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Реч но Сергей Крайгер. председател на Председателството на СФРЮ

Решителни нрачки в освобождава 

нето на труда и човека
Всестранното развитие на социалис

тическото самоуправление е съществен 
фактор за укрепване на икономическа
та и политическата стабилност на на
шата многонационална общност. — 
Главните сили трябва да се насочат 
към решително и безкомпромисно 
премахване на всичко пречещо на про
веждане политиката на стабилизация- 
— Милиони самоуправители трябва да 
се избо^ят 33 установяване на нови 
стабилизационни норми и правила на 
поведение.

На заключителното пленарно засе
дание на Третия конгрес на самоуп- 
равителите в Югославия председа
телят на Председателството на 
Сергей Крайгер се обърна към де
легатите със следните думи:

СЪПРОТИВИТЕ НА БЮРОКРАТИЧНО- 
ТЕХНОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

дателството на СФРЮ да изразя под- родните отношения, а 
крепа на оценките, становищата и за- борба срещу надпреварата във въоръ- 
ключенията, които 'Конгресът прие и жаването и спечелването на стратеги- 

Пролича, че развитието на самоуп- решимостта на Председателството съ- чески геополитически предимства,

това значи и

по
равлението и процеса на решаване на гласно със своите конституционни пъл- принцип на вреда на сувереността и
текущите и развойните проблеми на номощид и с непосредствена актив- териториалната цялост на развиващите
нашето общество върви неравномер- ност на своите членове в пълна въз- Се страни и тяхното по-свободно и ло
но, както по различни области на можна степен да се застъпи за тях- независимо вътрешно развитие, ясно
труда и живота, така и по социалис- ното претворяване в живота.
тическите републики и автономни по- По-нататъшното всестранно разви- можна алтернатива за човечеството, да 
крайнини и вътре в тях. Затова бе тие на социалистическото самоучравле- се отбягнат опасностите на студенатз

война и нейните несъблюдаеми въз-

се потвърждава, като единствено въз

можни последици.
Международното положение и ав

торитетът на Югославия, както 
та роля в света, представляват потвър- 

нашето успешно развитие 
социалистическото

и нейна

СФРЮ ждение на 
върху основите на 
самоуправление и окуражение за не
обвързаните и развиващите се страни, 

всички други прогресивни— От името на Председателството 
на СФРЮ топло и сърдечно привет- 
ствувам Третия конгрес на самоупра
вителите, а особено

който изпълни и неговите ре-

както и за 
сили в света, 
жение да

Затова е и наше задъл-
изпълним техните очаквания

забележителния бройните нерешени 
огни-

в решаването на 
световни проблеми и кризисни

икономическо сътруд-
ТРУД, 
зултати. ща, във взаимно 

ничество на необвързаните страни, с
за Конгреса и ч 

в основния Д°" 
в работата на ко- 

в Резолюцията на то 
отговорно са 

оценени досегашните 
и постигнатата степен в раз

В подготовките 
течение на трите дни 
клад и съДОклаДи. 
мисиите отделно,

тяхната икономическа иукрепване на 
политическа независимост и в борбата

икономическиза нови международни 
отношения-

На Конгреса с пълно основание бе 
изтъкнат и друг вид международно 
значение и успешно афирмиране и ра
звитие на нашата страна върху осно-

зи конгрес принципно и
Сергей Крайгер произнася реч пред Третия конгрес на самоуправителите

съблюдавани и
резултати 
витието на
равление, производителните

бе посо-социалистическото самоуп- 
и ма-

същевременно е, кактонеобходима и драгоценна размяна на 
която вие тук направихте и съ-

ние
чено в докладите, разискванията и Ре- 

на Конгреса, съществен
сили

на общественото 
и на отделни

вите на социалистическото самоуправ
ление като система, която открива но
ви пътища на демократично решава
не на проблемите и противоречията 
на съвременния свят в сравнение с 
безпътието на капиталистическата сис-

опит,
блюдаване на действителните пробле- золюцията 
ми и
ито се намира

■Особена стойност на 
в обстоятелството, че 
посочи на съпротивите

териалните основи 
възпроизводство, 
сектори на

икономическата 
стабилност на нашата

по-нататъшните задачи, пред ко- фактор на укрепване 
нашето общество.

както
обществения труд и и политическата

Конгреса е многонационална общност. В това от- 
свояте работа ношение, в условията на социалистиче- 

производство и дей- 
закона на стойностите т~

жи

вот.
в

че социалис- 
въпреки 
в съб-

бюрократич- ското стоковоПотвърди се отново,
самоуправление,

тема, па и в сравнение с трудности- 
и стълкновенията през които ми- 

страни, тър-

на
както в са- ствуването на 

база — в орга- върху социалистически самоуправител-
основи,

но-технократичните сили,тическото
проблеми и трудности

наследени
нават социалистическите 
сенки решения за противоречията на 

на своето обществено развитие.
Необвъразните и развиващите

мата самоуправителна 
низациите на сдружения ТРУД и 

общности

всички и общественочиконом-ически 
така и в особено значение има

само- нилюдаването на старите,
обществени отношения и

е хванало
об- системата 

общественото плани-
управителните
изпълнителните и управителните орга- самоуправително

обществено-политическите общ- ране заедно сЪс системата на само- 
и организации. Конгресът посо- управително споразумяване и обще-

общественото ствено договаряне. Тя представлява 
същността на самоуправлението и об-

отживели
не само сеществена практика,

общественото съзнание на 
и всички трудо-

страни търсят решения за своето ра
звитие извън традиционните, обществе
ни отношения и облици. Затова пъл-

корени в 
работническата 
ви хора, но че 
шаването на крупните и

ни 1на 
ностикласа

- с постиженията в ре- 
проб- 
обще-

че именно в
на действуване

чи факта, 
съдържание 
сили

мата афирмация на политиката на не- 
ществената собственост и съЩевреме- 0бвър3ванв| като външна политика на 

пробле- нно на равноправната съвместност вьв свобОДНИ( равноправни и суверенни 
I нашите републики и нарОДИ е от общо значение както за 

покрайнини, особено в ут- тяхното всестранно освобождение, та- 
неговото оърждаването и провеждането на об- ка й за СъВрвменния свят. Всичко то- 

икономическа политика й попити- ва отразява дълбочината и широчината
на проблемите', в които се развива 
съвременния свят и посочва сложе- 

тичния начин на съгласуване на раз- ността на условията, в които работни- 
тнтереси и надмогване на 

противоречия на нашето

на тезитежки 
на нашето от главните причини зае една

трудностите в решаването на I
мите и противоречията в нашето об.це Федерацията на 

и противоречията,

в развитието
сложните съвременни 
икономически и 1

леми 
ство, в

■ между-
политически

фактор 
а осо-

народни
отношения, стана решителен

обществена практика,
застъпването на

които автономникактоство,
неизбежно се пораждат в

и бъР30 развитие. Кон- щата 
посочи,

на нашата 
бено на съзнанието и 
младите поколения-

непрекъснато
гресът ясно и недвусмислено 
че нарасналите обществени и стопан- 

проблеми

на общественото развитие. Като 
най-демокра-

ката
такава тЯ представлява

наистина внушител- 
нашето развитие във

в непрекъснатиЯ 
през

от Втория конгрес 
и приемането на 

новата

възможно Да се Ре‘
основите на со личните

обективните

Изтъкването на 
ните резултати на 
всички сектори 
на нашата революция

ески
шават единствено върху
циалистическото самоуправление 

по-нататъшно развитие и
съществен принос със своя-

ческата класа във федеративна Юго
славия осъществява пътя на собстве- 

социалистичеоко
ход

лослед-
и на

към обществено развитие. но самоуправително 
разв.итие, както .и нейната отговорностговото 

това даде 
.та работа и Резолюция-

Заключенията,
са, са от голяло 
тъшното 
дейност
самоуправителни 
чески организации 
пешното решаване на 
проблеми и 
развитие
управителни

Ползвам случая

МЕЖДУНАРОДНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРАВ 
ЛЕНИЕ

ното десетилетие 
на самоуправителите

за постигане на по-нататъшни успехи 
на този път.Конгро- 

за по-натз- 
насоките на 

и всички

амандмаии и
на работническата

хора във 
републики и 
на Югославия

които прие 
значение

конституционните

Конституция дава
на трудовите

ГОРЯЩИТЕ ПРОБЛЕМИ НА НАШЕТОвсички
автон.ом-

насъР'

утвърждвваие 
■на трудовите хора

и обществено-полити-
и общности, за ус- 

съЩвствУваЩ'иТ0
всестранно

Нашата вътрешна стабилност е съ- СТОПАНСТВОкласа и
социалистически 
ни покрайнини

ществен фактор на нашето междуна- 
положение, особено в днешни- Третият конгрес на самоуправите- 

те сложни международни политически лите със своята Резолюция твърд® °п- 
и икономически условия, които постоя- ределено и за по-дълъг период оп- 

влошават. Необвързванего и редели задачите, може да кажем на 
борбата за мир и миролюбивото реша всички съществени сектори на 1

(На 2 сто.)

роднона-решаващи крачки
осъществяване

работническата

на труда и

чеиие за нови, 
пред по лътЯ на 
рическите задачи иа

освобождаването

исто-
по-нататъшно 

на социалистическите нно сесамо- обще-
отношения-класа — ване нр спорните въпроси в междуна-в името на Предсе-

човека.



на СФРЮСергей Крайгер. председател на ПредседателствотоРеч на

освобождаваРешителни крачни в
нето на труда и човена

и вноса, които 
нашите потреби и въз-

износаобластта на ловложенията,
политико да дадат въз- Всички наши задачи в

и негов оьотво- 1реблениото,^за^до^ до_ ^ на предвчдениЯ ръст на цени-

„пц платежния баланс те е необходимо в нашата

—р "■ кг: ^
к за основите на Об-

икономическа 
можност и насърча°ат

(От 1 стр.)

С това е ра на производството
значителна рабо- тен ръст.

стаеното възпроизводство, 
извършена голяма и

дадена ооществено осмислена и

пошно икономи
за

та и
сигурна основа за раздвижване и днес 
и през следващите години на раоот- 
ниците и на всички трудови хора, ка

на всички субективни сили, към 
акция за решаване на техните съвме- 

и общи обществени проблеми.

интензивна и 
маляване на възпроизводствоните

стопанисване, по- кито и автономнитедруги разходи по
бързо активиране на резервите в пол- даване иа 
зваемостта на мощностите и работно- чат осъществявано на 

на мате- но-балансови проекти,
баланс на Югославия-

обезпе- нето на договоракто и условия, които (ще
техните платеж- ществения план в

гнахме успех, защото с неговото лриз- 
догово рихме за предимстве-

Югославия пости-

стни
Тъкмо поради широтата на тези про
блеми и тяхното дългосрочно естество 
поставя се въпрос: кои са тези обще
ствени и икономически процеси и яв-

а с това и пла-
време, пестено икономиито мане се 

област тряб- ните дейности и
по-качоствоно про- тежнияриали и суровини, 

изводство и по-голям
трябва да приспособим

на които в сегашния момент чки мерки на икономическата полити та
ка но и всички поведения и крито- ботника и организацията на 

’ както и различните

така създадохме ос 
обща политика на ра-Нашите усилия в тази 

ва следователно да укрепват позиция- 
и непосредствения интерес на ра-

износ. Към те- нова за нашата 
звитие.

вси-зи задачи
В настоящите условия, когат.о мо- 

оскъдни сред- 
чуждестранната 

а съ!Девременно трябва 
на положе- 

между народната

ления,
трябва да се посвети главното внима
ние, кои са това противоречия и про
блеми, които в тях се изразяват и 
върху чието решаване трябва 
шния момент да се ангажират разпо- 

на това

сдруже- 
облици жем да разчитаме с

основните организации на сдру- ния труд,рии в
жения труд, а на първо място осно- На 
вите и мерилата за разпределение на нотърговската размяна, 

личните доходи, и чрез прак- производителните,

ства от домашната ивъиш-тяхното организиране в ъ*
в ,областта на акумулация.

сега- да обезпечим укрепванекре
ма нието на страната в 

чужбина, размяна и чрез осуетяване на лреко-
на жизне-

финансовите, 
облицидохода и 

тиката на всички другизначително дитните иразпределение 
повече от досега да се

лагаемите сили и средства и 
да се подчинят всички други задачи 
и мерки, за да се осъществи прелом

отношения сстимулира икономически „оццТО м
труд. В това особени задължения и отговор- жерния ръст на цените

имат общите сдружения, кама- ните разходи, е необходимо да дове- 
И Юго- дем докрай работата върху намалява-

производигелния и творческия 
На това трябва да се подчини и 

на заетостта,

по- ностив тяхното решаване.
Основният доклад и Резолюцията с 

основание сочат за необходимостта от

преквалифика- рите и техните секции, както и 
оспособяване славската банка за икономически отно-

начин

литиката нето на капиталовложенията в рамки-
цията или допълнително 
за работа на съществуващите 
зованието на нови млади кадри,

те на разполагаемите средстм и вър
ху договарянето по ония приоритети в 

икономическа политика в Юго-

и обра- шения с чужбина. Само по този
1 осигурим по-голямо равно- 
платежния баланс и по-добро общата

спречаване на по-нататъшния ръст на
как- може ,да 

весие в 1
инфлацията и явленията, които съпът- 
ствуват инфлацията, както и върху не
отложното осъществяване на задачите 

подобрението на платежния, баланс
оспособяване

то и тяхното по-бързо включване в 
сдружения труд съгласно потребнос- регионално разпределение на размя- 
тите на преструктуиране .на нашето на, преди всичко с широко свързване

които с производството сиславия,
съществено допринасят за разрешава
нето на материалните баланси и пла
тежния баланс на страната. С утвър- 

основите на общата ико-

в
Основните организации с развиващите се страни.производство.

на сдружения труд трябва 
ношение да се отворят към поколе-

на страната, относно за
стопанство за възможно по- в това от-на нашето

широко равноправно 
ждународните 
ния- Председателството счита, че тък-

БОРБАТА ПРОТИВ ИНФЛАЦИЯТА ждаването на 
номическа политика ивключване в ме- 

икономйчески отноше-
политиката на

нията млади хора чрез създаване на
В непосредствена връвка с осЪЩ«- развитие в рамките на^ вече договоре-

ните предимствени дейности и насоки 
на развитие трябва да утвърдим ка- 

тази област в предстоящите го- 
най-необходимо. С това ще

работни места и тяхното оспосо
бяване за продуктивен, творчески труд. ствяването на

ктура на производство, и със съ3Дава‘ 
нето на по-благоприятни условия за 
износ е и непосредствената 
ност на работниците в организациите 

за на сдружения труд в областта на съз-

нови
съответен обем и стру-които ямо инфлацията и явлениЯта.

и проблемите насъпътствуват, както 
платежния баланс на страната, пред- 

момент в обла-

кво вНЕОБХОДИМО Е ПО-ГОЛЯМО СЪТРУ 
ДНИЧЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ отговор- дини ни е

се създадат условия въз основа на 
общата икономическа политика, орга-

ставляват в сегашния 
стта на общественото възпроизводство 
и самоуправлението, са 
горещи проблеми на 
ство и нашето социалистическо само- 
управително общество.

Нашите главни сили трябва да 
насочат към решително, безкомпроми
сно премахване на причините на тези

Очевидно е, че нашите усилиянаи-крупните 
нашето стопан- низациите на сдружения труд и други

те самоуправителни субекти да разпо
лагат с най-сигурни критерии за по
стигане на съответна производствена 
структура и капиталовложения, по-лес
но да влияят посредством своите де
легати в общностите за икономически 
отношения с чужбина, в банките и в 
съветите на сдружения труд, върху 
компетентните управителни и изпълни
телни органи за водене на селектив-

даването на цените.
Борбата против инфлацията, а за 

дадат икономическа стабилизация, същевре
менно е, както се изтъкна и на Конгреса, 

А това най- борба за самоуправление, за опазване

увеличение на износ и изпълняване на 
други плате-задачи, утвърдени с 
жния баланс на страната, ще
плод само ако разполагаме със съо
тветни стоки за износ, 
много зависи

се

от обстоятелството до и укрепване на положението на ра- 
с какъв ботника в сдружения труд и негово

то право да разполага -с дохода. За-
може

явления с последователно провеждане . коя степен, с какъв темп и 
на политиката на икономическа стаби- успех нашето стопанство, относно ор-

сдружения труд, кои- туй е необходимо колкото се 
то изнасят в доходна свързаност с по-бързо прилагане на новата система 

които обез- на цените, по-бързо пренасяне на от-

лизаЦия, и на това да се подчинят 
всички други задачи. С други думи: 
всички разполагаеми сили, знания и 
средства трябва да се обединят, за 
да обезпечим осъществяването на ут
върдените рамки на платежния баланс 
на страната и задълженията в чужби
на, както и предвидяното създаване 
на валутни резерви. Трябва да пред
приемаме всички необходими мерки,

ганизациите на

всички онези организации, 
печават този износ, ще овладеят
условията на създаване и разполагане ласт въз основа на организациите на

общностите НИЯ< върху политиката на цените и 
данъчната политика.

тази об- на кредитна политика, внос на въз- 
производствени материали и съоръже-

с говорността за състоянието в

с валутните приливи с цел да увели- сдружения труд и 'Върху
Но това в общините, републиките, покрайни-чат производството за износ.

зависи не по-малко и от обстоятел- ните и федерацията, и създаване на 
ството колко 'нашата икономическа по- всички необходими условия за тяхно- 
литика и мерки на компетентните ор- то действуване ,като общности -на ин- 
гани, опълнемощени банки и Народни тересите на сдружения труд.

Съзнаваме тежестта и отговорност- 
кредити могат та, които лежат върху работниците в

онези организациите на сдружения труд и върху самоуправителното споразумя
ване в обществената база. То изисква 
в договорите за основите на обще- 

съответеч стаените планове на федерацията, ре- 
а начин ще изразяват икономическите публиките ..и покрайнините Да се вгра-

НАМАЛЯВАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО, 
ОСОБЕНО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО

от които зависи осъществяването на 
договорената политика на цените 
спиране на по-нататъшния ръст на 
инфлацията.

Осъществяването на запланувания 
ръст на производството, особено в

Нашата система на самоуправител- 
но обществено планиране, е основана

и банки ще осигурят допълнителни чу-
\ ждестранни средства и

по принцип да ползуват само
организации на сдружения труд и об- техните общности по отношение по- 
щности, които ще превзимат задълже- стигането на самоуправителни споразу-

изно- мения за'цените, които попромишлеността и селското стопанство, 
и то предимно в онези дейности, чи

нията и ще дават гаранции от 
сния валутен прилив върнат на чуж-

ито произведения могат да се пласи-'' бина взетите на заем средства и до- закономерности, които решаващо вли-
принесат за намаляване на дефицита ЯЯт върху интереса и положението на новете на самоуправителните организа- 
и осъществяване на други задачи, ут- доходно свързаните основни организа- Чии и общности за инвестиционните 
върден1и с платежния баланс >на стра- 4ИИ на сдружения труд, за да се из- обекти, чието производство е от съ- 
ната. Разбира се и тук е необходимо бегнат волунтаристическите конструк- ществено значение за цялото югослав- 
сътрудничеството и активността на де- 4ИИ и злопупотреби на монополистиче- ско стопанство. Затуй тяхното изгра- 
легатите на републиканските, областни- ското положение или на извънредната ждане трябва да представлява общо 
те и съюзните общности за икономи- конюктура.

