според плана на средното 
койтонасочено орбазование,

от обществено-поли- — природно-техническа, в 
която ще се подготвят тс 

химия (С'1

е приет 
тическите и трудовите орга-

Об- ниии по органична 
що 32 ученика), и

— дървообработвателна

клас внизации, в първи
„Иваноазователния център

Караиванов" в Босилеград ще 
бъдат записани 192 ученика, 

в 6 паралелки

спс

циалност, в кодто също 
се запишат 32 ученика.

В четвърти клас ученициш 
ще се обучават за техници по 
общо управление, 
стругари и металошлосори и 
техниии по органична химия.

учениците»

разпределени 
от по 32 ученика. Ще бъдат

всъщност всички 
които желаят 
образованието

записани 
осмокласници, 
да продължат

метало-

си.
Записването наС посочения план се пред 

клас да 
в които

класове щезъб всички 
върши в Два срока: на 

юли и 
26, 27 и 28 август, Пр
писването 
I клас са

вижда във втори 
работят 5 паралелки, 
ще бъдат 
ученика, 
има места за

30 юни и 132записани по 
Във втори клас ще 

всички учени
ци, които с успех завършат

на учениците 
необходими следни 

свидетелство
основно обра-

докумнети: 
за завършено 
зование, удостоверение от 

гражданско състо

тепърви клас.
В трети клас на средното 

образование, внасочено
който учениците се определ- 

професия,
книгата за 
яние и формуляр 
не; на учениците от втори и 
четвър™ клас — свидетелство 

клас и форму 
лЯр за записване, а за уче
ниците от трети клас,

Джордже Андреевичза записваят за конкретна 
ще се изучават следните спе-

БАБУШНИЦА
циалности:

— юридическа, в коЯто ще 
се обучават техници по труда 
и трудови отношения, с 32 уче 
ника;

НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

МЕСТЕН МУЗЕЙ
от предходния ЗА ДЕНЯосвен

документи,горе посочените 
е необходимо и лекарско удомашинна, в която ще 

съшо 32 учени- 
16 ще се обу-

стоверенйе.се запишат 
ка, от които М. Янев

казва Ристич.край—
Музейната сбирка, както ни

3 чест на Деня на освобо
ждението от фашистко 
— 6 септември — в Бабушни 
ца ще бъде открит роден му
зей. Тази хубава

наше-сните предмети от 
то културно 
ско минало да бъдат спасе- 

от забрава, пък и от без 
следно изнасяне от Лужни. 
ца. И досега се правеха опи
ти за създаване на музейна 
сбирка, но или не можеха
да се намерят съответни по
мещения, или пък поради ня 
каква друга причина 
та не се осъществяваше. За 
това пък мнозина хора от на

шия край, намиращи се на 
работа във вътрешността

историче-БОСИЛЕГРАД ииго
уведоми Ристич, на първо вре

Вечер на севдаха ме ще се съхранява в едно 
помещение към основно учи 
лище „Иво Лола Рибар" в Ба 
бушница, а след няколко го 
дини, когато се намери по- 
подходящо помещение — ще 
бъде пренесена там.

В осъществяването на тази 
хубава инициатива оказват 
съдействие и преподаватели
те в основните училища, а 
при уреждането на сбирката 
ще се поиска помощ от спе 
циалисти в Пирот и Ниш.

М. А.

инициати-
ски севдах, с които въодуше 
виха босилеградската 
ка. Особено въодушевление 
предизвика песента на Мехо 
Пузич „Партизански рози". Ве 
черта на севдаха приключи с 
песента „Друже Тито", която 
заедно с певците запяха вси 
чки посетители.

На 13 юни т.г. в Босилег
рад гостуваха 
пълнители на народни 
Беба Селимович, Мехо Пузич, 
Биляна Груич и Мики Сиби- 
нович.

В голямата зала на

ва, която от няколко годи-
публи-известните из- 

песни
беше погълнала много кул 

работни.турни и просветни 
ии — ще се осъществи. Пред
седателят инициативния 
комитет по създаване на му 
зейната сбирка в Бабушница, 
секретарят на самоуправител 
ната общност за основно об 
разование, Петър Ристич, спо-

на
идея

Кул
турния дом те се представи 
ха с хубави изпълнения 
песни от популярни боснен-

на
М. Янев

на страната отнасяха ценни 
предмети завинаги от родния

деля:
— Крайно време е интере

ДИМИТРОВГРАД

Кратки новини ПРЕСЕКА

МЕСТНО САМООБЛАГАНЕ ЗА УЧИЛИЩНА СГРАДАНад 500 ученика от образователно-възпитател- 
организация „Йосип Бр.оз Тито" в Димитровград 

участвуваха в акцията по плевене на площите засети 
със сълнчоглед 
ганизация „Сточар" в

В акцията участвуваха и административните ра- _ 
ботници в „Сточар"

ната
Наскоро и село Пресека 

ще получи нова училищна 
сграда. От 3—4 години на
сам, откакто започна акцията 
за построяване на нова учи
лищна сграда, се явяваха из
вестни колебания и недоразу 
мения. Тези дни обаче е 
сложена точка на този въп
рос.