дят споразумения за основите на пла-

рат на световните пазари, 
освобождават от прекален и нерацио
нален внос и които обезпечават ре
довно снабдяване на производството и 
пазара с най-важните потребности, е

които ни

основна предпоставка на ефикасната 
борба срещу инфлацията и укрепва
не на положението на нашата страна 
в‘ международното разделение. Това

задължение не само на пряко заин- 
на теРесованите самоуправителни органи- 

на цените тря- Зации и о6Щн°с™. но •< съществен
интереси- бва да имат съответна самостоятелна елемент на съвместната икономическа

Общности на сдружения труд, роля и компетентните управителни и л°литика на федерацията и на всички
като удължена ръка на управи- изпълнителни органи. А мерките на об1Чествено-п°питичвски общности,

телците и изпълнителните органи. В обществения контрол на цените тък- В нашите условия и материални въ-
на мо имат за цел да осуетят злоупотре- зможности съществена предпоставка

в провежда- бите и да създадат ло-блапоприятни за обезпечаване на предвидения сто-
реален курс на условия за консолидиране на 

динара и запазване на външната пла- отношения в тази област, 
тежоспособеност на

ческо сътрудничество с чужбина 
силване на
ствуване на общностите на

Разбира се, в осъществяването 
тяхната отговорност за дей- договорената политика

и за-

същевременно са главните и ,непосред
ствени задачи и отговорност на работ
ниците и трудещите се в самоуправи
телните организации, общности ,и сдру
жения, както и задачи и отговорност 
на всички обществено-политически об
щности, делегатски скупщини и техни
те изпълнителни и управителни органи, 
а отделно на съветите на сдружения 

договори,

те като
а не

този сектор е значителна ролята 
Народната банка, оообено 
нето на политиката на новите пански растеж, осъществяването на за

дачите от платежния баланс на стра- •
За воденетостраната, за което 

предписва закона ствена 
>има и Съюзният те и за

на такава производ- ната и забавянето на ръста на цени- 
намаляването на общото обще-

в случаите, които 
голяма отговорност 
изпълнителен съвет.

политика и политика на . цени- те етруд със самоуправителни 
относно със сво-и решения и мерки на осъществя* ането 

структура на производството
на такава 
и капита- (На 3 стр.)
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Реч на Сергей Крайгер, председател на Председателството на СФРЮ

Решителни крачки в освобождава 

нето на труда и човека
{От 2 стр,)

ефекти, самоуправителите трябва пре
ди всичко да се премахват причини- Дълбочината 
те за икономическите затруднения и 
слабости. Противопоставяйки се

Това нещо подразбира непрекъсна- 
творческо ангажиране на работни- 

мерки, ците и на всички трудещи се и граж- 
на макар и остри да бъдат те, и този дани в самоуправителните организации 

те трябва решително неотложно и общности,

зваме и по-^инакви мерки и акивности.
на нарушенията в сто- то 

съответни
ствено потребление. При това Пред
седателството на СФРЮ оценява, 
е крайно време бремето на това на-

панството изискваче
натоварването с последствията от без- път 
делието върху други, трябва да

а посредством
те и делегациите и в скугпцините 
самоуправителните общности на инте
ресите и обществено-политическите об
щности, особено в скупщинските съве-

делегати-маляване да се разпредели и върху 
задоволяването на общите и съвмест
ните потреби, и особено, върху 
стиционното потребление.

Когато

се да бъдат проведени в дело. 
помогне на ония, които по обективни НЕОТЛОЖНО ПРОВЕЖДАНЕ НА 
причини, са дошли

на

инве-
в затруднени по- СТАБИЛИЗАЦИЯТА

ложения, да се оспособят чрез въз
производство на ообственото произ-

Пред нас стоят нови и 
усилия за осъществяване на политика- ти на сДРУжениЯ труд.

В предстоящата активност незаме
нима роля ще им.ат всички организи
рани сили на социалистическото съзна
ние, преди всичко, Съюзът на кому
нистите, Социалистическият съюз, Съ
юзът на синдикатите и Съюзът

по-големистава дума за широкия 
фронт на капиталовложенията, от от
делно значение е фактът, че голяма 
част от оборотните средства се пре
лива за тяхното финансиране. Това е 
един от основните източници, които

водство и дох|Ода.
Не е възможно да се очаква че та на икономическа стабилизация и 

развитие на социалистическото само
управление. Те могат успешно да се 
осъществяват само ако всеки изпълни 

на своята част от работата. Ние поставих
ме решителни искания пРеД изпълни- 

управителните

все дотогава, докато не стабилизира
ме поне основното състояние в сто
панството да продължим с ръста 
жизненото равнище,дават възможност с години да израз

ходваме повече от разполагаемите 
средства. Председателството оцени, че 
нашите слабости в областта на кредит
но-монетната система са един от съ
ществените извори на дефицитно фи
нансиране на нашето развитие и на 
деформираното действуване на пазара 
и закона за стойността, поради което 
се и стига до редица слабости в на
шето стопанство. Затуй се и застъпва
ме да не се чака завръшването на 
работите върху доизграждането на 
кредитно-монетната система, което е 
в течение, да се преодолеят пробле
мите и да се надделеят отпорите като 
прекъсне инфлаторно да действува то
зи - източник на дефицитно финансира
не на капиталовложения и на други 
видове потребление.

В рамките на мероприятията, кои
то се предприемат за осъществяване 
на икономическата стабилизация взж-

кенвото имахме на со
циалистическата младеж. Тяхното идей-до преди година-две. Но е възможна 

и необходимо да защитим жизненото 
равнище на работници и семейства > 
ниски доходи и съвкупните процеси в 
тази област по-здраво да

т ели о-п олит и ч е с к ит е
органи вЪв федерацията, а същото то- н°-п°литическо ангажиране, предимно 

с ва очакваме и от най-отговорните ор- * о6Ще^вената база и вЪв всички 
републиките и покрайнините. °Ргани и институции на нашата само- 

управителна обществена система, за
гани в

свързваме Цие
и обуславяме с ръста на производител 

на труда. Уверени сме, че

при това отделно се застъпваме 
" за пълна отговорност в провеждането 
и на договорената политика.

последователно осъществяване на Кон
ституцията и Закона заността сдружения
ТРУД, за още по-ускорено и по-пълно 

Не ще обаче ни съмнение, че самоу развитие на социалистическите само- 
сдруженият управителни обществени

ците, на техните организации на сдру- ТРУД като основен носител на матери- 
жения труд, както и на местните об- алното производство и развитието на нения и за решителна борба .против

социалистическите самоуправителни от- носителите на всички видове бюрокра- 
Има мнения, че оценките и заклю- ношения, са решаващият фактор, кой- тическо-технократически и други отпо- 

Председателството на то към това най-много може да до- Ри на утвърдения курс на обществе-
имат изключително

това ще постигнем при условие и та
зи важна обществена задача 
не в

да ста-
пълния смисъл дело на работни- правително организиран отношения, 

за премахване на разни идейни откло-

щности и общините.

ченията
СФРЮ за непосредствените задачи в принася и затуй поема най-голямата но развитие, ще

част от отговорността за осъществява- голямо значение.

на

осъществяването на политиката на ико-
стабилизация, които приех- нето на тези крупни и изключително 

заседанието от 10 юни настоя- кажни обществени цели. Затуй и с лебимата решимост «а работниците а 
щата година, не съдържат нищо осо- право и пълно доверие очакваме мили- на всички трудови хора, както и на 
бено ново. Тук сигурно има много ис
тина. За съжаление, .нито в

Настоящият Конгрес показа непоко-номическа
ме на

оните самоуправители решително да техните самоуправителни организации
нашето се изборят за установяване на нови и общности и тази наша съвместна

стопанско положение, нито пък в мето стабилизационни норми и правила на борба успешно да доведат докрай,
тодологията на планирането и насоч- поведение и пряко да допринасят за Наш голям дълг е да създадем въз-

стопанските процеси, не дой- осъществяването на задачите, които са можно най-подходящи условия 33 Ус‘
някои по-забележителни проме-

но място принадлежи на намаляването 
на растежа на общото и съвместното 
потребление, относно на тяхното съ
гласуване с истинските потреби на 
нашето обществено и стопанско раз
витие. От отделно значение е фактът, 

и автономните

ването на
от съществено значение за по-нататъ- пешно развитие на тази борба и мак- 

и мерките за които идното укрепване на материалното и симално да допринесем за нейния ус-
отговарят на такова общественото положение на работни-

С други думи, да бяхме ческата класа и на всички трудещи се,
се по-рано по-решително и по-органи- както и за стабилиността и по-нататъш-
зирано противопоставили на развитие- ното успешно обществено-икономичес- Председателството

ко развитие на цялата

де до 
ни напред, пък

пех.се определихме 
положение. В името на това, другарки и другари, 

делегати, ви пожелавам от името на 
на СФРЮ

че върху републиките 
покрайнини се пренася отговорността, 
че в утвърдения вътре лимит, да ус
тановят такова съотношение, което в 
най-голяма степен да отговаря на ро- 

облици на това 
в общественото 

отделни обществе- 
общности. От друга 

да се задържи това потре- 
не е

много
социалисти- успехи в работата и вто на отрицателните тенденции в на

шето
мерки, ние днес бихме могли да пол- ди и народности.

провеждането
стопанство на такива и подобни ческа общност на равноправни наро- на решенията на Третия конгрес на

самоуправителите.лята, която отделни 
потребление вършат 
възпроизводство на 
но-политически В НАВЕЧЕРИЕТО НА 27 ЮНИ — ДЕНЯ НА САМОУПРАВИТЕЛИ
страна, за 
бление в договорените рамки, ОТПРИЩЕНИТЕ ТВОРЧЕСКИ СИЛИ НА 

РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА
частдостатъчно само да се ограничи

но е необходимоот неговите приходи, 
да се ревидират 
на данъците и 
неотложно 
ството и 
нето на
ществено-политическите и

общности на интересите.

и намалят размерите
облаганията, макар че 

би се облекчило стопан-
би се попречило на създава- 

излишеци от средства на об- 
самоупра-

легнаха Титовата революционна мисъл купния доход и акумулацията, 
общес- у дело, които оплождаха самоуправ
практи- леенето с нови възможности и нови ване на самоуправителните

Темповете на развитие и задълбочаСАМОУПРАВЛЕНИЕТО, като
отноше

ния ускори делегатската система, чи- 
ито първи резултати показаха зрелост 
та на работническата класа да реша- 

обществени, стопански

система в югославската
повече от три десети- изяви.

вителните твена
ка, вече живее 
легия. За този период се опроверга.ОСУЕТИ ПРИСВОЯВАНЕТО НА Състоялите се през този период 

самоуправлението три конгреса на самоуправителите са
доказателство за сила- ва по всички

ДА СЕ 
ДОХОД ВЕЗ ТРУД ха твъРДсиията» 40

* с „експеримент". Късогледостта на та красноречиво
и тяхната несъстои- та на работническата класа сама 

разрез с крупни- оценява собствените 
всички области на несполуки. Сегашният

решително показаха с
работническата класа 

на Югославия, чийто вдъхновител е

да и други въпроси на нашето развитие, 
и Въвеждането на „променлив делегат" 

— Трети кон- е още една крачка напред към обоб- 
каква ществяване на целокупния обществен 

живот.

Покрай намаляването на средстса- 
потребление 

пристъпи към системно 
облици на при-

киоа схващания 
телност са в пълен 
те постижения във 
живота на

постиженияобщо и съвместнота за
трябва да се 
осуетяване 
спояване на дохода,

югославското общество. грес
1950 година фабрики- сила разполага

на всички
който не е осно- 

Как-
Откак през

те баха предадени на работниците, у
те °яла д " в международното Съюзът на югославските комунисти. ние на решенията на Третия конгрес и

::-тгг™ "V
оъпре- хилядите построени фабрики и създа- на Югославия са открити нови прос- 

соб- дените огромни производствени мощ- тори за изява. Работническата класа 
уп- пости. Ценна придобивка е нараснало- на Югославия показа, че самоуправпе

нието като обществена система е жиз

Все още сме под свежото впечатле
от труда, 

изтъква, това ще
върху резултатитеван

то в Резолюцията се
в6,Де «Ше , разполаг„.

и основна
реализира
освободен труд. Работниците, 
ки съмненията на някои, поеха в
стаените си ръце производ ^ то съ3н>нивг че ГОСПодар на саоята

равлението и р способни отго- с-ьдба е работническата класа, а За- неспособна н винаги моше да се спра
показаха, че конът за сдружения труд показа, че ви и с най-големите трудности. Оттук

соли- и небивалия интерес към самоуправ-

на заварените 
нето с доход», което е 
предпоставка работниците да овпаде- 
ят с цялостта на дохода.

Ст шеаремеино със засипването на
борб™ ЗВ икономическа стабилизация
и изострянето на условията на стоп.
нисвоне трябва да съгяеждаме всички 
нневане, гря «оциални последици

то и
ворио да управляват 

Отприщиха
сетилетия наред, 
и освободения труд

темпове да развиват
база на обществото, но ниците напълно да овладоят отноше 

отношения ме- нията в общественото възпроизводство, 
а особено в разпределението на съв-

с тя*-
сьс сдружаване, договаряне и 

възможностите
се сили, потискани до-

Работническата класа дарност
започнаха с ус- се изчерпават.

наистина не пението и неговите възможности и в
други страни.

В Деня на своя празник •— югос- 
. лавските самоуправители имат законно 

право да се гордеят с постигнатото.

икономически 
на тези. промени и до 
ветиа социална

обезпечим съот~ 
основана

Повелята на днешния Ден 6 работно само
корени 
материалната 
и да изграждат

политика,
социалистическа

За до може
инстинскижду хората.

върху принципите на
и взаимност, 

солидарност до доде

нови
В основата Ст. Н.на всичко за

соли дарност 
тази

СТРАНИЦА 3
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В

За по-решнтет провеж 

дане на договореното
п областта но ка-■процесите1 мерки, на

на такива, кои- . питаловложенията
да предизвикат по-големи нл- 

стопонството, тряб

на на допълнителниПредседателството 
СФРЮ на повече 
дания 
ланско

бихл могли
свои засе- първо място

обсъди текущото сто- То да
положение и констати- 

покрай обществени-

премахват причините 
на прекомерното увеличение 
на цените и инфлацията, от- 

положениото

рушения в 
ва до предложи на Скупщи
ната но СФРЮ до приеме Съ

Стабилизацията — задача номер едно
ра, че и 
те усилия, в провеждането на 

политика, основ-
слабването на 
на нашето стопанство в меж-

облици на 
на износчиците,

камари и другите 
организиране 
могат и 
по-забележителна роля

юзен закон за временна за
брана с разполагане на 
с обществените сродства 
финансиране на разширеното 
възпроизводство.

взаимните задължения 
на тези 
С това

с това,
зарад осъществяване 
продимствени задачи, 
трябва да се създадат сигур- 

критерии за прилагане на 
селективни мерки в производ 

вноса, с които да се

договорената 
ните стопански 
сектора на 
както и
шения с чужбина, и 
тък са I
кият ръст на цените и 
мените разходи и 
растящата инфлация при 
щевременно влошаване на от
ношенията в размяната с чу
жбина са израз на сериозни 
стопански нарушения, 
трябва по-решително и по-по- 
следователно да се

частдународната размяна и да на
сърчават договорения стопан
ски растеж и структура на 
производство. Всяко разтака 
не, закъснение и нерешител
ност в тяхното осъществяване 

има неблагоприят-

процеои на 
пазара и, цените, 

икономическите отно-

трябва да изиграят 
в по

за

особеновишението на износа, 
в развиващите се страни и в 
подобрението на регионална
та структура на 
мяна с
бва решително да се насър- 
чава организирането на общ-

по-ната- 
неблагоприятни. Висо-

ни

4. С мерките на компетен- 
във Федерация- 

те и автономни-

жиз- 
постоянно

сте ОТ О и 
обезпечи 
носа и на задоволяването на 
ооновните потреби на домаш-

нашата раз- 
чужбина изцяло. Тря-

тните органи 
та, републики 
те покрайнини, трябва да се 

на прекомерното пре

на из-предимствоможе да 
ни икономически, социални и 
политически последствия. Съ~

съ

щевременно трябва да се 
внасят в дневния ред въпро- 

законна, обществена, ма 
политическа отго-

попречи 
ливане на краткосрочни сред- 

капиталовложения и 
намали инфлатор-

ния пазар.
ности за делово и планово 
сътРУДничество и 
лици на 
жения труд ло възпроизвод- 
ствени комплекси и върху до-

други об- 
свързване на сдру-

отговорностства в 
така’- да се

Със съвместнакоито си на
териална и 
ворност на всички органи, ор
ганизации и отделни лйца за 
изпълнението на поетите за- 
длъжения-

компетентни факто- 
репуб- 
покрай

на всички 
ри във Федерацията, 

автономните

на капита- 
пови-

•ното финансиране 
ловложенията и да се

премах

ват. ликите и
НИНИ

ши ликвидността на организа
циите на сдружения труд.

веднага

ходни начала, за да може и 
по такъв начин да се създа
ват необходимите предпостав
ки, та работниците в органи
зациите на сдружения ТРУД 
още по-пълно да овладеят с 

на юго- условията и резултатите от 
своя труд.

11. Председателството и по 
този повод сочи това, че без 
по-голям, по-интензивен и по- 
дисциплиниран труд и работа, 
без по-чувствително намаля ва 
не на разходите, по-бързо ак 

и асо- тивизиране на ресурсите в из
ползването на разполагаемите 
мощности и работното време, 
спестяването на материали и 
суровини, по-качествено про
изводство и по-голям износ 
— не ще можем да постиг- 

автономните по- нем задоволитени резултати 
в борбата за икономическа 
стабилизация*

Зарад насърчение на по- 
. ускорен ръст на производи
телността на труда и по-ефек 
тивно стопанисване е необхо
димо с по-нататъшно доизгра 
ждане на обществените дого
вори за основите и мерилата 
за разпределение на дохода 
и личните доходи и чрез пра 
к ти ката на разпределение, по
вече отколкото досега, да се 
стимулира 
ТРУД-

и обществено-политиче- 
организации трябва да 

тенденциите 
на затворени 

покрайнин-

Поради това е необходимо 
в интерес на понататъшното 
успешно развитие на социа
листическото самоуправление 
и укрепването на икономичес
ката стабилност на нашета 
страна и нейното междунаро
дно положение, всички субек 
ти на стопанисване и органи
те на обществено-политичес
ките общности трябва

ските
се преодоляват 
към създаване 
републикански и

стопански структури и да

5. Необходимо е
да се намалят размерите на 
данъците и облаганията, 
да се избегне създаването на 

на об

2. Председателството счита, 
че би трябвало час по-скоро 
да се допълнят и подкрепят 
вече предприетите мерки със 
съответни мерки в 
на инвестиционната, кредитно- 
монетната и данъчната поли
тика, защото в тези области 
се намират главните фактори 
на нарушаване на стоково-па
ричните отношения. Намалява 
нето на съвкупното обществе 
но потребление е съществена

за

ски
укрепва 
.славския пазар.

излишеци на приходите 
ществено-политическите и са- 
моуправителните общности- на 
интересите.1

6. Председателството

единството
областта

по-тясно 
Съюзния 

съвет и съюзни-

8. Необходимо е
дава

подкрепа на усилията на СъЮ
сътрудничество на 
изпълнителен 
те органи на управлението с 
органите на републиките и ав
тономните покрайнини

още 
осъществя-по-решително да 

ват целите и задачите на до-
съвет сзния изпълнителен 

мерки на обществен контрол, 
основани върху Закона за це
ните, да създаде условия за 
по-ефикасното действуване на 
новата система на цените и

поговорената икономическа 
литика в настоящата година.

Изхождайки оттам, Предсе
дателството . на

циациите на сдружения труд 
в подготовката за приемане и 

мерките по
заседанието предпоставка на стопанското

10 юни 1981 развитие, осъществяването на
задачите, утвърдени с плате
жния баланс на страната и за 

1. В борбата за икономиче- бавянето на ръста на цените,
стабилизация най-важни Крайно време е бремето на

това намаляване да се раз
предели и върху задоволява
нето на общите и съвместни 
потреби и особено върху ин

вестиционното потребление.

си проведено на 
година, прие следните заклю
чения-

провеждане на 
икономическата

9. От особено значение е

за свеждане растежа на це
ните в рамки, утвърдени с До 
говора за провеждане на по
литиката на цените за настоя
щата година.

политика.

пълното ангажиране на репу
бликите и 
крайнини в навременното по
стигане на договори за об
щата икономическа 
и в приемането на мерки за 
нейното провеждане. Компе
тентните органи в републики
те и автономните покрайнини 
трябва по-ефикасно да осъ
ществяват своите задължения 
в уреждането на положение
то в областта на капиталовло
женията в осъществяването на 
платежния баланс на Югосла
вия с изпълнението на про
екциите на своите платежно- 
балансови позиции и в свеж
дането на потреблението в до 
говорените рамки. Без мате
риални и други консеквенции 
за изпълнението на договоре
ната политика и утвърдените 
баланси, не може да се раз
чита на постигане нз целите 
по икономическата Политикз 
з настоящата година. Трябва 
решително и последователно 
дг се провежда договорената 
политика и всички валидни 
системни решения, да укреп
ва законността и отговорност-

ска
задачи в настоящата година 
са: осъществяване на запла
нирания ръст на производ
ството, особено в промишле
ността и селското стопанство

7. Стопанското положение 
налага Скупщините на обще- 

общно
сти и техните изпълнителни 
органи, както и самоуправи- 
телните организации и общ
ности, да утвърдят в рамките 
на реално оценените разпопа 
гаеми средства, предимство в 
производството и капиталовло 
женията в съвместното и обт- 
щото потребление, а съгласно

политика

ствено-политическите

и то преди всичко на ония 
дейности^ които най-много 
допринасят към изпълнението 
на договорените задачи в пла 
тежния баланс на страната, ре 
довно снабдяване на 
дството и пазара с наи-важ- 
ните потреби и върху тези ос
нови, осъществяване на пред- 
зиденото увеличение на зае
тостта и намаляване на ръста 
на цените.

3. Председателството нано

во сочи, това, че политиката 
на икомическа стабилизация 
и занапред най-много се на

рушава с прекомерното инве

стиране. Ако Съюзният из

пълнителен съвет оцени, че

пр<оизво

производственият

В интерес на успешната бор 
ба за икономическа стабили-ПОПРАВКАПредседателството е запо

знато с активността и мерки
те, които Съюзният изпълни
телен съвет предприема за 
изпълнение На единната про
екция на платежния баланс 
на страната за 1981 година, 
както и с другите мероприя
тия 33 премахване на нару
шенията в стопанството и за 
осъществяването на тези зада

зация и развитие на самоуп
равлението и за по-бързо на
станяване на работа 
дежта, трябва 
телно

на мла-
В брой 1009 на в. „Братство" на 3 страница в 

материала „Тито — великан на нашата епоха", по тех
нически причини, е изпуснат края който гласи така:

По повод 60-годишнината на СЮК и СКОК) и 
революционните синдикати на 19 април в Белград, на 
тържествено заседание на ЦК на СЮК и синдикатите 
Тито изнася известния си .доклад „60 години револю
ционна борба на ЮКП".

От 29 август до 9 септември 1979 година в Ха
вана на Шестата конференция на шефовете на дър
жавите и правителствата на необвързаните страни ог
лавява нашата делегация* Президентът Тито много 
допринася за успешната работа на тази Конференция, 
борейки се за спазване на коренните принципи на 
необвързването. На края на Конференцията бива удо 
стоен със Специално признание.

по-последова- 
да се провежда дого

ворената реформа на образо
вателната система и да се на
сърчават младите да се на
сочват към производствените 
специалности в унисон с по
требите на стопанството.

12. Същевременно със за
силването на борбата за ико
номическа стабилизация тря- 
бва да се изучат икономичес
ките и социалните проблеми, 
до които нужно ще се стигне 
и съгласно със съществуващ* 
те предписания, да се Утвър“ 
дят мерки за тяхното разре- 

о снови те на со

чи. Председателството дава 
подкрепа на тази активност и 
счита, че Съюзният та на всички носители на сто- 

. панисване и едновременно по

стоянно да се усъвършен- 
ствуват механизмите на наша

та обществено-икономическа 
система и да ги приспособя
ваме към изискванията на 
все почразвитото самоуправ

ление.

10. Секциите, стопанските

изпълни
телен съвет при нац-^ясно съ
трудничество с републиките и 
автономните покрайнини и
със самоуправителните общ
ности на сдружения труд, тр
ябва в рамките на своите кон 
ституционни пълномощия, ре

шително и без колебание да

На 3 януари 1980 година отива на лекарски пре-
Клиничнияглед и лечение в Любляна, където на 

център почива на 4 май 1980 година. 
Молим читателите за извинение.

шаване върху 
лидарността и социалната си-продължи с провеждането на 

приетите и с предприемането
|!КГ*г ПГ*ГТ*-’*1Ут—* ”'-'ПЧ гурност на трудещите се.
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СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ НАтито КАЗА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ДО 1985 ГОД.
■■■

По пътя на прогресаборба за мир.
СОЦИАЛИЗЪМ И ПРОГРЕС

ИсТИН«°то революционно 
народното работническ 
новава

единство на

-РХУ самостоятелността,40 ™б" 
ворността „а вся„0 движение , 
ственид „арод и прогресивните 
света, които са

между- 
да се ос- 

отго-
'ПонастояЩем в Босилеград 

изграждане е фаб 
р ик ат а за преработка 
Щия, зеленчук, 
дове и лечебни билки, а

интересите и 
поотделно пред соб-

ф За развитието на стопанските и извънстопан 
ските дейности ще бъдат вложени капиталовложения 
от над 1 389 796 хиляди динара 
над 1 277 996 хиляди динара ф Същите ще бъдаг 
обезпечени от Републиканския Фонд за насърчение 

развитието на недостатъчно развитите краища, 
банкови кредити и собствени

капиталовложенията в онези области, които 
дават обективни, възможности за по-стройно развитие

в етап на

на ово-
демократични сили в а само в стопанството горски плоангажирани в борбата 

ализъм и обществен Р Та
ческата

за мир, соци- 
прогрес. Поради това и полити- 

върху която могат да се моби- 
прогреса и мира, трябва да 

поставена, да даде
наи-непосредствено

в
ход е и подготовката за 
граждане на фабрика за пре 
работка на картофи, 
щата ще бъдат изразходвани 
.170 милиона

платформа, 
лизират всички 
бъде широко

из-
чрез

средства ф По-голяма
сили на

За съ-
възможност за тях- 

и най-ефикасно ангажиране 
против империализма, 

прогрес.
Съюзът на югославските

част отното 
в борбата г 
и обществен

динара, а годиш 
■но ще могат да се преработ 
ват 10 тона картофи.

ООСТ „Напредък" 
нувала

за социализъм, мир

Заплануваното стопанско ра 
звчтие на

разширение на материалната 
основа на труда с 276, а зае
тостта с 89 на сто, т.е. пок
рай 787 трудещи се, колко 
то са били

комунисти никога не 
на класовата борба и 

в света, но 
за съдържание- 

на кому-

Боеилеградска обпоставяше 
сътрудничество на

е запла- 
изграждането на ед- 

— ферма, както и

въпрос за облика

революционните сили 
винаги първостепенен беше въпроса 
ГО на всяка революционна акция. Съюзът 
нистите и социалистическа Югославия бяха, 
са, твърде активни

•щина през настоящия средно 
срочен период представлява, 
така да се каже, преломен мо 
мент. в

на свине
няколко
Имайки

малки птице-ферми. 
предвид развитието 

на селското стопанство

заети в стопански 
те дейности през 1980целокупното по-ната- год.
до края на 1985 год. ще бъ
дат заети още 700 нови ра
ботници.

а и днес чески развитие на общината. 
Стабилизирането и 
то развитие на 
както

през
този период ще бъдат изгра 
дени и 15 противградни стан-

в сътрудничеството с всички про-
и страни на междудържа- 

и във всички ония мултилате- 
на международно сътрудничество, 

достатъчно широка политическа 
форма за действуване 
равноправни отношения .

{Из речта на

гресивни партии, движения 
вен план, участвувайки 
рални облици 
то обезпечават

динамично
стопанството, 

на ма-и укрепването 
териалната база на 
труд и по-ускореното заемане 
«а работа са почти главна на

За осъществяване на те ции.
кои- 

плат- 
демократически и

сдружения зи планови задачи, които към 
края на месеца ще бъдат об 
съдени и

ГОРСКОТО И МИННОТО ДЕЛО 
ПЕРСПЕКТИВНИи истински

приети
сока в това развитие. сиямитинга вЪв фабрика 

Орджокинидзе“ в Москва, 5 
дина)

„Серго 
ноември 1967 го-

През настоящите пет 
дини в областта на горското 

ще бъдат

го-

дело
106 755 хиляди динара и гла

вложени
ЗА ВЪЗНАГРАЖДАВАНЕ СПОРЕД ТРУДА 

Много нови работници, 
състояние да разберат, 

(заплащането] на 
в зависимост от способностите 
труда, в крайна сметка, е 
вече не

вно ще се изразходват за за
лесяване и опазване на гори 
те и за доизграждане на вто 
рият етап а дървообработва- 
телния цех към Горската сек
ция в Босилеград. Същият 
ще бъде завършен през на 
стоящата година и за тази 
цел ще се изразходват 15 ми 
лиона динара. В цеха ще се 
произвеждат рамки за дива
ни и кресла. До края на лла 
новия период е запланувана 
и по-нататъшната финализация 
на тези изделия и производ
ство на паркет. За целта ще 
се изразходват 10 милиона 
динара.

През този переиод ще бъ
де извършено и геологическо 

'(изследване на рудните за
лежи в общината, главно на 
оловото, цинка, фосфатите, 
кварца, графита и златото. 
Инвеститори на този потхват 
са ТО „Благодат", Басейна 
„Бор" и Горската секция- 

Същевременно Горската сек
ция е запланувала да изгра
ди обект за дробене на кварц 
и в същия ще бъдат вложе 
ни 32 512 хиляди динара. Та 
зи организация е носител 
и за откриването на кварцова 
мина, за която ще бъдат из
разходвани 10 милиона дин.

които идват от село, не
са в че възнаграждаването 

един добър, квалифциран работник,
и спрямо резултата от 

от полза и за тях, сега
съществуват само изолирани интереси 

отделни лица, но отделната личност
на

и колективът са 
Тясно свързани. Ако целият колектив заработи пове
че, заслугата за това, на първо място принадлежи 
на онези, които са по-способни и чийто ефект от 
труда е по-голям Те в зависимост от този ефект 
трябва да бъдат и възнаградени. Обаче те със своя 

в същото време, и за 
които ще вземат 

участие в разпределението на дохода. Необходимо 
е у хората да се засили съзнанието, че тоя който 
по-добре работи и който повече е възнаграден, 
крайна сметка допринася за всеки поотделно и за 
целия колектив. Това ще бъде стимул за засилване 
на инициативите и грижите в този смисъл, всеки от-

по-голям принос създават, 
останалите членове на колектива,

Босилеград: Обемисти задачи и видими перспективи

в
В сравнение с 1980 год. 

през 1985 год. целокупният 
обществен продукт ще се уве 
личи с над два пъти и ще 
възлезне на 545 687 хиляди 
динара, общественият до
ход ще се увеличи с 97 на 
сто, доходът с 108, чистият 
доход с 111, средствата за

пщина, необходимо е пре
ди всичко, по-интензивно 
развитие на съществуващите 
стопански организации, из
граждане на нови производ- 

мощности и формира 
не на нови организации, свър
зване с по-развитите организа 
ции от региона и по-широката 
общност, както и активизира 
не и рационално използуване 
на съществуващите природни 
ресурси в селското стопан
ство, минното и горското де
ло. Всъщност това са и едни 
.от главните отрасли в стопан 
отвото.

делно колкото повече допринася за трудовия колек
тив. В този процес и ролята на профсъюзите е осо
бено голяма.

(Из разговора с представители на в. „Рад", Бел
град, 27 април 1960 година)

ствени

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД КЪМ ОС В БОСИЛЕГРАД

Субективни слабости
Организациите из областта 

на обществените дейности 
през този период са осъЩе 
ствили общ доход от 12 786 
хиляди динара и в сравнение 
със същия миналогодишен 
период е увеличен с 19 на 
сто. Изразходваните средс
тва са увеличени с 15, дохо
дът и чистият доход с 19, а

Делегатите на Съвета 
сдружения труд към Общин
ската

на но развитие на агропромиш- 
ления комплекс. Според съ- 

селскостопанското поо-скупщина в Босилеград щия
изводство в индивидуалния се КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ ОТ 

291 318 ХИЛЯДИ'ДИНАРА
на неотдавна проведеното за 
седание, на което присъству- 
ваха и представители на сто 
ланските организации и пред- 

общест в е н о-п о-

увеличи с 
в сра

внение с изтеклия планов 
период е два пъти по-голямо 

Делегатите обсъдиха и де 
ловите резултати в стопански 
те и изв7,нстопански органи 
зации през първото тримесе 
чие на настоящата година. Бе

ктор ще се 
10 но сто, което СЪЩЕСТВУВАТ НАЛИЧНИ ВЪЗ 

МОЖНОСТИВ областта на селското сто 
понство през настоящия СР° 
днос.рочен период ще бъдат 
вложени 291 318 хиляди ди
нара. Социалистическото пре 
образование на селското сто 
понство, особено развитието 
на животновъдството дава 
възможност за по-ускорен 
ход в обезпечаването на 
храна. За тази цел ще бъде 
реализиран проектът „Мора

ва II", според който в Босиле 
градска община в индивиду 
алния сектор ще бъдат из 
градени 242 мини-ферми за ов 
це и крави. Поради това 
ООСТ „Напредък“ п.окрай 
увеличаването и подобрение

то на расовия състав но до

битъка е запланувала открива 
не на повече изкупвателни 
станции, а запланувано е из

граждането на няколко пунк

та за изкуствено осеменяване.

ставители на 
литическите организации, об 

ловечето
внимание бе посвз-

Не по-малко значение в по
нататъшното развитие на об
щината има дребното стопан 
отво и домашното ръкоделие. 
В тази насока значително мя 
сто има изграждането на ус 
лужния център.

През този период ще бъ
дат изготвени програми за 
изграждане на фабрика за 
производство на топлинни пло 
скости за печки, хладилници

В7>Л рОСИ.съдиха
Особено сродствата за лични доходи 

с 38 на сто. Загуба са отчо 
ли само трудещите се в Здра 
вния дом. Средният личен до 

дейност о 7298

Обществения дого-тено на 
вор на СР Сърбия по средно 
срочното . развитие . на 
щенията и транспорта, 
майки Договора

С7,об- че през този 
организа

ше изтъкнато, 
период стопанските 
ации в сравнение със съЩия

ход в тези 
динара и е по-голям с 26 на 
сто.

Прие
делегатите

период са 
по-висок общ

миналогодишен 
ос7>Ществили
доход с 18 на сто, изразход
ваните средства са увеличели 
с 31 на сто, докато доходът

предложиха в същиЯг Да се
МО-

Боси-
Долегатите констатираха, 

че слабите резултати в сто
панството са отражение на

изграждане изапланува
дернизиране на пътя

— Весна кобила 
Фея и Рибарци

1И котли за етажно отопление. 
Всъщност това определение 
е от програмите на „Алфа" 
от Враня, а капиталовложени 
ята възлизат на 147 милиона 
динара.

Понастоящем са в ход до
говорите между обществено- 
политическите дейци от об
щината, региона, СО Леско- 
вац и 
котекс'
из областта на текстилната 
промишленост.

леград 
Крива
СР Македония през 
СъЩо така делегатито пред
ложиха в Договора да се

организира-недостат7,чната
на работата и нес7,о.твет 

ното отнасяне на трудещите 
За према

и чистият доход са по-малки 
с 8 на сго. ООСТ „Напредък", 
,Изградня" и Автотранспорт
ната организация са 
загуба от 4,1 милион динара). 
Трудещите се в тези три ор 

бе изт7,кна-

Голеш. ност

се К7,м задачие си. 
хване на слабостите

вне-
отчели делега-се, неразвитите и погранични 

те общини да се освободят 
собстве

тите дадоха предложение 
организациите да се форми
рат работни групи, които до 

щателен анализ на

в

от обезпечаването на 
ни средства в развитието на 
съобщенията и транспорта.

ганизации, както 
то на заседанието, не са спа 

обществено 
рената политика в разпреде

лението на средствата за лич

изв7,ршат 
състоянието, а сетне да запо 
знаят трудещите се и чрез 

мероприятия Да 
слабостите.

представители на „Лес 
1 за откриване на цех

догово-звали

конкретни
премахват

Особен интерес предизви- 
Общественият 

на СР Сърбия по средносроч

договорна и М. Янев Васко Божиловни доходи.
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СТОПАНСКИ НЕДОСТАТЪЧНО РАЗВИТИТЕ КРАИЩАВЗАИМОПОМОЩ НАЛЕСКО 
ОБСТАНОВКА

МЕЖДУ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИИ НА СКС В 
ВАЦ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО-СИГУРНОСТНАТА 

В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН СТИМУЛИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ
БОРБА СРЕЩУ ВСИЧКИ 

ВРАГОВЕ
добавкакатоСтимулиране, 

към личния доход, се давана 
трудови организации и О0СГ 

работници-специалисти.
предимно работят в'ьр-

САМОУПРАВИТЕЛНО• С ПРЕДЛОЖЕНОТО 
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА 
ГОДИШНО В ПЕРИОДА 1981—1985 ЩЕ СЕ ОБЕЗ- 
ПЕЧАВА ПО 50 МИЛИОНА ДИНАРА

и за
които
ху развойни, производствени 
и пазарни работи-задачи. Една 
от възможностите е да се да
ват и стипендии на студенти

ние на личните доходи, реша- 
жилищни# проблем, 

други удобства, с 
ото само частично се компен
сират значително 
приятните жизнени условия в 
тези райони.

ф В общините Буяновац, Медведжа и Преше- 
во, където не са станали демонстрации, но е имало 
други видове вражеска и контрареволюционна дой- 

албанските националисти и иредентисти, е 
необходимо да се ускори процесът на диференциа 
ция ф Готовност на комунистите, трудещите се и 
гражданите в региона още по-решително да се борят 
срещу всеки национализъм и всички антисоциално 

тически и антисвмоуправителни елементи и явления.

Тези дни общинските окуп- 
щини в недостатъчно разви- 

разгледахе и 
самоуправитвлното

ванв на
по следване,както иобщини последен курс на

при това средствата се 
общииски-

тите
ност на приеха

споразумение за обединява
не на средствата за стимули- 

настаняването на про

катопо-неблаго-. ползуват заедно с 
те мероприятия 
ка. Именно, от тези средства 

оказва помощ на оне-

в тази насо-
ране на
фесионални работници 
лански недостатъчно раЗвити- 

1981 —
в стз- С'ьс сомоуправителното спо- 

се утвърждават:
ще се

организации и 
дават на сти-

трудови 
ООСТ, които 
пендиантите отделно стимули
ране за установяване на тру
дови отношения с тях.

Очевидно, касае се неисти-

зиразумение
общите интереси и цели 
насърчаване заетостта на лро-

те краища за период 
1935 година. Към тези общи- 

и общините,

в
Политическо-сигурностната

Юж- 
благо- 

необходима

вали в демонстрациите, а ня- 
кои от тях са били и органи
затори. В Медведжа 12 члена 
са изключени от СК, в Пре- 
шево — трима членове и три 
ма са наказани с последно 
предупреждение. На заседа
нието бе оценено, че дифе
ренциацията в тези общини 
върви бавно и че е необхо-. 
димо общинските организации 
на СК да бъдат по-енергични 
и по-ефикасни. Диференциа
цията трябва да се върши 
на линидта на СЮК и във 
всички среди, като започне 
от общинските конференции 
на СК.

И В НЯКОИ други общини в 
региона са забележени отдел 
ни случаи на националистичес 

с ко и антисамоуправително по 
ак ведение, но те твърде бър-
от зо, в съдействие с граждани 

те, са открити и против тех 
ните носители се предприе
мат съответни мерки.