С въвеждане на местно об 
лагане — ще бъдат обезпе
чени 472 000 динара за за- 
връшването на обекта. Все
ки член на местната общност 
в село Пресека ще даде по 
три трудодни, или по 
динара за всеки ден.

Село Пресека, в което брат 
ски живеят сърби и българи, 
и където децата се учат на

сърбохърватски и 
език старата училищна сграда 
е дотраяла и к(?~одна за пол 
зуване.

Новостроящата се /чилищ- 
на сграда се намира недалеч 
от шосето Бабушница — Звон 

Ще има четири учебни 
стаи и две квартири за пре
подавателите.

български
— собственост на селскостопанска ор

Димитровград.

400
120 работника, заети в трудовата 

„Димитровград" в Димитровград;
своите годишни почивки

организация 
тази година ще 
БЕЗПЛАТНО или

ци.

проведат
с участие от 50 на сто. Предимство при избора кои 
работници ще летуват безплатно, ще имат работници 
с нарушено здраве и работещие при трудни условия-

М. А.

МЛАДИТЕ ОТ БУЯНОВАЦ В БОСИЛЕГРАД

Изява на братството и единствотоВ бригадата „Велко Влахович", 
стипендианти на Титовия фонд от Нишки регион ще 
вземат участие в акцията „Козянско 81", ще учас-

Това са: Драган

съставена от

Тазгодишният Фестивал на 
културата на младите от Юж 
номоравски регион, 
зиран по повод 40-годишнина 
та от въстанието на югослав 
ските народи и народности за 
вършва тези дни.

рамките на организирани 
те манифестации на Фестива 
ла на културата на младите 
от Южноморавски 
по повод 
наменуването на юбилеите на 
40-подишнината от 
то хе народите и народности 
те «на Югославия, през мина-

представители на албанската 
и българската народност и 
сърбският народ тази вечер 
още веднаж показаха спло
теността си, другарството и 
развитието на братството и 
единството. В тази манифес
тация младите от двете об
щини в срещата имаха въз
можност да покажат на дело 
как се развива и тачи самоде 
Йността в средите им като 
културно-художествено твор

чество.

лата седмица в Босилеград 
се срещнаха млади културни 
самодейци от Босилеградска 
и Буяновашка община.

тържествена атмосфера, 
постите и домакините се пред 
ставиха с подготвена 
но-художествена програма. 
Именно, младите културни са 
•модейци изпълниха 
песни и рецитации за Тито, 
НОБ и 'революцията, народ 
ни песни от своя местен фол 
клор, както и народни хора 
от СР Македония и Пониша- 
вието. Младите самодейци,

твуват и двама димитровградчани. 
Видойкович и Олпица Димитрова. органи-

'И ВДенят на въстанието на народа и народности
те в СР Сърбия (7 юли) тази година ще бъде честву-I *ан по-тържествено отколкото по-рано. На историчес 

„Изворище", където е бил сформиран 
партизански отряд „Момчил войво-

култур-
3кото МЯСТО

Царибродският 
да" ще се състои тържество, на което за първ път повече

регион, а 
подготовката за оз

ще присъствуват и гости от Александровац Жупски, 
Пирот и Титово Ужице.

По време на тържеството ще бъде изпълнена 
културно-художествена програма. въстание

Т. Петров
В. Б.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна .
Бригадирско лято ’81

ПРЕЗ НАСТОЯЩИЯ БРИГАДИРСКИ СЕЗОН

Бригадирското лято в СР Сърбин 

открито с тържество на КадинячаНа трудова акция на
ТЕЗИ ДНИ започна брига

дирското лято — сезон на

Три години наред младежката трудова 
бригада „Братство и единство” от Дими
тровград участвува на съюзни трудови ак
ции и винаги от тях се завърщаше с мно
жество признания за трудовите успехи. Те
зи дни бригадата провежда усърдна подго
товка за успешно участвуване на съюзната 
младежка трудова акция „Козара ’81”. Ни
кой не се съмнява, 
бригади и

ТРУД. другаруване, на 
ство

брат-
мла-и единство между

цялата страна. Надите от
13 съюзни акции младежки 
трудови акции с 16 бригадир 
ски стана на - 
СР Сърбия, без 
области 
ботят над 17

територията на 
автономните

през лятото ще ра- 
хиляди млади, 

разделени в 319 бригади.че димитровградските 
от нея ще се завърнат — Подготовката на бригадите, 

както се оценява в РК на 
ССМ на Сърбия, е по-добра 

предишните години. Това

катоударници.
от

В е признак на огромното 
лание и готовност на млади 
те да се

младежката организация 
в Димитровградска общ 

дни най-голямо 
ние се посвещава 
товката

же-вчета за другаря Тито". Ос
вен това, местната трудова 
бригада ще работи върху до

йна
тези самопотвърждават 

чрез труд и чрез задълбоча 
ване на братството и единство 
то. В

внима-
на подго. 

на младежта за таз-
изграждането на 
да в улица „Сутйеска", теле
фонната линия от село Сми- 
ловци до село

водопрово- Младите от републиката преизпълняват нормите

годишното бригадирско 
Изготвен

първата смяна на трудо 
вите акции в СР Сърбия ще 
участвуват и пет бригади от 
Косово, които също добре са

лято. акции ще се направи, както 
се очаква, крачка напред 
развитието на самоуправител-

щита, така че се планират и 
истински .малки учения 
бригадирите и проверка 
боеготовността и знанията.

е план на подготов
ка на бригадирите, в 

на която те ще

Пъртопопин- наврамки- 
издигат

идейно-политическото си об-

нате
подготвени и организирани. ните отношения, в които бри 

гадирите трябва да станат 
истински субекти

На съюзните акции в Сър 
бия, без автономните облас

разование, като се подготзят 
за успешна обществено-поли
тическа дейност в младежкия 
лагер на Козара. Също така 
ще бъде направена проверка 
на здравното състояние и фи 
зическите им способности.

Трябва да се подчертае, че

Бригадирите са особено за 
радвани от новата униформа, 
която с качеството си, крой
ката и разцветката задоволя 
ва вкуса на младото поколе 
ние. Това е всъщност креация 
на ,,Беко с марките ,на ,,Ли 
Купер", която се състои от 
фланелка, блуза, кратки и 
дълги панталони в твърде 
приятен „беж" цвят. Плат

нените обувки, които произ 
вежда „Тигър“ от Пирот съ
що имат този цвят и по ка
чеството и дизайна си не изо

на целокуп 
ния живот и труд. С други 
думи, трудовата акция тряб-

ти — а това са: „Автопът", 
,,Вра-,,Белград", „Власина", 

ня"( ,, Кадиняча", „Смздере- 
во", „Ниш", „Пирот", „Подри 

„Пещер" и
ва от „школа на самоуправ

лението", каквато години нанье—Кол у бар а ", 
„Гердап" това лято, как
то .миналото, цената на тру- 
дочаса няма да се увелича

ред е считана, да стане ис

тинска самоуправителна ак

ция- Затова развитие на са- 
моуправителните, делегатски

те отношения на акциите осо 
бено трябва да допринесат 
активите на СК и младежки
те организации.

димитровградските младежи 
и девойки проязяват изключи 
телно ва, или ще се увеличи незна 

чително. С финансовия план 
на трудовите акции е предвид 
ено да се осъществят работи 
на стойност от приблизително 
300 милиона динара. Действи
телната цена на тези работи 
ще бъде поне два пъти по- 
голяма, понеже цената 
бригадирския труд е значите 

от признатите

голям интерес за за- 
‘-леняване в бригадата и изоб 
що към доброволния младеж 
ки труд. За това 
говори фактът, че за 50 ме
ста в бригадата има 200 кан
дидата.

Обаче и

достатъчно

I -Vза онези млади, 
които няма да заминат с бри
гадата на Козара, има доста
тъчно възможности за брига
дирска изява и в Димитров
градска община. Именно, 
младежката организация е из 
готвена и програма за прове
ждане на местни трудови ак 
ции. Централно място в тези 
трудови активности безспор
но ще има акцията „88 дър-

Подготовка за „Козара "81" на

лно по-нискаци, уреждането на града и 
комуналните обекти, ще съби 
рат вторични суровини и ще 
уреждат спортния център. И 
тази година бригадирите ще 
съдействуват на Селскостопзн 
ска организация „Сточар" в 
прибирането на тазгодишната 
реколта.

цени на пазара. С тези цени 
и с надхвърляне на норми 
те бригадирите 
телен принос за спестявания 
та и за провеждане на по 
литиката на икономическа сто 
билизация в обществото.

На тазгодишните

в
дават значи

Т. Петров трудови

НИШ

Югоолавокм преглед на младите техници
Местна трудова акцияличност у 

Прегледа от
социалистическанаучно-техническо зноНа 12 и 13 юни тази годи

на в Ниш се проведе 17-тия 
преглед на младите техници в 
Югославия- У нас действуват 
над 10 ООО' технически 
ции и кръжоци и към 
клубове на младите техници 
и Народна техника. В тях 
нуват над 50 000 младежи и 
девойки. Там те имат възмо 
жност да се обучават в 14 ра 
злични дисциплини: авто—мо 
то техника, архитектура

освен
чение, едно още по-важно ка младите хора.

Ми о драг Вукович, пред- 
Съюзнота конфо

най-известнитеИнтеросно е, че на акцията 
„Автопът" се подготвя „ек
сперимент", в който повече 

„коменданти", 
които

стават
световни спортни обувки. Ще 
бъдат предприети и други 
мерки стандартът на бригади-

— това о школа на 
другар

кричество
братство и единство, 
ство, хуманост, издръжливост, 
отговорност и др., кои1о спо 
собствуват за изграждането на

содател на 
ренция на социалистическата 
младеж з Югославия.

сек- 
9 500

няма да има 
па ни „секретари", 
замениха, но всцчки функции

ги рите още повече да се по
добри. Особено внимание 
заслужава договорът, според 
който ще се обединят кул
турно-художествените госту- 
вания, така че бригадирите 
на всички акции ще имат въз

Б. К.

чле на управление и ръководене 
непосредствено ще упражня 
ват бригадите.Г-Я

Новина е съЩо така, че таз 
идейно-политичес 

ка работа ще бъде освободе 
лекции,

г \ Щ' 1
"" а*-.' 1

И годишната
можност да гледат и слушат 
нац-реномираните .поети, ар
тисти, певци.