К. Георгиев

фесионални кадри в стопан
ски недостатъчно разшитите 
краища, основните принципи 
на стимулиране, взаимните от
ношения, права, задължения, 
отговорност и пр. Под про
фесионални кадри се подраз
бират работници с високо про 
фесионална подготовка и оп
ределен трудов опит. Предим 
ство биха имали онези, кои
то за пръв път идват да ра
ботят в тези райони 
ООСГ с подчертани тоуднос- 
1И в стопанисването п> вреч*е 
па фсвеждане на програми 
за с?. нации, кзкто и кадри, ко
нто работят в ООСГ с осс- 
Геки технологии.

ни принадлежат 
о които живее българската на-

обстановка като ЦЯло в 
номоравски регион е 
приятна, но е 
още

Димитровградскародност:
Босилеградска, Бабушнишка лпо-ефикасна борба про 

тив всички врагове на нашата 
социалистическото

на за едно самоуправително 
което можеСурдулишка.

Предлагането на едно тако 
е продуктивоно

споразумение, 
значително да благолриятству- 
ва върху решаването на не

стопански

родина и 
самоуправление. Субективните 
социалистически сили, а пре 
ДИ ВСИЧКО Съюзът .комуни 

трябва още по-реши 
да разобличават 

врагове и енергично да 
премахват контраревотоцион- 
ната им дейност. Тази акция 
особено трябва да бъде по- 
ефикасна и по-интензивна в 
общините Буяновац, Прешево 

, и Медведжа, където не са

еа рошение 
преди всичко от подчертаната 
липса на професионално- чре 

особено в най-

дровия въпрос в 
недостатъчно 
ища. Разбира се,

райони предварително 
направят обстойни анализи и 
документирано търсят матери

развитите кра- 
ако самитеативни кадри, 

неразвитите и попранични ра
йони, Тези изключителни ме

стите,
телно всич тези
ки

следва да допри-рогтриятия 
'несат за ускорено увеличение 
на необходимите кадри в сто
панството на тези райони.

(Средствата, по 50 милиона

в
ална помощ за решаването на 

доста ва-кадровия въпрос, 
жен въпрос за стопанисване 
на всяка трудова 
ЦИЯ-

организа-
динара годишно които ще се 
осигурят по този начин, ще 
се ползуват в няколко насо
ки. Основната цел е да се 
подобрят материално-финан
совите, жилищни и други тру 
дови и жизнени условия на 
специалистите, които решат 
да работят в изоставащите 
райони. Също така се пред
вижда определено увеличе-

Ст. Н.станали демонстрации, но е 
имало други видове контраре
волюционна дейност: раз
пространяване на афиши 
вражеско съдържание и 
тивност на отделни лица 
позициите на албанския наци 
онализъм и иредентизъм.

БОСИЛЕГРАД

Стончко Ангелов 

изключен от СКТака тези дни Между об
щинската конференция на 
СКС в Лесковац оцени по
литическо-сигурностната 
становка в Южноморавски ре 
гион.

об- НА ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО
Оценявайки състоянието в самоуправителните 

общности на интересите в Босилеград, отделно 
СОИ по основно образование и възпитание, члено- 
вте на Общинския комитет на Съюза на комунис
тите в Босилеград, на проведеното заседание от 10 
юни т.г. констатираха, че за бездействуването на де
легатската система и незаконните решения в тази об
щност най-отговорен е Стоичко Ангелов, изпълня
ващ длъжността секретар в общността.

В разрешаването на този възлов проблем, кой
то вече няколко години обременява обществено-по
литическата дейност и общинските органи в Боси
леград, освен членовете на Комитета, на заседание
то присъствуваха представители на 
литическите
ските органи и представители от региона, Христивое 
Костич, секретар на Председателството при МОК в 
Лесковац и Александър Димич, обществен правоза- 
щитник по самоуправление. При обсъждане на въп
роса в разискванията се констатира, че делегатите на 
тази общност при втория конституционен мандат, 
когато делегатите на посочената самоуправителна об 
щност са преизбрали Ангелов за секретар, не са 
спазвали задълженията си към общността. Ангелов за 
секретар е избран без съгласието на Координацион
ното тяпо по кадрови въпроси към ОК на ССТН в 
Босилеград.

Подготовка за 

туристическия сезон
в

Икономическата стабилиза
ция» както бе изтъкнато на
заседанието, и занапред е за 

номер едно в дейностдача
та на Съюза на комунистите 
и останалите социалистически И през настоящото лято на 

хубавите терени на Власина и 
Власинско езеро своята 
почивка ще проведе 
брой туристи от почти всич
ки краища на страната. По
край отделни лица се очаква 
и организирана отдих и почив
ка на трудещи се и повече 
спортни отбори. .

350 динара. Хотелът има и 
пристойна, която има 50 ме

си ста. Цената на пансиона е 230 
голям динара.

Доизгражда се и мотела 
„Езеро" на Промая, а в на
стоящия туристически сезон 
ще може да приеме 50 гос
ти. И тук цените са на мина
логодишно равнище — от 220 
до 250 дин.

Хотелът „Б" — категория
„Вилин луг" в Църна Трава 
има 40 легла. Цената на пан 
сиона без апартамент възлиза 
на 220 и 230 динара, а с. апар 
тамент 300 динара.

На крайбрежието на Власи 
нско езеро ще бъде уреден 
и къмпинг, а ще може да се 
ползуват и частни помещения- 

С. Микич

сили. Стопанските резултати 
през първите три месеца на 
годината, осъществени 
твърде сложни условия на сто 
панисване, окуражават и пред 
вестяват положителни иконо-

в

обществено-по- 
организации, представители на общин-мически процеси.

Националистическите демон 
страции на Косово, бе изтък
нато на заседанието, 
са подействували на обстанов

пряко
Обектите на ООСТ „Власи- 

ката в региона, а преди всич на” подготвено дочакват пър-
ко в общините Буяновац, ^ вите гости. Хотелът „Власи-
Прешево и Медведжа, в кои на" е поправен и получи още
то живеят голям брой жи- седем нови тоалет—бани, но
тели от албанската 
ност.

ва, мини—зала, а ресторант
ската част е разширена с 80 
нови места, 
полага с 60

национал- 
благодарение 

на енергичната акция на ко
мунистите ,трудещите се 
гражданите и на органите за 
сигурност, провалени са всич
ки опити на врага да орга-

Обаче
Инак, той раз-

легла, а цената 
на пансиона е на миналого-

и Въпреки повечето интервенции от страна на 
обществено-политическите организации и обищнски 
те органи, а след това и от страна на обществения 
правозащитник по самоуправление и Основния и Ре
публикански съд на сдружения труд, че Ангелов не 
може да остане повече на този пост, той не се по-

равнище — ОТ 270 додишно

низира демонстрации и в те 
зи общини. Показателен при 
мер за това е случаят в Пре 
шево, когато група ученици 
и студенти от Урошевац, с 
бели албански шапки на гла
вите, се опитали да органи зи 
рат демонстрации и в това 
градче, но били разгонени от 
населението и органите 
сигурност.

винява, а продължава и по-нататък да изпълнява 
длъжността секретар в общността.

След много разисквания и оценки за състоянието 
и отговорността в тази общност, членовете на Коми
тета и останалите присъствуващи на заседанието, кон 
стантираха, че Ангелов е най-отговорен за това със
тояние и че той в своето изказване е несамокрити- 
чен, а отговорността си прехвърля на други.

Изхождайки от това присъствуващите на за
седанието заключиха, че в работата на Ангелов има 
идейно-политическа отговорност, за която членовете 
на Комитета приеха решение да бъде изключен от 
Съюза на комунистите, както и за останалите също 
отговорни в тази и останалите общности да се поис
ка отговорност.

за

Понастоящем в тези три 
общини е открит процесът 
на идейно-политическа дифе- 

Вече е утвърде- 
80 лица, главно учени

ренциация. 
но, че
ци и студенти, учащи се 
Косово, са активно

на
М. Я.участву-
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Белград

„ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО НА КОСО*
ВО"

Какво да се 

каже за 

„страхливите 

комунисти

*

СБ

ф ПРОЦЕСЪТ НА ИДЕЙНО-ПОЛИ 
ТИЧЕСКАТА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ ВСЕ 
ОЩЕ БАВНО ТЕЧЕ

Гордана Кнежевич 
Виктор Щъркал

Фактът, че почти всеки четвърти за 
ет в ООСТ „Електростопанството на Ко 
сово "е член на Съюза на комунисти 
те, в настоящия момент на идейно-по
литическата диференциация, би трябва 
ло да облекчи чи ускори тази първа, 
обаче необходима крачка в стабилиза- 

обстановкаПо-нататъшно овладяване на 

самоуправлението
цията на политическата 
в Покрайнината. Обаче, активността 
на тази сила, която съчиняват 
мунисти, на неотдавна състоялото се 
заседание на Общинската конферен- 
ция н СК в Прищина бе оценена ка
то бавна. Същата върви, както бе каза

3500 ко-

но, с очевидни трудности и нереши- 
мост на първичните партийни 
зации и някои 

членове.

органи 
още безименни отделк Главно идентификацията 

'на организаторите, подстрекателите и 
участниците в демонстрациите се чака 
от някого от вън. И това бе повод за 
разговора ни с партийните активисти 
Еюп Дединци, Осман Хацедонци, Хам- 
ди Ташоли, Милан Радулович, Гани Пре 
ничи, Траян Атанацкович и Стоян Де- 
нич в един от най-големите и стопан- 

наи-значителни колективи в Ко
сово. В разговора се получава пред- 

както заявяват и

акто и всички крупни събития, и Третият 
конгрес на югославските самоуправители без 
дистанция на времето не може по-цялостно 
да се съгледа. Но въпреки тепървашната 

дело ще определи действителните 
според неговия ход и 

вече могат ясно да се С7,гледат и си-

вяне на самата работническа класа към всички проб
леми и задачи на обществото. Опиращо се върху 
с мъка спечеления опит, обаче охрабрявано с по
редните победи, наистина узря познанието на работ
ниците, че самоуправлението не може докрай да се 
установи само чрез узаконяване и предписване на 
хартия
ско завоевание върху 
практика и живота. А какво е значението на тази 
ясно артикулирана класово-работническа идеология 
на ратуване и настъпление на самоуправлението, до
статъчно е
толкова П'|,ти силно подчертаният отговор на работ
ническите делегати на „една от най-тежките, най- 
опасните и абсолютно неприемливите" тенденции на 
бюрократско-технократските сили, изявени в различни
те видове на общинско, регионално и републикан- 
ско-покрайнинско затваряне или „което е едно и съ
що", разбиване единството на югославския пазар. 
Понеже по този начин най-много се обезценяват не

♦♦♦♦
♦му проверка на 

му радиуси, много неща 
решения
гурно извлекат безспорни заключения-

♦
♦но чрез постоянно ратуване и практиче- 

полигоните на действителната ♦
♦

мо-Без премълчаване и в настоящия подходящ
най-новата югославска работническа среща 

монолози, отколкото диалози и че с

ски
мент, че

става, че акцията 
нашите събеседници — бавно тече, с 
периодичнй изчаквания, бездейност 
пък и опортюнизъм на членовете. Все

повечеимаше
Резолюцията си като завършен документ не успя да 
обхване и всичките стремежи и проблеми на класата,

най-същестзе-

и за илюстрация да се посочи и

се. спрем за пръв момент върху 
за ло-нататт>шното

нека
овладяване на самоуправле- пък не са напълно съгласни с диапно-

ното
нието.

зата на състоянието, дадена в оценка-- 
та на прищинския партиен форум, да 
се чака на 
от Комитета"

с целия ход на подготовка- 
онова, коото 

защото 
по-нататъшното
Това е потвър-

Конгресът, заедно 
та, преди всичко 
никак не

информации от „другаря 
или службата на сигур- 

въз основа на външни

очевидно потвърди
безразлични,може да ни остави

най-добра гаранция за
самоулравително развитие.

с всестранния материа- 
— избуяха ра-

ността, та едва 
доказателства някой да бъде изклю
чен от ОК, предупреден или суспенди-

само усилията но и неотчуждимито права на сдруже-
представлява
неотклонно

ния труд да овладее с целокупното възпроизводство, 
отговорът бе един и същ: порицание, също така и 

жизнена потреба за братството и за един- 
така и обоснованието:

:
де ният факт, че успоредно
лен, обществен и културен напредък .
ботническите кадри. Чрез животрептящата практи

В Югославия израсна модер 
класа,

ран.
причината:
ството на системата, а също 
югославската работническата класа е одна одинна и

Изненадваше ни, макар че- никой 
не отрича, че и сред участниците и 
организаторите имало и работници от 
тази среда, за числото им няма и при 
близителни данни. Слушаме за учас
тието на „известен брой", „малкия 
брой на активните участници", „излъ
ганите", „насила отвлечените", обаче 
колкото повече се отдалечаваме от 
събитията, трудно могат да се рекон
струират действителните течения' на 
събитията. Изключение може би е са 
мо мината Добро село, където от 1400 
заети около 40 души се приобщили 
към демонстрантите.

!

най-дълбоко "Р°"ита3атСоЬ0а тя подготвяйки и лровз- 
общоюлославскв среща, 

не може да се го-

ка неделима, с единни и неделими класови интереси и
стремежи. ♦

С такъв съществен договор, югославската ра
ботническа класа в най-голяма степен потвърди цд-

вителна идеология- 
ждайки своята трета поредна 
така недвусмислено лото оправдание на инициативата за провеждането на 

която даде другарят Тито в последното си
показа, че 

нейно име. Това силно потвърди- 
дебатн и доставените съобщения 

особено изказванията на 
трибуна,

конгреса,
послание преди една и половина година, по начина, 

обръщаше към трудовите маси и 
класа когато трябваше да се 1 тръгне

вори и решава от
ха предконгресни те 
от работническата 
многобройните делегати

и ост,ждания

както винаги се 
работническата

решителна акция за преодоляване на настаналите 
обществени и икономически трудности. Отзовавайки 

този призив, нашите трудови хора с изказа-

база, а чи-от конгресната
на най-различните узур- 

иа работниче-
в

лацни на „ГертахТдемГркационната

°*А““ ••
противопоставяния-

ли со но
ните конгресни поръки и с утвърдените задачи до- 

тооа Титовю завещание. Затова
СТАНОВИЩАТА ЯСНИ, А АКЦИИТЕ В 

ЗАРОДИШ

— Ако някой насила е накаран 
п редовете на демонстрантите, 
преследвал ндкой собствен, моментален 
социален интерес, без да знае за вра

ния между 
ние и различните стойно изпълниха и

може да се очаква, че работническата класа
видове 

и открити с право 
всичко
конгреса на своя авангард, последователно ще про-

скрити отпори

Острата работническа реч,
непосредствена

конгресните Р”“"“®"",* "“о-последователно 
всички фактори ь

и по-рошително

твърди °Р'
изявени в

неговите договорено, вече в хода на подготовката за ако еМИСЪЛ,
начин предявиха

и ПО-ОТ-
гументи и ясна

вежда в дело.
Душан Богавац 

Снимка: Никола Янчич
в общество- 

поста-

>не само 
говорно 
то, но и по-инакво

(На 4. стр.)поведение на
поведение



2 Комунист
БЕСЕДА С РАЙКО ТАНАСКОВИЧ, КОМЕНДАНТ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОТ БРАНА НА СР СЪРБИЯ

Оспособяване и за 

задачите по самозащита
Искам да кажа, че не е важно самородната война се определят от 'ма

териалните фактори, т.е. от материал- да со знае и умее, но е важно и да 
ната сила и позиция, които те имат о

През последните години успешно е 
реализиран 
организирането на всенародната отбра
на и обществената самозащита преди 
всичко, благодарение, на ангажирането

назначителният етап
се желае, да се знае срещу кого и за-

нашата обществено-политическа систе
ма. Когато говорим за тези определя що в дадения момент що се употре- 

нашите пла-би оръжието. Ето защо
за обучението и идейно-полити

ческото оспособяване трябва в

на организациите и ръководствата на щи фактори, мисля, преди всичко на 
Съюза на комунистите и останалите су- хората и материалните средства, а то- ново 
бективни сили. Става дума за приема- ва са както е известно основните фак- 
нето на идейнсьполитическите основи тори на войната и въоръжената борба, 
на отбраната и самозащитата, форми
рането и активностите на съответните 
тела във всички обществени среди и 
за все по-голямото организирано уча
стие на трудовите хора и гражданите 
в осъществяването на задачите в тази 
област. Обаче, опитът посочва на по
требата от постоянно доизграждане 
на системата на всенародната отбрана 
и обществената самозащита в унисон 
с по-нататъшното развитие на социа
листическото самоуправление.

изве
стен смисъл да корегираме, доп'ьлним

Инак, местните общности и органи
зациите на сдружения труд представ
ляват незаменим субект във всенарод
ната отбранителна война и концепция
та за въоръжения народ. Те предста
вляват незаменимата сила на отпора 
срещу агресора на цялото югославско 
полесражение. Според лични сведе
ния, на мястото и въз основа на по
знанията получени по други начини, 
сигурно може да се твърди, че мест
ните общности и организациите на 

Нашият събеседник генерал-полков- сдружения труд в нашата република 
ник Райко Танаскович, комендант на са постигнали забележителни резулта- 
териториалната отбрана на СР Сърбия ™ 8 областта на всенародната отбра-

на и обществената самозащита, и за 
всички други задачи, пък и производ
ствените, които отделни 
ще изпълняват във военните условия.

с нови съдържания, преди всичко от 
областта на обществената самозащита.

само те,Събитията в Косово, и не
че особено значение има об-показват

стоятелството, числящите се към тери 
ториалната отбрана да'се оспособя1 за 

общественатазадачи от областта на 
самозащита и службата на обществе-

ПОДЧЕРТАВАШЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБРЪЩА 
ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО ОСПОСОБЯВАНЕ НА 
В ТЕРИТОРИАЛНАТА ОТБРАНА • ПЪРВИЧНИТЕ

ДРУГАРЯТ ТИТО ПОСТОЯННО 
ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ НА 
КОМАНДУВАЩИТЕ КАДРИ 1 
ОРГАНИЗАЦИИ НА СК, ОСОБЕНО ОСНОВНИТЕ, СА ОТГОВОРНИ ЗА МОРАЛ
НО-ПОЛИТИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И БОЕВАТА ГОТОВНОСТ НА СВОИТЕ !