, ' - '■

I • • '
електро, кино, 

ма~
строителство, 
фото, селскостопански и на от класическите 

но превес ще имат свободни 
диалози

Vелектроника ишииотехника, 
кибернетика, общо конструк 
торство и радио-операторство.

Прегледът на техническото 
творчество на младите в Юго 
славия и подобни манифеста 
ции, които обединяват

3
■■ : . V '

ите разговори, 
трибуни. В програмите по 
обществена дейност особено 
внимание се отделя 
народната отбрана и сомоза-

сезонът на 
акции започна на 

с централно тър

Официално 
трудовите 
14 юни т.г. 
жество на Кадиняча.

\

на все-

мла-
имат

Знамето на прогледаВр|,чване
дите от цялата страна,
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♦
!И РАЗВИТИЕТО НА ЮНА

ПОВОД 40-ГОДИШНИНАТА НА ВЪСТАНИЕТО, СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ И СЪЗДАВАНЕТО

ОТ ФОЧАНСКИТЕ ПРЕДПИСАНИЯ ДО САМОУПРАВЛЕНИЕ! О

ПО

1
(II) Първият парламент на Нова Югославия

Югославия и да . 
освобожде- ▼ 

особо
бе

на за-

Югословия. Отда- нитвта на народите и държава
установи Национален комитет на

Югославия, като орган с всички
правителство. След това на 

са отнети правата 
Югославия, решено е д-з 4

Наближава краят на 1942 година. Въоръже- ди борба срещу окупатора на
дено о признание на ЮКП и на другаря

Народоосвободителната нието на
ности на народно 
женското правителство

1Тито за се
сили на Югославия междувременно постигатните

забележителни успехи. Създадена е широка сво- успехите, осъществени в

война.
бодна територия, обхващаща 
ната. На освободената и на части от неосвободо-

една пета от стра-
Създеването на АВНОЮ, който според за

действуват органи на революци- дълженията, ко-ито о имал да изпълни
— вобо ителните влЯва ПЪРВИЯТ ПАРЛАМЕНТ на Нова Югославия,

народоосво од нанася мощен удар на бежанското югославско пра ЧуЖбииа, и Югославия да се изгради
в Лондон и на дражевистите, а дона- 

народоосвобо-

конно правителство на 
се преразгледат 
и задължения,

;международни договори 
о сключила Югославия с

върху яг- 4 
държавн.з ф

продста всички
ната територия

които
онната народна власт 
отбори. Нарастват освободителните сили и поли

тическата обстановка в страната 
създаването на . Народоосвободителната 
на Югославия през ноември 1942 година.

катофедеративен принпиц,вителство мократичен 
общност на равноправни народи. ♦довежда и до ся

войска дителното
гане на решителни политически и военни успехи в

международна афирмация на
движение и създава условия за пости ♦за отнемане

Югославия 4 
се забра- 4 

страната. С отделни решения се 4 
Народоосво- 4 

другаря Тито се присъ- А

Освен това, прието е решение 
на законното правителство направата 

и на
следващата година.

крал Петър И Караджорджевич да
ЮКПV При такава обстановка ЦК на 

4 решение да се свика
4 Антифашисткото вече (съвет) на народното ос- 
4 вобождение на Югославия (АВНОЮ).

провежда на 26 и 27 ноември 1942 година в **■

взима
ИСТОРИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ В ЯЙЦЕ ни вр7,щането в

отдава признание и благодарност на 
Големите военни постижения и плодотвор- бодиТелната войска, а на 
работа на Изпълнителния отбор на АВНОЮ 

1943 година изисква от ръководство

учредителна скупщина на

Iжда званието Маршал.Скупщина ната

♦ към края на
на народоосвободителното решения Второто 

по-
^ та се
4 Бихач, Босна и Херцеговина.

Така с историческите синовидвижение
органи- заседание на АВНОЮ допринася за пълната

владствуващите кръгове
стъпки в процеса на усъвършенствуване
зацията на новата, млада държава, стъпки нямащи литическа разруха на

значе- монархията на стара Югославия- Заседанието всъ 
щност формулира победата

И1 ъ т♦ В приетите резолюции за създаване и ус- 
АВНОЮ е общонационал-♦ вътрешно, но и външнополитическосамо

ф тройство се изтъква, че

4 но и
4 на Народоосвободителната

4 най-високият политически израз на създаденото 
♦ крепко единство на народите на Югославия, израз ноември 1943 година в Яйце се свиква II заседа-

решения получава

ре-на народната 
Югославия. Поради това и в герба на

ние.
общопартийно политическо представителство волюция в

победи нз нова Югославия е внесена датата: 29, XI 1943 — 
денят, който се счита за официално провъзглас
яване на нова социалистическа Югослзвия-

война в Югославия... За да се узаконят извоюваните 
Революцията, по инициатива на ЦК на ЮКП на 29

4 .на тяхната несломима 
^ торите,
Т като тяло, което още повече ще развива и
▼ ------- усилията на^ народоосвободителните

и на всички останали народни масови антифа

воля за победа над окупа- ние, което според приетите

слуги и помощници, огромно историческо значение, 
обе-

За този светъл исторически ден, другарят 
Тито в отчета пред II заседание на 
Яйце на 29 ноември 1943 година казва: й

,,Ние днес имаме Антифашистко вече на 4 
народното освобождение на Югославия. В него 4 
са застъпени всички обществени слоеве. За пръв ф 
път в нашата история нашите народи изпращат 

нз в този свой орган представители, които са поник

нали от неговата среда, които те свободно изби

рат и в които те наистина имат доверие...""

(следва

АВНОЮ ввсички техни сили

След изчерпателния политически и военен 
ОТ' отчет на Върховния комендант

другаря Тито и разискванията на представителите 
на народа от всички краища на Югославия, 

АВНОЮ осъжда предателството на влад- приета Декларация на Второто заседание 
^ стзуващата буржоазия на Кралство Югославия и АВНОЮ. В нея 
7 отговорността на правителството за злодеяния на АВНОЮ да се учреди 
ф четника (дражевист) Дража Михайлович и залъг- но

ф ване на световната общественост за това кой во- славия, като върховен

на НОВ и ПОЮф динява 
ф бори 
ф шистки организации... е

♦
между друпото се регулира 

във върховно законодател- 
и изпълнително представително тяло на Юго- )

♦Подготви Д. Радовановичпредставител на суверз- ♦I
ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА

ПОСТИГАМЕ ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
защита 20 юни, в Димитровградска община сеТазгодишният ден на гражданската 

отбелязва по четвърти път по-тържествено от предишните години.

Тази година 20 юни, в общи 
на Димитровград се отбеляз-

защита в местните общности 
и ООСТ в града.

Когато говорим за активнос

През изминалите три годи 
ни активностите, които бяха 
организирани по повод отбел- за с най-разнообразни и бро 
язването деня на гражданска йни състезания, между еди

ниците на гражданската 
щита в местните общности , и 
трудовите организации.

тите не можем, а да не спо
менем и традиционната 
ция ,,Срещи на селата", къ- 
дето на състезателите

за-га защита, имаха предимно 
трудов характер, каза' начал
никът на общинския щаб по

ак-

Об най-
щинският щаб по гражданска 
защита в течение на цялата

редовно се задаваха въпро
си, пряко свързани с граж 
данската самозащита.

Чрез обученията в рамки
те на обществената самоза
щита са минали над 10 000 
трудещи се и граждани в об 
щината. В местните общнос

гражданска защита Тошко Ста

нчев.

От.неотдавнашното съревнование гражданска защита

юни, участие взеха най-добри 
те отбори в общината — по 
отделни специалности: Първа 
медицинска помощ, против- 
пожарна защита. обща са
мозащита и радиоложко —би 
оложко и химическа защита. 
Всъщност това бе сумиране 
на резултатите, които трудо
вите хора и гражданите от 
Димитровградска община по 
стигнаха в течение на годи

ната.

Регионалното състезание бе 
проведено на 7 юни в Ниш, 
а община Димитровград пред 
ставляваше ОСТ „Сточар"' — 
по първа медицинска помощ 
и зае ПЪРВО МЯСТО, 
от своя страна представлява 
най-голям успех, който досе 
га са постигали димитров- 
градчани на подобни състеза

ния.

ти и организациите на сдру- 
женид труд в Димитровград
ска община са формирани 
специализирани части по пър 
ва медицинска 
одолжко , биоложко - 
ска

което

помощ, ради 
химнче 

против пожари а 
об-

зещита,
защита, поддържане на 
ществения 
хора и обществени блага и 
други. Също така са създаде- ' 
ни и необходими части с об 
Що предназначение.

На финалното състезание, 
което бе проведено в Димит 
ровград, също по повод 20

ред, спасяване на
— Наблюдавайки 

това, мисля

всичко

че в предстоя 
щия период пред нас стоят 
още по-сериозни задачи, каза 
накрая другарят Станчев.

В тазгодишните заключител 
ни състезания по гражданска 

включена е и , акцизащита,

ята „Нищо не бива да ни из 
ненада".От едно учение по гражданска отбрана Т. П.
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СПОРТ И ФИЗКУЛТУРА

Творчески награден конкурс на „Мост"СЛАБА ИГРА НА 

„А. БАЛКАНСКИ“ ЗА ДА НАСЪРЧИ и 
ческата работа на

стимулира твор- 
творците от българска

та народност в Югославия в областта на 
художествената литература, науката и пу
блицистиката,

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

1. Право за участие в творческия на
граден конкурс на списание „Мост" имат 
само граждани на СФРЮ.

2. По повод 40>годишнината от въста
нието и социалистическата революцид на 
народите и народностите на Югославия 
— конкурсът е посветен на този юбилей 
и тематично е насочен към теми от НОБ 
и социалистическото изграждане у нас 
във всички области и дейности, в общо
то преобразование и напредък, изкова
ното братство и единство, социалистичес
кото самоуправление, бригадирския жи
вот и пр.

* В последния кръг на пър 
венството: „Победа" (Държи

„Асен Балкански" 3:3
* Загубен ли е шансът за 

пласмент в по-висок ранг съ 
стезание!