дава оценка, че успехите и резулта
тите постигнати в укрепването на все
народната отбрана и обществената са
мозащита* а с това и на територи
алната отбрана бяха възможни благо
дарение на усилията на цялото ни 
общество и готовността на нашите 
трудови хора и граждани за решител
на отбрана на придобивките на наша
та революция- Постигнатото досега в 
областта на всенародната отбрана - и 
обществената самозащита укрепва .убе
ждението в трудовите хора и гражда
ните, че Титовата концепция за от
браната и сигурността на 
произтекла от нашата система на со
циалистическото самоуправление и об
основана върху опита от Народоосво- 
бодителната война и революцията, 
представлява незаменим облик на про
тивопоставяне срещу всички видове 
на застрашаване на конституционния 
строй и независимостта на нашага 
страна-

ЧАСТИорганизации

Доволни сте от обучението на по- ната сигурност доколкото обстановката пряко да се ангажират всички органи- 
деленията и щабовете на териториал потърси териториалната отбрана да се зации на СК, а особено основните ор- 
ната отбрана! употреби и за тези задачи. ганизации. В практиката и а работата

Съюзът на комунистите в нашата ре
публика, както 
ни страна, доказа че и 
е челна и незаменима водеща 
Разбира се, когато се касае за идей
но-политическото образование и марк-

впрочем и в цялата 
в тази област

Подходът ни към обучението е ка
то към един от най-съществените еле- ПРЕДИМСТВО НА ИДЕЙНОТО 
менти на боевата готовност' и реши
телността за отбрана на страната. До
бре обучената ни Армия. и народът 

обществото като вялост представляват, покрай ре
дицата други фактори, съществена

сила.ОСПОСОБЯВАНЕ

Другарят Тито не случайно често
изтъкваше значението на това кой ко- систкото възпитание на числящите се 
мандува с нашите части, кой е начело в териториалната отбрана, трябва да

от- кажа, че тази работа е неразделна от 
имам предвид един брана. И лично присъствувах на раз- идейно-политическото 

смисъл

предпоставка за успешно воедене на 
всенародната отбранителна война. Ко- на поделенията на териториалната
гато казвам това 
непорицаем факт, чийто 
състои в това, че въоръжението и съ- 
орежецието могат да дойдат до 
на изява само ако се намират в ръ
цете на идейно-политически изградени 

— Между най-значителните резул- военно-професионално обучени хора. 
тати в СР Сърбия числим това, че ра
ботите от областта на всенародната 
отбрана и обществената самозащита, а 
с това и на териториалната отбрана, ното възпитание, абсолютно е сигур-

възпитание и
се говор при другаря Тито когато преду- марксисткото образование на трудови- 

преждаваше, съвсем конкретно, посоч- те хора и гражданите на СР Сърбия 
вайки строго да водим сметка за то- като Цяло, чиито членове са и числя- 
ва, кой командува с нашите части, щите се към териториалната отбрана. 
Мисля, че Тито не случайно подчер- Следователно, какво е идейно-полити- 
таваше да се води сметка за комен- ческото равнище на обществото, така- 
дуващите кадри в териториалната от- ва е и работата на числящите се към 
брана. Защото, бе му ясно какво би те

пъл-

Ако в това отношение правим големи 
грешки и не изпълним плана по идей-

риториалната отбрана и не може да 
разклонена бъде нито по-ниско ниТо по-високо отзначило да имаме такава 

и териториална ' отбрана, от местната об-
станаха част от всекидневните задъл- но, че нито съвременното оръжие 
жения на нашите трудови хора и гра
ждани. Цялата територия на нашата 
република ■— заяви генерал Танаско
вич .— днес е покрита със силите на 
териториалната отбрана. Когато казвам не бъде всичко казано до тук оцве-

това.
съорежения, с коит,о |разполагат наши- щност и организацията на сдружения 

ТРУД ДО републиката, ако се при това
те въорежени сили, 
съответни боеви ефекти. Обаче

Добре избраното и правилно насо
чваното съдържание на работата по по 
литическото оспособяване и

няма да дадат 
за да не води сметка за комендуващите ка

дри във войската, която е организира
на върху най-широка обществена 
форма.

Как

възпита
ние трябва обезателно да подразбиратова, имам преди всичко пред вид ча

стите, които според монолитността на 
организацията си, политическото си оп 
ределение, според опитността си обу- 
чеността си, готови във всеки момент 
успешно да изпълнят всички 
които пред тдх бъдат поставяли на
шата самоуправителна социалистическа 
общност и Съюзът 
комунисти;

т.еко само със светли цветове, тряб
ва да кажа, че при нас имаше и още плат-

и познаването на проблематиката в ба 
зата, в местните организации и орга 
низаците на сдружения ТРУД и общи 
ните, както и активното идейно дей

има определени слабости в обучение
то и идейно-политическото 
Важно е' че

във всичко това се , изя- 
вяна идейно-политическата и водеща
та роля на Съюза на комунистите!

възпитание.
тези грешки навреме се 

откриват и поправят, да не се допус
не повтаряне на 
обучаването и. идейно-политическото

задачи,

ствуване на числящите се към тери 
Във всеки случай, най-важната за- ториалната отбрана върху провежданеЗащото,грешките.

на югославските
дача на Съюза на комунистите и все- то на политиката на Съюза на кому- 

към тери- ки негов член е укрепването на брат- нистите. Също така трябва да се има 
да се на-

оспособяване на числящите 
ториалната отбрана трябва 
блюдава като един

ството и единството на нашите наро- пред вид и обстоятелството, че поли- 
от значителните ди и народности, непосредственото ан- тическата, икономическата и сигурност-

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ - НЕЗАМЕНИ
МА СИЛА НА ОТПОРА

регионстратегически компоненти. Следовател- , гажиРане на комунистите върху зада- ната обстановка е различна от
Трябвало би, за това, веднага да н°- без здРаво идейно определени хо- чите на идейно-политическото възпита- До регион, от община до община, 

се постави въпроса как местните об- Ра за СЮК и самоуправлението и не- ние и военно-професионапното оспосо- 
щности и организациите на сдружения обвързването, и добре въоръжената бяване 
труд са подготвени зв отбранителните и 8ЪВ вся,ко ОШОшен-ие
и самозащитни задачи! „ '

таената войска

Поради тези по-малки и по-големи 
разлики идейно-политическото образо
вание не може да се провежда спо
ред един модел и стереотипно, но 
съобразно на конкретното положение.

на частите и щабовете 
пюдго- риториалната отбрана. Покрай отговор

ността на комунистите в частите на те

на те-

нЯма успешно да из
пълни своите задачи— Ролята и значението на местни

те общности и |Организациите на сдру- всенародна отбранителна 
жения тоуд в подготовката за всена- против.

в евентуалната риториалната отбрана за морално-по- 
война. На- литическото им състояние и за боева

та им готовност, в тази работа трябва Подготвил: Б. Вучетич
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ОЩЕ ЗА ЮГОСЛАВСКО-АЛБАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБРАБОТКА НА „ЗЕ РИ И ПОПУЛИТ"

Континуитет, но и 

разкъсване с миналото
пътеводителка на въорежаната боева 
съпротива против фашизма, станаха 
стълб на братството на балканските 
народи"...

(На Втория конгрес на Антифашист
ката младеж на Албания на 16 април 
1945 година).

„Без борбата на народите на Юго
славия е немислима по-сериозната 
съпротива на малкия албански народ 
против враговете. Не ще и съмнение, 
че албанският народ би претърпял 
поражение, въпреки всички жертви, ко 
ито беше готов да даде".

(Отговор на трст на1 тържествения 
обед, даден в негова чест на Блед 
на 30 юни 1946 година).

ГАВРО АЛТМАН нула. Трайният интерес на Югославия цели на Народросвободителната борба 
е съществуване и прогрес на незави- на народите и народностите на Юго- 
сима и свободна Албания, с която ще славия, беше да се попречи на раз-

и братоубис-
„Ние нямаме никакви егоистични 

съседните стра- 
единствена цел е мирът и

сътрудничим колкото е възможно, но делението на страната 
само и изключително върху основите твената война в служба на окупатор-
на принципите, които Тито изброи в ските интереси, тоест опазването на
Прищина. При това трябва да се има Югославия, но по-друга от тази 

никакви териториални в предвид, че няколко десетилетния вато беше
претенции спрямо никого, нито имаме континуитет на югославската политика
някои други проблеми, които биха предшествуваше революцинони дискон

цели по отношение на 
ни. Наша 
осъществяване

другари и другарки, 
каква съдба би сполетяла нашия ма- 

народ без демократична и прия
телска Югославия • • • Малкият албан
ски народ' не би имал свободата, ко- 
ято днес има, но би доживял черни 

съдба. Така трябва да

„Размислете,

на мирно сътрудниче
ство и добри отношения с всички стра 
ни. Ние нямаме

лък
как-

предвоенната, с по-други 
обществени и междунационални отно
шения- Тито каза при една своя оби
колка на Косово (1975), че „в съдбов-

дни и мрачна 
се оценяват приятелството, братството

Тито-
тинуитет, разкъсване . с интересите и
волята на управляващата класа пред- ,ния исторически 
революционна Югославия- Тя угнетя- Комунистическата

вия предложи програма

изисквали някаква 
страна, която да угрозява други наро
ди или мира изобщо. Аз считам, че

реакция от наша
момент единствено 
партия на Югосла- 

на класово и
национално освобождение". Добави,

и съюзът, които ни свързват с 
ва Югославия".

(В речта, произнесена на 5 октом
ври 1947 година).

„Нашият народ с всеки ден

народи и народности вваше всичкини тези народи нямат никаква нужда 
от това, защото между нас не съще
ствуват нито териториални, нито други 
проблеми".

тази страна, а което в настоящия слу- 
чай е относително, особено албанци- че тази програма на Косово „приеха

и албанци, и сърби, и черногорци, и
все по- 

ще заздравявате на Косово, и беше готова да уча- вече ще укрепва и
братството, ценното приятелство и съ- 

Народоосвободителната ,вестта с братските народи на Югославия 
борба перспектива на собственото 
освобождение".

Това бяха становища на Комунисти
ческата партия ,на Югославия — ясни,

турци, и други, които тук живеят... . 
виждайки в

експонент на някоя 
— в подялбата и пре

разпределението на сферите на влия- 
Балканите. Ако не беше коре- 

миналото, с въ-

Цитатът е взет от една Титова реч, 
8 юни

катоствува 
по-гол яма силапроизнесена в Смедерево на 

1959 година. Речта беше . импровизи-
си на Маршал Тито, с които рамо до ра

мо се бореше, за да извоюва свобо- 
рамо до рамо рабо- 

по-хубав

рана, нямаше програмен характер, но ние на 
— ораторът каза 

всичко, което за нашите отношения 
със съседите трябва да се каже. 3
много официални документи и про- съществувал ни

основан върху солидните

дата си, с коятонното разкъсване с 
трешната политика и държавните цели 
на великосръбската буржоазия, не

този нов континуитет,

както се вижда
ти върху изграждането на 
съвместен живот".

(В експозето пред Народната ску- 
Албзния, 11 май 1948 го-

би последователни и кохерентни — върху 
които се основаваха и . новите отноше
ния с Албания- На друга страна, за пЩина на 
съжаление, е старата политика, която дина> месец и половина преди Резо- 
има за цел създаване на „Велика Ал-

основи на 
независимост, необвързаност и

грамни речи всичко това е разяснено 
по-подробно и по-прецизно,
Титово описание на югославските цели

но това нашата
люцията на Информбюро „за състоя- 

в Комунистическата партия на
самоуправителния социализъм. 

Почетно място в това бания", политика която, както вече е 
казано, се манифестира вече в тече
ние на съвместната борба против фа
шизма (уж поради това, за да се при
добият албанските националисти и да

„Зери и се откажат от сътрудничество с оку- ще бъдат обезпечени с неговата неу- 
’ Истори- паторите) и която и до ден днешен морима борба и с разпросграняване- 

в същност си остана непроменена, без то на тази борба против Титовата фа- 
рглед на временни колебания в прак- шистка банда и неговите

а Косово. Изтреблението
та фашистка банда значи спасение за 

това е един-

разкъсване 
Второто заседа

ниетое така просто, непосредствено 
неговото известно

почти
и лапидарно, както 
„чуждото не искаме, 
ме". А това именно е и същината на

Югославия“)-
„На населението на Косово напълно 

е ясно, че неговото спасение и

заемат решенията на 
АВНОЮ, които

последните вербални нападки сре- 
на Енвер Ходжа и

както пока-своето не дава- ние на 
заха

I спа- 
Югославиясението на народите нащу Югославия — 

на авторите
" никак не харесват.

нещата.
По този повод Тито не говори за

I Югославия с Албания, полулит 
съседни страни. Принци- кът ^Р-о^рано.ич ^очн^ ^

на Югославия за
друга страна, духа 

суверенитет" (АВ- водството

на текстовете в

отношенията на 
но с всички |

забеля-
шпиони на 

на Титова-се зва, чепите, върху които тези отношения 
основават са, според

поведение,ти ч еск о-п о л и ти ч еск от о
нас, общоваже- зяваха „единството 

беше необ- то държава, а на
още повече в прокламациите на ръко- 

на НСР Албания-щи, а ако в ня*°и случаи югославските народи и 
ственото спасение за

на независимост и
- Революционна
1942 — 1945 година,

това в целия сле-ходимо разясняване, албанския народнапромянаот НОЮзависеше главно **двоенен период на Косово".
(реч на митинга в Скадар през сеп 

1949 година, след като е уста-

Белградвластта
1976, стр. 214). Тези Решения съДЪР“ 

федеративното

В светлината на тези факти тряб-нашите партньори.
на последното си посе-

1979 жаха и принципа на 
върху устройство на нова Югославия-

Защо този крайпътен камък на на-
с който с право се на 

Енвер Ход-

ва да се обсъди и следното твърде
ние: „Статуто на Косово (днешното — 
Г. А.) е определено под диктовката 

шовинистическа

В течение
в Косово, на 16 октомври

тември 
новен 
ката на

публичен континуитет с политм- 
великоалбанския иредентизъм). 

„Обвиненията — (срещу Югосла- 
,жя.-— Г. А.) бяха неоправдателни. 
Във връзка с този въпрос е направе- 

Нашата

щение
Тито отделно се спря

отношения- С
година,
югославско-албанските великосръбската 

идеология, наследен от кралство Юго
славия и запазено в следвоенна Юго
славия- Това се вижда и от думите, 
които Тито е казал на Енвер Ходжа 
през 1946 година, Относно, че Косово 
и другите краища, населени с албан
ци, принадлежат на Албания и че ще

шата революция, 
гордеем, толкова пречи на 

защо според думите 
пролагаднисти,

АВНОЮ са били в противоречие „с 
албанския народ"? Ми- 

може да се намери 
тактичес-

зна-т.ези отношенияконстатация, не
развивали,са сечително успешно

следното: „Като социалистическа
ние спрямо съсед те

на негови-
жа, страна...на грешка от наша 

партия от своя страна призна греш
ките, понеже
и тя е готова горчивото минало

сега вече не съществу-

Реше.ниЯта наказа
необвързана страна
на Албания, както и

изхождаме от същите принци-
зачитане на равенството, сля,

други обективно ги анализираспрямо
интересите на

че отговорът
дастрани, 

пи. Това са,
независимостта, териториалната

взаимното зачитане и

се закопае и 
ват никакви пречки за укрепванефакта, че въпреки

конТ|Инуитетът
много по-дълг от

цялост, само във
раа- ките осцилации, 

Впрочем банската политика е 
че там

чаги върнат, но не сега, защото вели
косръбската реакция не би приела та- ИСКрено приятелство между 

„е о имало раз- кова решение". („Зери и популит" от две държави и партии", 
защото Енвер 17 май 1781 година), позовавайки се (На Третия конгрес на ^

„Посещение но албанска Партия на труда, през май 1756 год.
самокритическо ин

на ал- нашита
ненамесата, 
нолравиото 
стойностите на
вече никой не може да отрича.
подразбира « --чуждимото пРа.о
„а асеки народ на ««ос Я , олюц.иоиния Р°*им,
„а своето вътрешно за да „ретенции къ« части на

е територии.
В навечерието на

сътРУАиичество'
тези принципи Албанскатаднес югославската,

с миналото, 
сътрудниците му, са прегър- 

държавни цели но прод- 
включвайки и 

югославски

Това късване на досието
делегация на Югославия“, в Централна 0 твърде краткото 
та архива АПТ). термецо след нормализиране на югр-^

Това посещение е запомнено и за— славско-съветските отношения)
ревизионистическа 

Тито начело не само, че е
„Белградскатабележено, съществуват протоколи за 

Второто заседо- тогавашните югославско-албански раз-
К на На- говори и документи за техните резул- група на вероотстъпници от марксиз-

тати. Обаче в архивата на ЦК на СЮК ма-лени-низма, но същевременно тя е 
не намерихме такова изявление. Ни представител на
президентът Тито за съжаление не е ликосърбски шовинизъм в службата на

Една ти-

че такава
прлезни резултати,

да я ПР°' .
ние ние на

оодоосв.ободителното
главня — Г. А.) се срещна 
славия Албания, Метохия,

намиоа под уп- оочо всред нас. Принудени сме зато- американския империализъм.
р до обсъдим само оноаа, което пична проява в тази срамна късогледа

Зери и популит" ни предлага, тоест, политика на титовската клика, предста- 
ие спомени на Енвер Ходжа. вляаа продължаване на експанзионисти

С кредибилитета на изявлението на' ческата, шоаинистическата и анексио-
политика на сърбските 

и него-

Разбира се, 
може да даде
необходимо последователно

даете страни. Разбира се,

група с

АВНОЮ, „ръководството
движение (Юго-

с искания-
най-назадничавия ве-•еждат 

имаме в предвид
ко-многот/о разлики,

живот и 
нашите та иа ЦК наиго произлизат от вътрешния

международното ПОЛОЖ^НИ понякога като

Г^ПГГълб^ГезГрГики Р— - яа се присъедини
Д бъдат пречка за сътР^Я”^|)а съ_ Албания"- Тито отговори, ч® а"С”вГрИТ0.

взаимни интереси* и въз«о- ^"ъпроси^^ ^остГТм.Л об^сиеТе?' преТа- албанския народ

„е™. - *■-
Тези мисли, казани р юстрират сово и Метохия к и КОИ,ТО • славскоалбенските отношения: бания на 5 март 1959, понеже КР^

двадесет години, на пОЛИти- „лозунг“ на кржичните „Представете ои, о, мои другари, бе закрит, а споменатият контину
трайността И постоянс Югославия въР»Яг К'Ь« т® аи да откъсват какво би сганало тук на Балканите, ко- отново установен).

на социалистическа иакто „и движения V“ Юг къСДот торило- йто с векове беше упнетяван от стра- Толкова за Аостовврк°" Дко
към Албания- Нейните Ц« - „омв„яхо и „оттеглят изтъкват не на но световния империализъм, и про- елениято на Бноер Хоя' ' че'през
нейните принципи, не се Р риято и- на преде окупатора, тивнародиите клики, ако не бяха, храб- преки всичко му се по яр ' ао-

комунистите поеха попитиче р за борбата против окуп.т р р на Югослввия начело с 1746 година Тито му е казал това ко
отг^^ст за съдбата н. ‘Ъ нич...н.то и' «"лнн е ри Р ^ п |осип Броз ото ,,3.р„ и популит" твърди че Ти-

: ..... --

част, която св
албанското куизлимговско ва,

към

ва да 
иа всички 
щвствуват 
жиости. **★

на изя~



4к Комунист

Какво да се каже за 

„страхливите" комунистиКонтинуитет, но 

и разкъсване с 

миналото
потвърДили своето високо, ще

комунистическо съзнание. Осо
(От 1-оа стр.)

жеското съдържание и целите,
както е казано — не мо

менти
тогава кажем

бено когато бе казано, че някои лро- 
на системата рабо-

към него —
же да се предприемат същите мерки, ,ИЗВодстаени 
както към организаторите и подстрека

Обаче за члена на Съюза на твти и
незнанието и нссправя- малко число 

да бъдат оправдание останали в къщи. Какво да кажем за 
в демонстрациите. Тук сме ^страхливите комунисти"? Бива ли ар-

тя* Да бъде ло-инакъв от 
с който се мери отговорността 

демонстрациите?

части
намалени капаци-тели с чувствително

поради факта, че известно, не 
„страхливи "комунисти,

телите, 
комунистите, 
ното но могат
за участие 
наясно. Без оглед на мотивите, в Рс* 

СК но може да остане участ
шинът за 
този, ■_довете на
на участниците в

МИЛАН РАДУЛОВИЧ:
Роден съм тук. Нито преди нито 

сега се чувствувам застрашен. Не
от някого, който ми се за- 

гърба, защото тук имам 
и народ

никът о демонстрациите.
Въпреки това ясно и единствено оп 

комунистите от Електро-
ношенид на собствена почва, което 

то е казал, трябва нац-напред да се за съжаление, често не се осъЩвств-
два и че „наследените" претенции на 

се респективните буржоазии ще бъдат 
дълбоко закопани. Илюзията се пока
за като илюзия, когато Сталин през 
1948 година реши да сломи югослав
ската социалистическа революция и 
във взаимните отношения между со- 
циалистичесикте страни да узакони пра 
вила, които ни най-малко не отгова
рят на мирното съвместно съществу
ване. Независимостта на всяка социа
листическа страна и свободата в изби
ране на пътища на собствено разви
тие в такива условия получиха изклю
чително значение, а ведно с това и 
ненарушимост на суверенитета и тери
ториалната цялост

(От 3-та стр.)

родолонио на
стопанството, според онова което чух-

в Обилич, това становище все страхувам 
още се бори за потвърждение в пран- кванва зад

акция- Обремененията, от приятели от всички народи
които възможно по-скоро трябва да иости, които всичко ми казват в очите.

албанци, и сърби,

секонстатира, че е малко вероятно че 
Тито е казал всичко, което му 
приписва и че е казал само това кое
то му се приписва, тоест че за евен
туалното бъдещо обединяване на Ал
бания и Косово е могъл да разисква 
извън контекста на международните от 
--ношения на по-широкия балкански 
простор, независимо от визията за та
кава или онакава федерация или кон
федерация на балканските страни.
Още по-раншните балкански социалис
ти към края на 19 и началото на то
зи век мечтаеха за такива федерации, 
считайки, че тукашните народи с тях 
по-добре ще се отбраняват от импе
риалистическите прихцявки и съобраз
явайки, че в тази част на света осо
бено е трудно да се направят чисти 
етнически граници.
нарастваха апетитите на младите, алч- разговор, подобен на оня представен 
ни буржоазии, дотолкова най-добрите в „Зери и популит", той след 1948 
и най-далновидните между балкански- година е станал напълно безпредеме-

мо

тическата

се освободят са и явл©ниЯта на сло‘ Тук сме заедно: и 
весност и лъжерадикализъм. Че дек- и черногорци 
ларативността не е от полза за никого за ИИто една нация няма просперитет 
свидетелствуват механично, необмис- без единение. Колкото по-малко е при 
лените или пък преконструктивно съ- съствуваща една нация/ по-трудно е 
чинените изявления пред „Комунист", за ОНази, която

на Понякога ме сърди това, когато казват, 
албанците трябва да водя*

на 11 март, когато се говорело идейно-политическата диференциация- 
за студентските демонстрации едвам заедио бяхме в революцията, заедно 
като за социални вълнения, „енергич трябва да се борим против контраре 
но осъдили вражеското и контраревол- 
юционно действуване на националисти 
ческите сили".

и мюсюлмани и турци.

остава в мнозинство.

в които се твърди, че членовете 
СК, 360 души от Енергетика — Химия, 
вече

че само

като условие за волюцията.
АКО ИМАШЕ ПОВЕЧЕ ТАКИВА 
КОМУНИСТИ

В разговора се изнасят данни 
изключените, предупредените, 
дирените. Трудно е да се оцени 
зи активност, понеже съЩаТа 
върху несигурна реконструкция 
броя на участниците, но и на случаи
те на опортюнизъм между комунис
тите.

успешно социалистическо развитие. 
Ако, значи, през 1946 година е мо- 

Докрлкото повече ГЛо и да се води югославско-албански Опитвайки се да отлъчим възмож
ното от невъзможното и вероятното от 
точното, узнаваме че в същата трудо
ва организация както и в останалите 
части на сложната организация в ми
ните, термоелектроцентралите и ре- 

монтажа, по време на извън
редното положение някъде само поло
вина, а някъде по-малко от половина
та заети, успявали да поддържат запла 
нуваното производство. Хората ра
ботели две, три и повече смени неп
рекъснато, показвайки така по-най-до- 
бър възможен начин не само своето 
становище към вражеската дейност, 
но и привързаността си към нашето 
самоуправително социалистическо об
щество. На трудовите си задачи и 
тук били заедно — албанци, сърби, 
черногорци, мюсюлмани, турци, но и 
десетина други националности. Питаме, 
имало ли е между тях такива, които 
не са членове на СК. Отговорът е по
ложителен и се отнася до всички час
ти на този косовски гигант. Макар че 
няма дума че такива работници' са за
служили да бъдат членове на Съюза

за
суспен-

та-
почива

те социалисти упорито за равноправно 
демократично сътрудничество все 
обединение.

Естествено е, че идеите за феде-

тен. на
В унисон със своите трайни нача

ла (революционни, социалистически, не
до

монт
превзети от някогашните управляващи 

рация от по-големи или по-малки раз- класи) Югославия, и след 1948 годи- 
мери оживяха, когато мнозинството на на 
балканските народи тръгнаха по пътя

Все пък няма изгубено време. Има 
все повече открит диалог. Доминира 
съзнанието, че с критика и самокри
тика, но в атмосфера на 
единствено може да се 
процесът на 
диференциация-

Почти всички участници в разговора 
предупреждават, че партията била зас
пала, изненадана от жестокостта на 
демонстрациите, обаче в тази обста
новка се озовали комунисти и труде
щи се, които с телата си спирали нах
луването на демонстрантите във ви
талните цехове на „Електростопанство- 
то“. Милан Радулович от мината Ба- 
лачевац, изтъкна примера на Назиф 
Сагоева, който успява да спре демон
странтите в опита им да застрашат 
съоръженията в мината. Това не е са
мотен пример, обаче се чува въпро 
сът — ако всички ние комунистите бях 
ме реагирали като Назиф щеше ли да 
се случи това дето се случи? Едно е 
сигурно, повече такива комунисти си
гурно биха променили или смекчили 
течението на обмислената вражеска 
акция-

непрекъснато на Албания предла
гаше нормализиране на отношенията и

когато наистина вяр- сътрудничество, а винаги когато албан
показваше и най-малка

на социализма 
вахме, че правото на избор на соци-

доверие,
ската страна 

на готовост за сътрудничество — Югосла-
направлява 

идейно-политическатаализъм веднага значи и нов вид
междудържавни отношения и съответ- вия това . радушно приемаше. Тогава 
но на това и границите започнаха да 
губят своето предишно значение. Ле-

вече бяхме лишени от великите илю
зии. Трябва обаче да се изтъкне и 
това, че с най-добро намерение, с 
желание да се направи всичко което

сно замислимо- е, че в такъв дух е 
могло да се води и някакав разговор 
между Тито и Енвер Ходжа през она
зи, сега вече политически далечната

може да се направи, все пак са допу 
онати и някои чудни облици на сътру- 

1946 година, разговор ог който в Ти- дничество (между НСР Албания и САП 
рана би желаело да се помни само Косово), 
това, че Косово уж е било обещано 
на Албанияг П°А условие да се прео
долее съпротивата на „великосърбска- 
та реакция".

Нямаме никакви причини да се сра
муваме от своите доброжелателни ил
юзии за обезателно нови качествени 
отношения между социалистическите 
страни. Дотолкова по-малко, че се 
съвпадаха с нашите желания. Бяха 
обосновани — покрай останалото —

които след най-новите опи
ти, сигурно не ще могат да устоят. 
Уроците са винаги добре дошли и ще 
се трудим, като обикновено, да учим.

Бедата е в това че — въпреки тор- 
чивия опит и огромните
пред които е изправено 
ството на НСУ Албания все още не 
показва стремеж към политически ре
ализъм. Напротив, от Тирана 
достигат, с повишен тон, гласове

трудности
ръковод

на комунистите, за приемането им
узнаваме — „сега' няма време". Това 
разбрахме като сигнал за еднопосоч-' 
ната партийна работа, която 
жда само на отношението към участ-

този

се све-
отново

ниците в демонстрациите, а и 
процес на

на
и «рационалност и авантюризъм. А за 

на предположението, че всяка социа- сътрудничество, да парафразираме Ти- 
листическа страна ще намери правил-

и дейно-политическа ди
ференциация не може докрай и прин 
ципиално да се изведе без работни
ците, които

то, все пак е нужна воля на двете 
страни.но решение за междунационалните от-

в най-критическите мом- В условията на открйтия процес 
на идейно-политическата диференциа
ция битката за заплануваните задачи 
не е нито лека, нито всекидневна, а 
еднакво е важно във всички техноло
гически цялости. Резултатите, било да 
се изразяват в киловат—часове елек
троенергия или в тонове изкопани въ 
глища, с високи проценти се доближа 
ват към заплануваното производство.

Затова може да вярваме, без ог
лед на проявените досега слабости, 
че комунистите и трудовите хора в 
Сложната организация на сдружения 
труд „Електростопанството на Косово" 
ще имат сили и ще издържат докрай 
да -доведат процеса на идейно-поли
тическа диференциация- Охрабрява и 
фактът, че тази активност не се разби
ра като отделна задача. Инак казано, 
икономическата и политическата стаби 
лизация тук се разбират като един 
процес, в който всички трудови хора, 
а преди всичко комунистите, трябва да 
намерят своята част от задължени- 
ята.

Комунист
пРЯД«Дата* на Издателски, щ.т на НИРО „Ко

мунист": Добросдеа Чулафич.
На Иадатаяския съвет

Адрас на редакцията: БЕЛГРАД, Площад Марке н 
Енгалс <1, таяафоии: цантрала 331-061, сакретарнат 
320-104, ноаи БЕЛГРАД, Буяавар Ланнна 6, Талафон 
627-791.

|раданцнонна отбор) на 
аенчям иадаиид на аастина „Комунист": д-р Антон 
•ретуша.

Надава: Иадаталсна трудова организация „Кому-Дирактор н гяаааи н отгоаараа редактор на венч
ая иаданяя на „Комунист": Оаляо Мнладниоанч.

Редакция на изданието иа „Комунист" за Сърбия:
Сава Кържавац (главен

нист".

Пачата са на сърбохърватски, относно хърватско- 
сръбски (кирилица н латиница), на словенски, маке
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Изниза в петък.
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редактор), Бояна Аитунааич, (аякмнр Филипович, Рас- 
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С унва на проаиданта на Републиката от 22 декем
ври 1*64 година. „Комунист" е отличон с Ордан на 
родно освобождение, а 
« ордан братстаа и единство

Председател на Издателския еъкат на Иаданнята 
„Комунист1 аа СР Сърби, Марк, Тедароиич. с указ от 22 дахамврн 1974
С а кратер на радаицияп: Саеменка Тоналаенч.

със златен венец.



ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА 
ПРИ ОС В БАБУШНИЦА

СДРУЖЕНИЯ ТРУД ДИМИТРОВГРАД' САМООБЛАГАНЕ ЗА КОМУНАЛНО БИТОВО СТРОИТЕЛСТВО

Бегло по стопанските 

проблеми
За по-хубав и приветлив изглед на града

запланувано изграждането на 
главен колектор по посока на 
квартал „Казармен район" — 
Улиците „Крум Златанов" — 
„•Моша Пияде"
Алексов" —• „Гинска" — „Су- 
тиеска" до станцията за пре
чистване на водата а дължи
на от 2,4 км. За целта ще 
бъдат изразходвани 5440 хи
ляди динара. Също така съ
ществуващата 
на мрежа ще се разшири и 
на улиците: 7,29 ноември", 
„Седми юли" и „Найден Ки
ров", за която цел ще бъ
дат изразходвани 1260 хиляди

• От 1 юли т.г. до края на първата половина 
над 1986 г. трудещите се и гражданите в местната 
общност в Димитровград чрез самооблагане ще обез
печат 57 595 хиляди динара • Запланувано е изгра
ждането на улици, средношколски център, канализа 
ции, реконструкция на водопроводната мрежа, уре
ждането на комунални обекти... • Питейна вода
във всяко домакинство

След рбщата ната способност възлиза на 
1.8, а възпроизводствената спо 
собност на 2,8 на сто — кол- 
кото
При това съотношението 
жду дължимите суми и тър
сените су/ 
дълга, юойто е с 65 процен
та по-голям.

Общо може да се заклю-

сесия на три 
те съвета на Общинската ску 
пщина в Бабушница, 
бдха разгледани редица 
публикански

„Власаки

на кодто
ре- и предишната година.

ме-законопредписа
и общинскиния решения, 

се състояха отделни заседа
ния на съветите. Вниманието

ми е в полза сок", „Салвадор Алиенде", 
„Братство — Единство", „5-ти

на Имайки предвид всекиднев
ния напредък на града и бъ 
дещото му развитие, както и - конгрес" и частично: „Георги 
неюбходимостите, които изис
ква то, димитровградчани ще 

една твърде важна 
задача в комунално—битовото 
изграждане на жизнената 
среда: чрез местно самооб
лагане да направят 
си по-удобен и 
Именно, на 29 т.м. трудещи
те се и гражданите в града 
ще се изяснят за новото са 
мооблагане, според което от 
началото на идващия месец 
па до края на първата поло
вина на 1986 година да обез
печат 57 595 хиляди динара.
Средствата са още по-значи

канализацион-
привлече анализа на 
тите

резулта
по стопанисване за пър

вото тримесечие на заседани
ето на Съвета

Димитров", „Момчил войво
да", Христо Ботев", „Джуро 
Салай", „Нишава" и „Маршал 
Тито" (тротоара).

чи, че резултатите на стопани 
сването са доста скромни, и 
че е необходимо 
лно

на сдружения поематтруд. изключите 
ангажиране за обезпечаДелегатите можаха да се за 

познаят с 
ли, преди всичко от предва
рително разделения анализ, 
а допълнение, относно стано 
вищата на Изпълнителния съ
вет по стопанските проблеми, 
изнесе началникът по стопан
ство при общинското управ 
ление.

И представения анализ, и 
в уводното изложение, пот
върдиха, че първото триме 
сечие не може да се отче 
те като особено резултатно. 
Основните цели на стабилиза 
цията в много сектори не се 
изпълняват така, както е пре 
двидяно в Резолюцията по 
обществено-икономическо ра 
звитие на СР Сърбия през на 
стоящата година.

В стопанството на община 
та работят 1773 работника в 
20 основни организации на 
сдружения труд. Общият до 
ход за първото 
чие възлиза към

динара, или с ръст 
от 29,1 на сто срещу 

46,2 на сто, колкото възлиза 
ръстът в републиката. И ръ
стът на дохода е осъществен 
по—малко: той възлиза при 
близително към 83,5 милиона 
динара, — с ръст от 32,8 на 
сто. В републиката този ръст 
е 37 на сто.

си
възг1роизводствениване на 

материали, за да не прекъс- 
Също та

от ,През петгодишното самооблагане в дължина 
4 км ще бъдат изграждани или реконструирани след 
ните улици: „Сутйеска", „Царибродска", „Пролетер- 
ска"; „22 дивизия", „4 юли", „7 юли", „8 март", 
„Видлич", „Момчил войвода", „Христо Ботев"-, Ва
сил Иванов — Циле", „Сребърна", „Нишава", „Васил 
Левски", „Салвадор Алиенде" и „Висок".

редица показате-
живота

ва производството, 
ка се налага да се предприе
мат мерки за бърза реализа 
ция на готовите произведе
ния. Съществено е обаче да 
се произвежда и повече, 
по-качествено.

по-добър.

и

динара. Останалите пък сред
ства

Останалите средства са из
разходвани за работа на про
фесионалната служба на мест 
ната общност (1053 
динара), за изграждане 
канализация (2260 хиляди ди
нара) и за изграждане на но

вия водопровод и мрежата, 
в което местната общност е 
участвувала с над 4422 хиля

ди динара.

Обстоятелството, че през 
първото тримесечие са на
правени загуби от 985 хиля 
ди динара в производствени 
те организации и над 1,2 мн- 

обществе- 
дейности, предимно в 

здравеопазването, налага це 
локупното стопанисване 
стане обект на задълбочен 
анализ и постоянно грижа 
на всички — от работниците 
в производството до общес 
твено-политическите дейци в 
общината.

от 11 730 хиляди динара 
ще се сдружат със средства
та на Регионалната СОИ 
водно стопанство и ще бъ
дат изразходвани за изграж
дане на пречиствателна стан-

похиляди
телни ако се има предвид, че 

възможности на
материалните 
на стопанството, не са доста-лиона динара в 

ните обезпечаване натъчни за 
всички необходими средства 
за разрешаване на комунално- 
битовите въпроси, за уреж
дане на крайпътни дървета, 
зелени площи и пр.

ция-
внимание ще 

, се обърне и към реконструк
цията на водопроводната мре
жа в онази част на града, къ- 
дето тя вече е дотраяла или 
е затруднено нормалното сна 
бдяване с вода. За тази цел 
от средствата на самооблага
нето ще се изразходват 
хиляди
домакинство няма да 
без хубава питейна в,ода.

Не по-малко
Да

За съжаление,
отбележим, че след уводното 
изложение за становищата на 
Изпълнителния съ»«т при ОС, 
а Съвета на сдружения 
не се разгърна 
Делегатите изслушаха 
ното 
чем

трябва да 5760
динара, а нито едно 

останетр им есе-
320 ми

лиона ТРУД 
разискване. 

У»од
изложение, което впро 
бе доста изчерпателно 

и аргументирано, но не се 
задълбочиха в 
причините за 
те тенденции в стопанисване
то. А струва ни се има как 
во да се каже, 
онези причини, които 
наричаме „субективни".

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СРЕД
НОШКОЛСКИ ЦЕНТЪР 11519 
ХИЛЯДИ ДИНАРА

Имайки предвид, че сред- 
възпитателно-ношколската

образователна организация 
„Йосип Броз Тито" работи в

същността на 
неблагоприятни

една сграда с основното учи- 
не е най-под- 

работа в съвре- 
които изис

ква средното образование, об 
ществено-политическите сили 
са раздвижили инициатива за 
изграждане на нов средно
школски център.

особено заТези данни 
потвърждават, че все 
производството е ниско 
темповете по развитие 
се осъществяват в предвиде
ните
към това, че изразходването 

бележи уве- 
приблизително 

28 на сто, рсно е, че с та
кива темпове не могат да се 

общини в

лище и която 
ходяща за 
мените условия,

красноречиво 
още често

и
Наистина в началото на го- 

липсваха възпроизард
не

Полагане на водопроводни тръби
дината
ствени материали, 
цените не бяха стабилни и 
прочие. Но и мощностите не 
се ползуваха докрай, не се 

работното време, 
отсъствува безири

УЛИЦИТЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ТА — ГЛАВНА ЗАДАЧА

размери. Прибавим ли суровини. Според изготвеното предло- 
сред- 
чрез:

жение заплануваните 
обезпечатна средствата 

личение от
ства ще се 
2 процента от личния доход 
на трудещите се и от прина 
длежностите на пенсионерите
(56 150 хиляди динара) и 10 
процента на кадастралния 
ход от селскостопанска 
ност (1,095 хиляди динара) и 
2 процента от личния доход 

занаятчиите и други услу- 
(350 хиляди динара).

От целокупните средства, 
които ще се обезпечат през 
идващите пет години 33 на 
сто или 10 007 хиляди ди- 

ще бъдат изразхо- 
за изграждане на

Според заплануваното, сгра 
дата ще се строи в три ета
пи, а целокупната й стойност 
възлиза на над 
ди динара. Средношколският 

тази цел вече има ч 
дин., а изгра- 

запланува- 
СОИ по

уплътнява 
а често се
чинно. Именно по тези 
други
трябваше да кажат думата си.

Ст. Н.

40 577 хиля-идогонят развитите 
републиката.

Доста

въпроси делегатите нара 
двани
канализационна мрежа в гра
да 32 на сто т.е. 18 430 хиля 
ди динара за изграждане или 
реконструкция на 16 
чиято целокупна дължина 
4 км.

ДО

деп-показателно говор- център за 
1500 хилядиче
ждането му е 

Регионалната
насочено образование.

ла и
улици, средно

® Обстоятелството обаче, че
извънстопанските дейности са 
ограничени инвестициите, сре- 

местното самооб-

в
РЕЗУЛТАТИПОСТИГНАТИТЕ 

СА НАЛИЦЕ Когато става дума за изгра
ждането на ,канализационната 
мрежа, въпросът за неотлож
ното й построяване е още 
шо-болезнен като се има пред 
вид изпреденият регионален 
водопровод, увеличението на 
изразходващата и отпадъчна- 
вода. Освен изграждането на 
канализационна мрежа други
мероприятия не са подходя
щи, и за по-трайно време не 
решават проблема.