В последния кръг на тазго 
дишното футболно първен
ство, когато беше твърде не 
обходимо да победят, футбо
листите на „Асен Балкански" 
от Димитровград се предста
виха с бледа-игра и спечели 
ха само една точка в мача 
срещу последния отбор в 
таблицата на Пиротска лига.

Мачът в Държина между до 
машния отбор „Победа" и 
,.,А. Балкански" завърши на
равно — 3:3, но лесно може 
ше да се случи Димитровград 
чани да загубят този 
Именно, футболистите от Дър 
жина имаха предимство от 
два гола (3:1) все до послед 
ните няколко минути на ма
ча, когато Димитровградчани 

. успяха да вкарат два гола 
и да избягат поражението.

Безспорно, футболистите на 
„А. Балкански", които бяха 
провъзгласени за големи фа
ворити в този мач, заслужа
ват критика за слабата игра. 
Обаче още, повече загрижа 
ва несериозното поведение 
на някои футболисти, които

недисциплинирано изпълнява 
ха задачите в играта и които 
сякаш формално заемат мес 
тата в отбора, когато „Балкан 
ски" играе вън от Димитров
град. Не може да им бъде 
оправдание ни фактът, че 
футболните терени на оста 
1налите отбори в лигата не са 
като този в Димитровград.

Въпреки че първенството 
приключи, все още не е из
вестно кой отбор през идва
щия сезон ще се състезава 
в по-висок ранг състезание. 
Именно, футболният съюз все 
още не е решавал по жалба 
та на „Балкански" във връз 
ка с мача с отбора на „Дра- 
гош" който бе прекъснат 
при резултат 2:2. Дали „А. 
Балкански" ще се класира в

„Мост" обявява 
традиционния творчески награден конкурс' 
за 1981

списание
на)

год. за следните жанрове: СТИ- 
ХОТВОРЕНИЕ, РАЗКАЗ, НОВЕЛА, ЕСЕ, НА
УЧНА СТАТИЯ И ПУБЛИЦИСТИЧНА СТА
ТИЯ. За посочените жанрове се предви
ждат следните награди:

I ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ

първа награда 1.000 дин. 
втора награда 800 „ 
трета награда 700 „

3. Творбите трябва да са написани на 
български език — по възможност на пи
шеща машина, раздел тройка или четли
во на ръка и да бъдат означени с обо
значение шифър). На редакцията за кон
курса се доставят по три екземпляра от 
предложената творба, а името на автора 
с точния адрес трябва да е сложен в 
затворен плик, върху който е написано 
обозначението' на творбата.

4. Обемът на предложените творби 
може да бъде най-много до 25 (дваде
сет и пет) страници на пишеща машина.

5. Последен срок за доставяне на 
творбите на Творческия награден конкурс 
на „Мост" е 30 октомври 1981 год. Ръ
кописите трябва да се изпращат на ад
рес: ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" 
ТВОРЧЕСКИЯ НАГРАДЕН КОНКУРС НА 
„МОСТ", Кей „25-ти декември" _ДГо 8, 
18 000 Ниш.

II ЗА РАЗКАЗ

първа награда — 2.600 дин. 
втора награда — 2.300 „
трета награда — 1.800 „

III ЗА НОВЕЛАмач.
по-висш ранг състезание ще 
зависи и от разрешаването 

един или
първа награда — 3.000 дин. 
втора награда — 2.500 „ 
трета награда — 2.000 „

на една дилема: 
два отбора ще получат място 
в по-силна лига.

В мача срещу „Победа" от 
Държина, отборът на „Асен 
Балкански" игра в състав: Ста 
вров — Васов, Стойчев, — 
Иванов, Марков, Пешев — Цве 

Каменов, Тошев, Кръс

IV ЗА ЕСЕ

първа награда — 3.000 дин. 
втора награда — 2.500 „ 
трета награда — 2.000 „ ЗА

тков, 
тев и Алексов. V ЗА НАУЧНА СТАТИЯ 

първа награда — 3.000 дин. 
втора награда — 2.500 „ 
трета награда — 2.000 „

ЦветАвтори на головете: 
ков — 2 и Алексов.

6. Творбите ще бъдат прегледани и 
оценени от специална комисия (жури) а 
резултатите съобщени във в-к „Братство".

Д. Ставров

VI ЗА ПУБЛИЦИСТИЧНА СТАТИЯ 
първа награда — 2.100 дин. 
втора награда — 1.800 „ 
трета награда — 1.500 „

БОСИЛЕГРАД: „МЛАДОСТ" — „ЖЕЛЕЗНИЧАР" 3:1 (1:1) РЕДАКЦИЯ НА СПИСАНИЕ 
„МОСТ"

Реванш за есенното 

поражение
БОСИЛЕГРАД ДИМИТРОВГРАД

Филми през седмицатаХуманна
постъпка

Във второто полувреме фут 
ата- 

сякаш

През настоящата и следва
щата седмица за населението 
от Босилеградска община, Ме 
дицинският център от Враня 
ще проведе флуорографира- 
не за лица от над 13-годиш- 
на възраст.

в неделя наВ Босилеград 
14 юни, в 
последния кръг на 

във

болистите на „Младост"рамките на лред- 
футболно- 

Вранска
куваха още по-силно, 
искаха да се реваншират 
поражението (0:3) от 
част на първенството. До края 

на бо-

за
то първенство 
"А“ група, се състоя футбол
на среща между първите и 
юношеските отбори на „Мла
дост" и „Железничар" от Вра

есенната

!Гна мача лявото крило 
силеградския отбор М. Цвет- &.*;Изпълнителният 

Общинската скупщина
решение,

съвет при 
в Бо- [V ■'ков два пъти улучи мрежата 

зад гърба на вратаря на „Же 
лез^ичар", така че крайният 

3:1 в полза

И 1нека баня. и»соилеград прие 
което за населението от тлъ- 

и бистърски райоч,
отбори

„Железничар" 
инте- 

а босилеградски-

бяха по-добър съ"

наЮношеските 
„Младост" и 
се изявиха с хубава и

нарезултат е 
„Младост".

С тези 
дост"

МИНСКИЯ
където няма ток, и 
жо да се проведе 
снимане, да
тен превоз, т.е. превоза да 1 

общинския бю
джет. Безспорно това е доб- $ 
рп и хуманна постъпка.

не мо- | 
рентген- 

обезпечи безпло-
две точки „Мла- 

се закрепи в горната 
част на таблицата.

ресна игра, 
те юноши 
перник. Във второто полувре

ме те отбелязаха два извън

редно хубави гола и спечели

ха победата.

В последния кръг но пър
венството босилеградчани иг- 

отбора

се заплати от
< ■1- . 1 ~ ' :

;рая- в Т'/,рговище с 
на „Пииня“. взм. я.м. я.

20 ЮНИ, СЪБОТА — ДЕВОИ 
КАТА ОТ ПЛЕМЕТО АШАНТЕ; 
АМЕРИКАНСКИ

Първите гарнитури на два

та отбора също бяха настро

ени за
та изобилствуваше 
футбол. Босилеградските фут

болисти създаваха
положения. Завършва-

ски закрита стая в една лон
донска болница. Момъкът се 
измъчва от съзнанието, че не 
повите родители се намират 
пред развод, въпреки че те 
скриват болния си син. С же 
лание да помири родителите 
си момъкът бяга от болни-

---
чигра, така че среща- 

с хубав

7Ш ВАНЕ23 ЮНИ, ВТОРНИК 
СА; АМЕРИКАНСКИ 
25 ЮНИ, ТОВА НАИСТИНА Е 
ЛЮБОВ; ИТАЛИАНСКИ

по-зрели

*голови
Йки успешно една добре ор

[1

На зрителите препоръчваме 
игрален фил,

цата.
Започва търсенето на отбе 

галия, болен младеж... , На-

атака на саоя от-ганизирана 
бор, капитана!,т на „Младост 
Георги Георгиев откри резул- 

— 1:0. Към края на лър-

италианския
„Това наистина е любов". То
зи филм всъщност предстаа- мира го един .полицай и го 

момък, кой- завежда при родителите. Пр^д
мо-

II
2:

Шг>Г.......................

разказ затата лява
то боледува от коварна бо 

• лвет. Неговият
състояние да произвеж- 

и тъкмо заради

стоят твърде трогателни 
менти, от които се научава,

та основото полувреме съДиЯ 
вателио показа

организъм нена бялата точ че на младежа се изпълнява же 
ланието, но наскоро той по

I, ( е вотбора огка —- дузпа за 
Вранска баня, която бе успе-

антитела
всеки миг може да по-

по- привлекателно място давсеВласинско езеро — 
за отдих и почивка

чива.това
чине. Той живее в херметиче Т. П.

и резултатътшно изпълие-иа 
бе изравнен на 1:1.
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Хумор из нашите краища
попитаЛи, надавайки се 

ли бе
та. Накрая го
на положителен отговор: спомага 

на болните да оздравеят?
— Един мой съселянин, бог да го 

прости, ми говореше, че банята много 
отговорил нашенецът.

ЗАЩО ДА СКАЧАМ!...

мятаПросветният съветник за училищата на 
Босилеградскабългарската 1Щр©дност в 

община проди няколко години пристигнал
село му помогнала

в подведомственото отделение в
часове по 67,л-Доганица. Прис7,ствувал но 

гарски език, математика и познаване 
природата и обществото, а след това учи- 

Асен Михайлов извел учениците си 
на час по физическо

на
БЪДИ СПОКОЕН!

Нашенец оттелят 
в училищния двор
В7,зпитание.

Босилеградско се наме
рил в неволя и решил да продаде коня 
си, за да дойде до някоя пара. Завел

го хвали:Муле с лутаре и зидаре подготвителни уп-Часьт започнал с 
ражнения-

го на пазара и започнал да
— Заповядайте, хора! Продавам мно

го умен и работлив кон.
Започнали да пристигат заинтересова

ни и според древния търговски обичай 
П7,рво го попитали за годините на коня-

— Младо е кончето ми! Има са 
четири години.

— А знае ли да В7^рше? — подхвър
лил някой.