За тази цел в предстоящи
те пет години от средствата 
на местното, самооблагане е

дствата от 
лагане са доста 
Същите, които ще се обезпе
чат през настоящите 
дини ще възлезнат над 
хиляди и са достатъчни за 
изграждането на първия етап, 
в което е запланувано изгра
ждането на учебни помеще- 

■ ния, кабинет и помощни обе-

значителни.През изтеклите пет години 
гражданитетрудещите се и

Димитровград чрез местно 
обезпечили

пет го- 
11 519

ц
самооблагане са 
над 24 388 хиляДи динара. От 

11 045 хи-тези средство над
за из-ляди са изразходвани

и реконструкция на 
или частично

граждане 
улици. Изцяло 
са изградели 19 улици от ко нти.

„Гробарска", Да добавим, че цените на 
обектите са изчислени въз ос
нова на сегашните.

изцяло:
„АВНОЮ", „Марко Шукарев", 
,^25 май", „Власаки Алексов", 

„Симо

ито

Мило-„ Славянска",
шеа", ,1люба Алексов", „Ви-

В. Б.на всичкивсекидневна грижа
Стопанските проблеми
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ КХД „ОРЦЕ НОКОЛОВ" ОТ СКОПИЕПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА основНАВЕЧЕ ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО НА
НО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАДДИМИТРОВГРАД: В 

РИЕТО НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС 
НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ НА 

ЗАПОЧНА ИЗ Известни в светаВерни наТнтовото делоЮГОСЛАВИЯ 
ГРАЖДАНЕТО НА

Нов детски 

обект
„Орце Николов",

димитровгрвдчвни
съседна Бълга-

дружество 
което 
стите

особено зо добър
живот но подраст 

— каза мо 
Владимир Михой

»иНа 18 юни учениците от Ос 
новно училище „Георги Дими 
гров в Босилеград, съвместно 
със своите учители и родите 

чествуваха 
Учили-

и гони, а 
по-щастлив И А/ от
вещите поколения 
жду другото 
лов.

възможност да 
формирано

1945 година в Скопие.
години само

имахария
наблюдават, е

ли тържествено 
Деня на училището, 
ще в което всекидневно оп
ресняват и получават 
знания над 500 ученика, 
че 40 години носи името на

през 
През изтеклите 
дейците от

С полагането на основния 
камък, през изминалата 
мица, в Димитровград започ
на изграждането на сградата 
в която след една година ще 
бъдат настанени около

сед- учони-По повод празника гламакедонския
цито след това се представи
ха с подбрана културно-худо 

Ной-нап-

нови поч-са гостували ввен град 
ТИ всички европейски страни, 

в САЩ и Канада.

пв

жоствона програма, 
ред под диригентството на 
Назими Теляку,

а също и

КХД „Орце Николов 
изпълнили над 
ти, но които са присъствували 

5 милиона души.

120 великия български и между 
деец, революцио- 

поборник за работниче

савойник—градеца. народеен
3000 концер-ТъЙ като съществуващата 

детска градинка „8 септем
ври", в кодто в момента обит 
ват около 200 деца не е в 
състояние да побере всички 
деца от града още преди 3 
години бе взето решение за 
построяване на още един 
обект. Основеният 
обекта сложи 
на Общинската скупщина Бо 
рис Борисов, в 
на току
ти конгрес на самоуправите-

от местното гранично 
Химна

нер,
ски права и близък приятел 

Тито

ни чар 
поделение 
и революционни и партизан- 

посни. След това учени
чките Лиляна Василева, Мир 

Ангелова, Оливера

изпълни
Георгина другаря 

Димитров. По повод патрон
ния празник; учениците, пио
нерите и малките от преду
чилищната възраст с пионер 
ски шапки и вратовръзки, ве

КХД „Ор-Репертораът на 
Николов" е съставен от

ски

Иоа- народни песни и хора от вси- 
краища на Югославия — 

и хора, които слу- 
и наблюдаваха и трите 

съборяни в Димитров 
които с въодушевле

ние
нова и други со представиха 

Тито и
чки
— песни 
шаха 
хиляди 
град, 
ние
вляваха гостите 
ния.

със стихотворения за На 14 юни тази година вкамък на 
председателят

сели и засмяни изпълниха 
училищния двор, където се 
състоя чествуването.

Георги Димитров, които прс 
дизвикаха въодушевление

Особено доволни

Димитровград се проведе гра 
събор, за населението

II
ничен
от Димитровградско — СФРЮ 
и граничните общини в НР

зрителите, 
останаха от най-малките — отнавечерието 

що завършилия Тре
и аплодисменти поздра- 

от Македо-За историята и културно- 
просветната роля, 
за резултатите 
телно-образователнии процес 
на подрастващите 
говори Владимир 
председател на 
кия съвет на училището.

кои- 
никол- 

Тито и със сти

предучилищната възраст, 
то се представиха с 
К10 песни за 
хотворенията „Тито", „Той е 
жив", „И след Тито — Тито" 
и други.

България.
— Културно-художественото

както и
във възпиталите.

поколения
Михайлов,
работничес

Непосредствено пред праз- 
седми

екскурзия по 
в „Ужишка

ника, учениците от
След като изтъкна, че таз- клас направиха 

СР Сърбия, като 
15" направиха посещение 
Мемориалния комплекс „Йо- 
сип Броз Тито", където 
поклониха пред гроба нз дру 
гаря Тито и разгледаха музея 
„25 май.

годишният патронен празник 
с 40-годишнината насе съвпада 

от революцията на нашите
по вре 

провеждането на Тре
сенароди и народности, 

ме на
тия конгрес на самоупразите 
лите на Югославия и подго
товките за 12 конгрес 
СЮК, Михайлов говори 
сътрудиичеството на другаря 
Тито и Георги Димитров, ве 
рни синове на работническа 
га класа, пламени защитници 
на мира на Балкана и добри 
взаимоотношения в света. Те 
хните срещи винаги са били 
в духа на мира и добросъсед 
ските отношения между на
родите. на двете братски стра

И тази година, както и вина
Б. Борисов полага основния 

Камък
Стойността на 

детска градина възлиза на 17 
милиона динара, а 90% 
парите е обезпечила СОИ по 
пряка детска защита.

Строителите на 
обещават, че обектът ще бъ, 
де предаден на употреба в 
предвидения срок.

за наги досега на патроната изо 
признания и награ-станаха

бъдещата ди на заслужили трудещи сз 
в училището. А между тях 
има и такива които имат над 
30 години трудов стаж, кои
то за година — две трябва 
да заминат в пенсия-

от

„Градня" Културният дом в Босилеград предлага многостранни възмо 
жности за самодейност, но малко се ползува за товаМ. Я.

Т. П.

ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР В БАБУШНИЦАБЕЛЕЖКА:

За богато културно лято Пет специалности—шест 

професииСтана традиция, когато дойде лятото, да гово
рим за културните възможности на нашите среди. 
Основание за това ни дава големия прилив на сту
денти и средношколци в малките места, относно се
лищата, в които живеят.

Известно е, че много зависи от умението на пър
вичните организации на ССМ да привлече младите, 
относно да създаде необходимите предпоставки за 
пълна младежка изява.

През лятото в редица селища заживят танцови 
и певчески състави, хумористични секции. Редовно 
се организират „дисковечери", или казано с наши 
думи: седенки. Наистина от предишните седенки не

УЧЕНИЦИТЕ, които циалности и професии:
четвърти курс съществу

ва един клас правно-бюроте- 
хническа специалност, един 
клас природо-техническа спе 
циалност и един клас матема
тическо-техническа специал
ност.

завър
шат първия етап на средно
то насочено образование и 
желаят по-нататък да продъл
жат нароченото образование, 
имат възможност да се опре
делят за една от бройните 
специалности.

от трите спечелени места на 
дипломи, грамоти, или едно 
състезания по познаване на 
предметите за тези специал

ности).

В

В първата учебна 1981/82 
година е запланувано да се 
залишат 256 ученика в осем 
паралелки. Във втората годи

на ще се запишат 210 уче

ника в седем паралелки. Има 
два записвателни срока (кое

то е новина), и то: от 29 юни 
до 1 юли и от 26 до 28 
август и извънреден срок в 
случай през тези срокове да 
не бъдат попълнени всички 
места за записване в 
IV клас, и то 31 август и 5 
септември, при условие кан

дидатите да изпълняват усло
вията за записване.

остана следа, но струва ни се, че с по-задълбочено 
внимание именно в традицията, могат да се създа- 
дат прекрасни музикално-битови вечери.

обществено-политически живот 
у нас не бива да заглъхне и през лятото. Младите 
могат да организират сказки, беседи.

1. МАШИННА СПЕЦИАЛНОСТ — професия: бравар- 
монтьор, един клас с 30 ученика,

2. МЕТАЛУРГИЧЕСКА
Интензивният

специалност, професия: леяр,
един клас с 30 ученика,

3. ТЕКСТИЛНА СПЕЦИАЛНОСТ — професия: конфек
ционен работник един клас с 30 ученика,

4. ПРАВНО-БЮРОТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИАЛНОСТ

срещи раз
говори, лагерни огньове и прочие. Ценна помощ в 
тази насока могат да им окажат и първичните орга
низации на СК. — с

четвърта степен, професия: техник по правни ра
боти, един клас с 30 ученика и 

5. ПРИРОДО-ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИАЛНОСТ, професия, 
лабораторен техник по биология, един клас с 30 
ученика и лабораторен техник по химия, един 
с 30 ученика.

Съживяването дейността на драматичните секции, 
трябва да стане правило. Но затова пък библиотеки
те и библиотечните пунктове трябва да се снабдят 
с необходимите 
една

драматични текстове. Ясно е, че 
драма търси няколкомесечна под

готовка. Затуй едноактовките пък са „добредошли" 
за всеки случай, за всеки повод. А поводи ще 
много: държавни и други празници, 
бори...

класическа клас
и

има
тържества, съ-

Въз основана на реалните Записването ще се върши 
чез системата на точки, които 
се получават според общия 
успех в I и II клас, успеха 
по предметите, които са най- 
важни за специалността и осо 
бените постижения (награди,

потребности на кадри 
жения труд и възможностите 

образователния

Очевидно, за да няма мъртъВ 
трябва всички да се ангажират. И 
рока база, понеже без нея трудно 
лекат младите към културни изяви.

в сдру-културен сезон, 
да се създаде ши- 
може да се прив

ие център
,/Вук Караджич", в Бабушни- 
ца през 1981/1982 година ще 
бъдат застъпени

Д. Глигориевич
Ст. Н.

следните спе
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Младежка трибуна * Младежка трибуна ? :

Бригадирско лято ’81 БОСИЛЕГРАД

Титовият фонд 
на нови начала

БРИГАДИРИ ОТ ТРУДОВАТА АКЦИЯ „ПИРОТ 81" РАБОТЯТ

И в нашите краища Формирана Скупщина на Титовия фонд с Из 
пълнителен съвет като изпълнителен орган на Скуп
щината. За председател на Скупщината избран Ди
митър Янев.Тези 

за масова
дни и трите средства 

информация непре 
къснато ни осведомяват 
безбройните

почна Младежката трудова-ак 
ция „Пирот 81 ", на коя тю ак 
ция работдт бригадири от 

в три сме- 
обекти.

На 15 юни т.г. в Босилеград се проведе учре
дително заседание на Скупщината на Титовия фонд. 
На заседанието присъствуваха 
на Съвета на Титовия фонд, представители на обще
ствено-политическите 
основните

А*

•

за
младежки тру- досегашните членовецялата страна 

ни на най-различни 
За разлика от миналата 
дина бригадирите работят, и 
на обекти в Бабушнишка и Ди 
митровградска общини.

Именно бригадирите от Ма 
рибор и Приедор тези дни 
работят

дови акции, 8които се прове
ждат в ЦЯЛАТА НИ СТРАНА. 
Тези

организации и делегати 
организации на сдружения труд. За до

сегашната активност, значението и по-нататъшните му 
задачи говори Борис Богданов, председател на Съве- 

Титовия фонд в Босилеград.
Между другото Богданов изтъкна, че Тятовият 

фонд за стипендиране на млади работници и деца 
на работнически семейства, а от тази година и деца 

индивидуални 
всекидневно

от1 О-
дни четем, че младежи 

те и девойките от нашите кра 
ища и тази година ще зами-
нат на различни трудови 
ции в Босна, Словения, ХЪр- 

че изграждат

та наак

*ватско... Освен, 
обекти, младите

върху построяване
то на водопровода от село Ву 

дел до Звонска Баня —

на трудови
те акции укрепват и брат
ството и 
най-голяма придобивка. И та

на селскостопански производители, 
нараства, а съвместно с това и сред- 

във фонда се увеличават. В момента члену-ШШ
I Iединството нашата Бабушнишка община, а една 

бригада работи в Димитров
градска община, недалеч от 
село Градини върху регули
рането нд река Нишава.

ствата
[А ват всички 

ства и СОИ в 
лански

организации на сдружения труд, друже- 
общината, 382 работника, 9 селскосто- 

производители, 858 ученика, 6 самостоятелни 
занаятчии и една местна общност, 
всички са зачленени

ка как.то младите от нашите : ШИкраища заминават в най-раз
лични краища в страната, та 
ка тези дни и ние сме дома
кини на младежи и девойки 
от Нови Пазар, Неготин, Бел 
град, Марибор, Титов Велес 
и Приедор.

Тези дни (на 15 юни) за-

От Тях почтиЯ!
■

Бригадирите по-късно ще 
работят и върху уреждането 
на пътя Ракита — 
на други обекти в

-- V-' на неопределено време.
Имайки предвид значението на Фонда, а с цел 

същият да се увеличава трябва да се разгърне още 
по-голяма активност не само сред членовете на Скул-

Звонци и 
този край.

щината, но сред всички трудещи се в организациите на 
сдружения труд и обществено-политическите орга
низациите на сдружения труд и обществено-полити 
ческите организации, 
скостопанските

Т. П.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
всред трудещите се и сел- 

В Босилеградска обБАБУШНИЦА производители, 
щина средства от Фонда ползуват само ученици на

До-висши училища и ученици в средните училища, 
сега нито един млад работник не е потърсил стипен
дия за доквалифициране. В настоящата година спо
ред изложението на Богданов 7 души ползуват сред
ства от Титовия фонд. Богданов по-нататък изтъкна, 
че организациите занимаващи се със селскостопан
ска дейност не проявяват интерес от дефицитни ка
дри, които биха могли да ползват тези средства, а 
след завършването да се включат в производството

На заседанието за председател на Скупщината 
на Титовия фонд делегатите избраха Димитър Янев, 
юорист "с мандат от две години, както и Изпълните
лен съвет от 7 члена. За председател на Съвета е 
избр.ан Станиша Митов. На същото заседание 
легат на Скупщината на Титовия фонд в Южноморав 
ски регион е избран Димитър Янев.

М. Я.

Подготовка за съюзната акция 

„Смедерево '81"
чава, че младите

всяка по 
помощ в изграждането на ко
мунални обекти, или пък при 
прибирането на реколтата.

няма да се 
кана за

през последния 
работи-

Характерно за тазгодишния 
бригадирски труд на млади
те от Бабушнишка община е 

желание дз дадат

подготовка, 
месец бригадирите 
ха няколко пъти на спортния 
център в града. Тук са спече

отзоват на

за де-общото
свой принос за ускорено ре 

комунално-битови 
Готовността на

и първите трудови опи 
въпреки че голям брой 

бригада е съста

лени
ти.шаване на 

те проблеми. 
младите да организират мест

Ст. Н.от новата 
вена
твували на местни, 
кански или съюзни акции.

от бригадири, вече учас 
републи- ДИМИТРОВГРАД: СЛЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА ИС КЪМ ОСна трудова акция, поради ре 

обстоятел
щяха да стигнат членовете 
на Изпълнителния съвет, ако 
всички субекти в сдружения 
труд се бяха ангажирали, ко- 
гато става дума за приемане 
то на стажанти.

обективнидица
ства, не съпътствува и конкре 

акция да се създадат не Стажантите чакатЗз бригадирския 
Бабушнишка 
де важен 
дирите — 
облик на организиране но тру 

В него учас- 
бригадири, които вече

живот в 
община е твт,р 

Клуб'ьт на брига

тна
обходимхте предпоставки. 

В плана на ОК на ССМ в
един съвременен — Приемането на стажанти о Димитровградска 

община през изтекли» период, и покрай осъщес
твените резултати, все още не е на желаното рав
нище и не „върви" с изискванията на обществото. 
Именно, това е одна от констатациите, които чухме 
на заседанието на Изпълнителния съвет към Общмн 

ската скупщина, което бо проведено в началото на 
изминалата седмица.

Бабушница е било внесено то 
бригадирите да работ 

ят по уреждането на спорт- 
Изчисле 

об-

Въз основа на информации, 
получени 
на сдружения труд в Димит-

ва лято организациитевдовата младеж, 
твуват
са били на акции, млади, ко

ния център в града, 
нията са
лекло, алат, прехрана и 
ги видове оборудване са

финансови

ровград, произлиза че закон 
ните задължения, не са спаз 
вани. Така например в плано 
вете

показали, че за
ДРУ-

ито теп-ьрва ще отиват и изо 
бщо всички, 
бригадирското движение.

не-
организациите навкоито привлича

обходими доста
Засега те не

труд е записано, 
димит-

сдружения 
че през 1980 година

сасредства, 
обезпечени, 
вьршена всестранна 
ка, така че 
ма да се организира.

изпито П7,к е стопанство серовградското 
е нуждаело от 399 работни
ка, от които 352 е трябвало

град ВСЕ ОЩЕ НЕ ЗАДОВОЛ 
ЯВАТ.

До това твърдение едва ли

Розултатите по 
на работа, с оглед но в-],змо 
жностите, в община Димитров

на Брига- 
клуб вече са про

екции по 
строител- 
образова

заоманотоподготов 
местна акция ня-

В организацията

дирския 
ведени няколко 
комунално-битово

да сдружат труд на неопре
делено време, а 47 души на 
определено време. За поясне 
ние да добавим, че организа 
циите‘ от областта на стопа
нството са „търсили" 380, а 

организа

50 бригади

ра от Бабушнишка община 
ще участвуват на съюзната 
трудова акция „Смедерево 
"81", Младите от Бабушниш
ка община ще работят 

комбинат,
11 юли т.г. С

Затова лък към
Младите от

център в рамките на 
дейности са про-

ство.

телния
трудовите 
вели
делскота кооперация „Будуч-

извънстопанските 
ции 19 лица.

земе-редица акциина
аметалургичния 

ще заминат на 
б'ьдещите бригадири

няколко срещи Р3 
избрано е ръ*овод. 

е бригада тл

а също така и в спор Въпреки, че ООСТ са били 
дължни да приемат 85 ста
жанти, приети с& само 32

ност", 
тния център.са про

ведени 
з говори, 
ст 80, 
зърху 
чала.

това бригадир- - 40%. #. Очевидно,

лято ще бъД° доста И1Н- Докога стажантите ще ча 
кат пред вратите на 
— остава въпрос за размиел»

око
теизивно, 
организирана местна трудова 

Това никак не озна-

учредена
самоулравителни ООСТГна- въпреки че няма

Младите се афирмираха достойно на трудовите акции 
— време о да се изявят и в сдружени,| труд

но.
Т. П.акция■-по-организационно 

и морално-волева
Освен

лирическа
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• ОТ ФОЧЛНСКИТЕ ПРЕДПИСАНИЯ ДО САМОУПРАВЛЕНИЕТО 4

III) Учредяване на държавните общности
Главният отбор да прерасне в Антифашист- 

освобождение на С),р-ПРОЦЕСЪТ на учредяването и изграждането и Бона на 16 февруари 1944 година. На Третото щение
на новата държавна общност върху федеративни засоданиио на този съвот, което се провежда на ка скупщина на изпълнителен
принципи продължава след Второто заседание на 14 и 15 юли 1944 година в Колашин, Съветът при- бия. като най-висш законодателен
АВНОЮ. Осъществявайки своите права и правото ема решение за собстосното си превъртане в орган иа властта иа 1>Р ИЯ-

Черногорска антифашистка скупщина на народното 
на освобождение и с това завършва учредяваното във

на самоопределение, съгласно принципите, изра
зени в решенията на Второто заседание I 
АВНОЮ, се налага всички югославски народи са- върховен национален орган на властта.