— В7,ди спокоен другарю! Върше, та 
хоро играе! Аз вече десет години с не
го ов7,ршвам по хиляда снопи^

замислете— Ученици, казал учителят, 
си, че двор7,т о бара, П7,лна с вода и 

вие тряб-
Дойде и това лето, а лутат оди Суково до Ра 

почмтъаю. Од септембар сваку годину — до- 
куде март се договараю ка че га почну, после по 
СИЗ-ат се раскарую кому да даду да га прави, па 
после док среде механизации) — отиде си годината.

по нея има доста кам7,ни, а
през „барате" без дакиту не сива да минете 

измокрите краката.

започнал 
и да

И да им покаже, учителят 
да си замисля кам7,ни в ,,барат а"

от един на друг. След него и уче-Чуди ме нешто. Ка е праена пругата, ждре 
Йерму е пробивано на здраво и това рас-

скача
лото на наниците започнали да скачат от един 

друг замислен камък. Във веселия глъч 
на учениците внимателното ухо на учи
теля обаче забележило, че нечии крака 

някой
Учителят се 067,р-

3 године. Тегая не етояние било направено за
имало дейъшн>а механизация, нейе имало ни 
циалисти, ама изгледа нейе имало и теквая

спе-
ИЗААО-

,,СИЛЕН" БОЙтация- ототносностр7,жат по земята 
учениците не 
нал и строго

— Раде, какво правиш?

скачал, 
извикал:

Двама нашенци, Иван и Стоян, били 
големи приятели. Иван нямал нито един 
зъб в устата, а Стоян — нито един ко- 
С7,м на главата.

Не може другояче да се рече осем тека.

Путат по Йерму йе трасиран, са само требе 
да се прошири и асфалтира и ете не може. Колко 
що е направено тегая за три 
за 30 године.

когато— Шляпам! Защо да скачам, 
нося ботуши . ..са не може изгледа обаче не харесвалоПриятелството им 

на един техен съ^еД- И те решили мал- 
лодиграят. Когато с тях бил 

и съседът им, Иван и Стоян ,,здравата се 
скарали". Съседът им ликувал 
Когато „кавгата" наближила връхната точ
ка, Стоян се „заканил" на Ивана:

ко да гоСве ми се чини дека тука нема желание ра
ботата да се поускори и завърши. И сам се увери 
ка се оче кво се може. Преди годину дъна, Поганов- 
ско ждрело за месец дъна пробите наздраво.

ПОМОГНАЛА МУ...
в себе си.

Един босилеградчанин пристигнал в ня
коя баня да се лекуеа.

Ако ти стана, ще ти избия всич-Истина и тамо навърляше камен>ете у рекуту, 
па съга ка дойде — она уместо по коритото — из
лази на путат и га носи.

Няколко дни след него в същата ба
ня пристигнали още двама болни от ня- 

Тъй като не знаели 
за банята, пристигналите за- 

нашенеца за всичко 
интересно за баня-

ки зъби!
— Море, ако пък аз стана, все ще 

те оскубя 
Иван.

кой далечен град. 
почти нищо 
почнали да запитват 

по-малко

не му останал „длъжен
Значи, и тука не е крива реката, ни ждрелото,

требе.ама човекът. Не, неуработи ли га 
оно после излезне на лоше.

Обработил: К. Георгиевон кико
интересно и

Изгледа на путарете се угледа и „Градня". И 
она не варка с хотелат у Звонску бан»у. Каже: „док 
направе путат уз Йерму — че буде и хотелат"...

И тека — уместо нашите путаре и зидаре да 
се угледаю на ония що иду напред с наукуту и тех- 
никуту, що работе по-бърже и по-арно — они се 
врачаю с 50 године назад...

Съдията:
— Вие сте откраднали яйца 

от магазина на този 
Имате ли някакво извинение!

Обвиняемият:

—Знаеш ли кое е най-голя 
мото наказание за една же 
на! човек.

— Не.
— Дай Й двайсет хубави 

шапки и рокли и я затвори 
в една стая без огледало.

—Е и прочете ли я!
— Как не- Ще почакам да 

я филмират... — Да, аз ги взех по погре
шка!

Право каже народната поговорка: „Нейе крив 
кой изиджа два зеляника, него кой му !)и дава"...

N Съдията:
— Вярно ли е, че съпруга

та на нашия колега е изклю
чителна домакиня!

— Изглежда, че е вярно, 
защото колкото и късно да се 
воъща в къщи, все я заварва 
с точилка в ръка...

— Сигурен съм, че 
виждал някъде вашето лице.

— Нищо чудно. Аз си 
нося навсякъде.

съм
Как така!

го
— Мислех ги за пресни...

— За вас, бих отишъл и 
накрая на света-

— Че защо не! Ще ви бъ
да много признателна!

Пациент се оплаква на док
тора:

— Докторе, имам комплекс 
на малоценност.

Лекарят го преглежда вни
мателно и заявява решително:

— Лъжете се, това не е 
никакъв комплекс!

— Чувам, че те ухажвал 
някакъв много начетен мла
деж — подпитва майката.

— Да, донесе ми да проче 
та „Теорията на относително
стта" от Айнщайн.

Пътник, седнал 
се обръща към жената, ко- 
ято стои до него:

— С удоволствие бих 
отстъпил мястото, но за съ
жаление то вече е заето.
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