Инак, окончателното оформяване на държав
на Сърбия се осъществява в 

1945 година, когато с решения
Войводина, Косово, Метохия и част 

от Санджак, тези райони влизат в състава на фе- 
Сърбия* Войводина, Косово и Метохия

наяат а територия 
чалото на 
селението на

на иа-
«остоятелно да утвърдят основите на държавно- ф у „ на Макодонк„, като фодпра-

ШШШШ =5.------- .
♦ година°РИ' №И1° “ ПрОВеЖДаТ В ТеЧвНИе На 1944 учредява, като върхоаио законодателно и изпълни- Така народиге на Югослааия, о.ц. докато бе- *

телно народно представително тяло на Македо» СНое вихър7>т на войната в тясната страна, прие- ▼
С Решения за изграждането на Словения на- ния във федеративна Югославия- Съветът избира мв|Г окончателни решения- Благодарение иа равно- ф

ж то федерална държава във Федеративна Югоспа- представителство, като свой изпълнителен орган, Правмето, братството и единството и съвместносттз, ф
♦ вия са приети на заседание на Словенския наро- в покрай решенията подобни на останалите съве- а Въ3 основа иа придобивките, завоювани в об- ♦
Т доосвободнтелен отбор на 19 февруари 1944 го- ти, решава в македонската държава служебен щвта борба, те осъществяват своите национални ▼
Т дина в Черномель. Съветът обнародва деклара- език да бъде народният македонски език. права, образуват свои свободни държави и се “
X ция за установяване на Национален комитет на . обединяват в-/ в федеративна общност на равно-
X Словения, като върховен орган на изпълнителната * На конференция на изтъкнати антифашисти,
^ власт. проведена е Малесия край Джаковица, на 31 де

кември 1943 и 1 и 2 януари 1944 година е избран
Косово

!

I
♦♦

Iправни народи.

♦
! За този славен исторически период Другарят ф 

Тито 1946 година казва:• Учредяването на Хърватско като федерал- Областен народоосвободителсн от бор за 
на единица във Федеративна Югославия е извър- и Метохия-

♦ шено на Третото заседание на Общия антифашист-
♦ ки 
▼ ек

♦
♦

„В течение на Освободителната война се роди ♦Ф На конференция в село Белегиш в Срем, 
проведена от 10 до 13 март 1944 година Покраин- и окончателно създаде държава от нов тип. ДъР* ф 
синят народоосвободителен отбор е преименуван жавата СъС СъВсем ново обществено устройство, в ф 
в Главен народоосвободителен отбор на Войво-

съвет на народното освобождение на Хърват
ско, което се провежда на 9 май 1944 година

ф в Топуско. ♦_ _ сравнение с онова, което имаше стара Югославия, ж
• Босна и Херцеговина е провъзгласена за дина. „ ▼

Т федерална единица в нова Югославия на Второто « У”Р°Йство «кого по-добро и по-справедливо за +
^ заседание на Националния антифашистки съвет на ^ Правните темели на Сърбия, като феде- над.шир0КИТе народни маси. Създадена е феде- ♦
♦ народното освобождение ка Босна и Херцеговина, Рална единица, в държавната общност на равно- иона народна република Югославия. Република, I
♦ състояло се иа 30 гони и 1 голи 1944 година в Гп^оГо^Тго'вместо старата неспособна моиархия. Държава с|

ж Санскм мост. Та част 0т Сърбия. Това решение приема Голямата правилно решен национален въпрос, върху нови ▼
• Конституционните решения за провъзглася- антиФашистка народоосвободителна скупщина на демократични начала, с нова социална и икономи- ф

Сърбия, която се провежда от 9 до 12 ноември
са 1944 година в освободен Белград. На скупщината

на Антифашисткия е одобрена работата на Главния народоосвободи-
ф съвет на народното освобождение на Черна гора телен отбор на Сърбия и веднага се приема ре-

♦
♦
♦ ♦ческа структура . .♦ ва”е за федерална единица на Черна гора

♦ приети на Второто заседание
♦
♦край

Подготви: Д. Радованович ^
♦ ♦

ЖЕНИТЕ В ОСТ „СТОЧАР" В ДИМИТРОВГРАД ДЕЕН ФАКТОР В ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА ДИМИТРОВГРАД

ОТ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА 
ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТАПърви в региона
Над десет хиляди 

в гражданската 

защита

* Жените от тази организа 
Ция Достойно ще представля 
ват общината и региона на 
предстоящото републиканско 

съревнование
На неотдавна проведеното 

в Ниш регионално съревновз 
ние по гражданска защита, 
на което взеха участие 55 от
бори от 15-те общини в регио 
на, жените от ОСТ „Сточар" 
в Димитровград в дисциплина 
та по първа медицинска по 
мощ (от вкупно пет: първа

телка на отбора, който заво
юва първо място по първа 
медицинска помощ в Ниш.

ята на мъжете. Нио наисти 
на може би нямаме сила за 
физически работи като тях, 
но сме в състояние да ле
куваме, помагаме, даже ус-

3 гражданската защита, ка 
кто изтъкна Любица Петрова, 
член на отбора от „Сточар", пешно да ръкуваме и с най-

казва Пажените са наравно с мъже 
те и не изостават в изпълня
ването на тези важни задачи.

сложни оръжия 
вла Михайлова.

И така една след друга —

На 19 юни в Димитровгрзд 
се състоя 
дание на Общинския щаб по 
гражданска защита, на което 

представители

щина сз формирани специа 
лизирани части по първа ме
дицинска помощ, 
ко — биоложко — 
защита, противпожарна защи 
та, поддържане на обществе

медицинска помощ, противо 
пожарна защита, обща за
щита РХБ защита и спасява 

в развалини) взеха първо 
място. С това

тържествено засе-
радиолож
химическаже присъствуваха 

на обществено-политическите 
организации, Общинската ску 
падина, председатели на мест 
ни общности, наградени 
и друпи.

те показаха, 
че в досегашната си дейност

ния ред, спасяване на хора и 
обществени блага и прочие.

доклада си другарят Иван 
Денчев

' са проявили упорит труд, а 
резултатите им 
за успешно действуване на

са гаранция Влица
отделно изтъкна, спегражданската защита във все

народната отбрана и 
твената

циализираните части се проя
вили на неотдавнашното съ

общи ревнование в Ниш. Той ло
на сочи, женския отбор по пър

общ-зс- Доклад за развитието на
самозащита. 

Ангажирането на жени 
те във всенародната отбрана 
и обществената 
Димитровградска 
напълно :
сем е ясн°, че жените

гражданската защита в 
ната изнесе коменданта 
Общинския щаб 
ска защита ИВАН ДЕНЧЕВ. Ме 
ЖДУ другото

Че жените сериозно се отна
сят към задачите си и че все

Лиляна Рангелова, Павла Ми
хайлова, Любица Петрова, 

повече се афирмира-т и дока . Свиленка Димитрова, Йоана
Димова, Станика Ивошева, 
Маргарита Дойчева... поръч

ва медицинска помощ, който 
зае

по граждан-
самозащита в 

община е 
задоволяващо. Съв- 

! не жа

първо место, а също 
останалите отбори класирали 
се добре.

Денчев изтък
на, че чрез обученията 
рамките на

фактор
във всенародната отбрана и 
•обществената самозащита пот 
върждава и Драгомир Васов, 
завеждащ
брана и обществената

зват като неделим
в

обществената салят нитю труд нито време, ват, че на предстоящото ре
публиканско съревнование в 
Белград достойно ще 
ставят жените от общината и 
региона достойно казват и 
поръчват: — ще бъдат най-до 
бри между най-добрите.

Т. Петров

мозащита са 
10 000

По повод 20 юни — Деня 
трудещи на гражданската защита, на 

заседанието бяха връчени 
признания на трудови орга

низации и отделни лица.

миналикогато става дума за усъвър- 
шенствуването на

над
отбранител граждани и 

се в общината.
всенародната от 

самоза
пред

ната мощ на трудовите орга
низации и местните общнос- 

Това показаха и
щита в ОСТ „Сточар". 

— Нашата В местните общности 
ганизациите

ти. жените
заети в „Сточар" — казва Ли 
ляна Ранджелович, ръководи

роля и в мира 
евентуална война не 

же да бъде отделяна от рол

и ор

на сдружения 
труд в Димитровградска об

и в мо-

Т. П.
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ЗАЕМАНЕТО НА 
СРОЧЕН ПЕРИОД

РАБОТА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ПРЕЗ НАСТОЯЩИЯ СРЕДНО БОСИЛЕГРАД

За навременна акция Все по-малко ерозивни 

терениДИМИ къ«А,Р50Ж^ови ра6отнкцРД!ГЧБа_ на‘10ЯЩ«я средносрочен период са

Дина ще се увеличи с още 192Т и ^ 
решения около 1670

необхо
на сегашните 1240 незаети до края на 1985 го 

се предприемат конкретни и допълнителниако не 
бъдат без оаблица ще Движението 

Босилеградска 
година в година все повече

на гораните в 
община от

ви, фиданки, а ще приклю
чи и производството на над 

хиляА'и иглолистни фидан 
ки и 2,5 хиляди тополи. До

1500 нови работници. 
Имайки

500
предвид тези мо

менти, в края на петгодишния 
период -около 1670 
пак
Тюзи въпрос, 
приемат допълнителни 
приятия, сигурно ще стане 
жизненотрептящ проблем.

става силен фактор в борбата 
срещу
малко остават терени където 
не се е 
та и силата 
ни. След освобождението и 
младите

ерозията и все по- края на средн;осрочния 
риод Горската секция и ^Дви- 
жението на гораните ще про 
изведат 10 100 000 най-разлй 
чни качествени фиданки, 
които 2,5 милиона гораните.

Гораните в общината са ор 
ганизирани в 32 бригади към 
меспните общности, от които 
24 са показали значителна де 
Йност, по една в петте 
новни училища и Средношкол 

образователен център

пе
лица все 

Ще бъдат без работа. почувствувала воля-
ако не се пред- 

меро-
на младите гора-

от
и възрастните пое

ха твърде отговорната зада- • 
ча. За товаПрез течение 

пет
свидетелствуват 

няколко хилядите хектари под 
млади гори и изкуствени ли
вади, прокарани водопроводи 
и пътища, уредени училищни 
дворове...

Движението

на настоящи- 
години най-голямо

число от планираните в СДРУ
жения труд кадри ще намер 
Ят работа в нови цехове, чи- 
ето

ос-

ския
-и една бригада към ССМ в 
Босилеград. Но и покрай по 
стигнатите резултати в залес-

изграждане е запланува 
но през този период. Преди 
всичко става дума за цехове 
в ООСТ „5 септембар", Фа
брика „Мачкатица",
„Г аленика ",
„Кощана"
ганизация „Зидар".

на гораните в 
общината е формирано 1960 
година и оттогава досега сг
залесени към 3 хиляди 
яини. Тези

ха го- яването и опазването на го
рите все още съществуват из 
вестни трудности, особено 
в дейността на гораните в 

общности. Преди 
се явяват 

залесителни 
площи, които създават трудно 
сти при отглеждането на до- 

многократно битъка. Имайки
горите з ре- ва площй необходимо е про
климатичните сторно планиране, чрез което

да се уточни кои площи, ка- 
кто в обществения така и в 
индивидуалния сектор, ще 
се залесяват занапред.

Въпреки и трудностите, в 
да работата, неспиращата мла-

възобновя А°ст, младостта която твори,
е оправдала доверието. Днес 
на някогашните голини растат 
нови гори или както тук по- 
пулярно ги наричат фабрики 

производство на дърво. 
Имайки предвид, че една от 
главните насоки в развитие
то ца общината е горското 
стопанство, не е чудно, че се 
е тръгнало по този път. Гор 
ската секция и гораните на 
дело показаха и показват ка

ООСТ
повърхнини .обаче 

са по-големи с 1500 ха
обувния цех

повди
доброволен 

'РУД, от освобождението до 
формирането 
Разбира

Въпросът по заемането на 
нова работна ръка в 
лишка община и покрай 
ложителуите 
ствували се през

и строителната орброй
да и възможностите, 
може да даде 
младият сдружен труд, 
центриран 
проблемът по заемането ще 
бъде доста изразителен и 

пет години. 
Още повече че понастоящем 
без работа са 1240 лица 
че това число до края 
средносрочния план ще 
увеличи с още 1920 нови, мла 
ди кадри. Сдруженият 
обаче в общината според пла 
новите показатели през тече 
ние на настоящите пет годи 
ни ще може да приеме към

лица от селата в гра 
които

на незаетите 
кон-

главно в града,

гнати, също с
^урду-
” ПО-

местните 
всичко проблемите 
в удребнените

През настоящите 
дини на 
панство

пет го- на движението, 
се, приносът не етенденции,. чув сурдулишкото 

най-много ще бъдат 
необходими квалифицирани и 

квалифицирани ра
ботници. По-точно ще бъдат 
необходими около 440 работ 
ника с

сто
изтеклия 

за-
само 
възобновените

в залесените хектари и 
по-

средносрочен период и 
напред е ^-в гори,високоцентъра на вни- 

обществено-поли 
и самоуправителни 

в общината. Въпреки че

не.же налице е и 
значение на 

гулирането на 
условия, опазването'

предвид такиманието на през настоящите
тическите 
сили 
през
ние с предвидения ръст 
заемане от 5

първа и втора степен 
на професйонална

и на жизне 
среда, възпитателното и 

тРУДОво издигане и

този период в сравне натаподготовна
ка, от които над 70 
дители 
60

по произво
на минерална вълна, 

работника, 50 
работници за изработка 
обувки, 30 кофражисти и

се прочие.
на сто е осъ- През настоящия средносро 

период Движението на 
гораните е

строителниществено увеличение с 6,8 
на сто, в общината все още 
има 1240

ТРУД чен
на запланувало 

опазва и
ва гори на 3225 ха

лица, които търсят 
работа. Имайки предвид все 
кидневният натиск на голЯм

_ пр,-
четвърта степен на профе

сионална подготовка са

залеси,

площи, 
сек-

100 главно в 
тор. Планът 
година е 
голини и 
ПЛОЩИ С млади фиданки, „о 
ито

индивидуалния 
през настоящата 

да залеси и 127 ха

калЪпери, към 70 леари, 20 
работници
работници за работа 
са и т.н.

оксиженисти, 20
БЕЛЕЖКА на пре да попълни 30 ха - заСолидарността - това 

наше силно оръжие
на един или

са изсъхнали. През пролетта 
са залесени към 80

друг начинИмайки предвид обстоятел 
малко значениествата не 

решаването на 
е съгласуването на образова 
нието

в ха и , по
пълнени два ха повече, а ос
таналите запланувани хектари 
остава да бъдат залесени през 
есента.

Не от по-малко значение в 
дейността на горанската 
ганизация е и производството 
на различни млади фиданки. 
През настоящата година ще 
се произведат 350 хиляди иг
лолистни и 2 хиляди тополо-

безработицата

с нуждите на сдруже
НИЯ ТРУД- От целокупния 
пък брой 
над половината са 
фицирани. Всъщност 
изисква нови усилия чрез 
които да се намали броят на 

които представляват 
най-голям проблем.

кво представлява залесяване
то и опазването на горите. 
Известно ни е че горанската ор 
ганизация е една от по-дей- 
ните в Републиката то не изо 
станаха и многобройните при
знания и награди.

в село Долна 
общата акция по електрифика-

Когато преди няколко месеци 
Любата бе в разгар

селските махали. Добри Тошев, селскостопан- 
махала Бързаци безпомощно сви 

казваше: „Искал бих 
об-

на сега незаети 
неквали- ор-ция на 

ски производител от
това

ваше с рамене и с тъжен глас
електрически ток, да участвувам в

нямам сили. Да е само до работа,
тезида въведа 

щата акция, но 
ще работя без отдих, ето имам и силни волове, с 

бовете, но 9000 динара ня

и

В. Б.

Не от по-малко значение е 
стажантите, 

години 
са при 

Затова не 
въпроса

Ъптя* ще разкарвам ст 
ма откъде да иамеря...

Никой в Долна Любата не се съмняваше в 
Тошев. Защото животът му 

семей-

заемането на 
През изтеклите пет 
вместо 570 планирани 
ети 509 стажанти.

ИН МЕМОРИАМ
На 1 юли 1981 година се навършват 40 дни от 

смъртта на нашата много обичана съпруга, майка, 
Дъщеря» сестра, зълва и леля

искреността на думите на
беше наложил тежка борба с нещастието и

съпругата му бе теж 
грижи за нея. Затова

Години наред 
Налагаше се да се

отложно се налоганите страдания.

не можеше да отива на печалба, а помии,.ка си изкарва 
животновъдството. Пома-

организациите на сдружения 
докрай да се откриятТРУД

Перкапред младите кадри и да из- 
общественото си

ше само със земеделието и 
гаха му и трите дъщери, 
училище,
иовни условия за 
вади от училището, защото 
за бъдещето им. Животът 
от най-големите жестокости

съдба. Преди три години 
в цветуща

и съпругата му.

и отиваха нано всички то
им обезпечи поне ос-

запълнят 
дължение.а той настояваше да

школуване. И не искаше да ги из- 
чувствуваше отговорност 
обаче връхлетя с една 
от злокобния арсенал 

почина сродната 
младост, студентка.

Най-ста-

Все още в общината се 
допълнителна и 

работа, която п 
не може

да се оправдае. Все още 
голям брой, главно неквали 
фицирв1Ни работници, работ
ят временно т.е. през сезо
на, а по-късно ползуват ма
териална осигуровка. През 
изтеклата година на тези ра
ботници 
гуровка, 
здравна
над 2036 хиляди динара. По 
не една част от тези сред
ства, може да се ползва за 
други цели.

чувствува 
хонорарна 
повечето случаи

«$■ Нинова,жна злата 
му дъЩеРЯ. момиче 
Наскоро след 
рата му ДъЩеРя 
той остана с

Съседите и

|у
това почина

е семейна и живее
момиче, още ученичка.

съселяни съчувству- 
започиа акцията

в Скопйе, а -щг л
от Печеневац. мнай-малкото

останалите му

ваха с него и му помага*а' < едиодушни: на този 
по електрификация, ^си^о^не^ с.ь,етът на местната 

трябва д е косто на добри Тошев даде

В солидарната акция

за материална оси 
детски добавъчни и 
защита са заплатени

По този повод ще дадем на милата ни покой
ница 40-дневен помен.

човек
общност взе Р*“4тие по

ОПЕЧАЛЕНИ:
съпруг Станойко, син Васко, майка 
Йона, брат Кнрил, снаха Нада, бра 
тавчед Ивайло и множество родни
ни, близки и познати _____

10 000 динара

заблестят електрнчес^ Р^^ ^ Валози, влоктри-

Обемисти задачи и
семейно нещастие

ще
добри

Тошев, там видими перспективи
К. Г. В. Б.Босилеград:

стокостта на едно
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Ху/Ц&р Карикатурен екран
— Дядо, като си дошъл на 

дръж се прилично-
— Какво неприлично прави

гости,

дядо ти?
и не ми да— Кара ми се 

ва да пускам чешмата.

__ Чувам, че семейство Пе-
тероман щели да се развеж- 

поделятРИТАН) СЕ НА ДРЪЖАВНА дат. Как ли ще си
имуществото?

РАНИЩА — О, много просто: госпо
жо Петерсман ще получи къ- 

обзавежданото и кола- 
той може да задържи

оди Босилеградско, таОдавна немам писмо
— заборавише ме тия човеци. А и мене

КГ' Ч,
та, а
червенокосата прислужница.

си помисли
ме притеже косен>е, па не могу на никуде да мръД' 

некой рабуш, та да се пооправе 
некойе работе. И тека се бео наострил за самокри-

— реко си Манчо, ти не си активан у послодтъс 
помалко критикуй, критиката

да идемо напред. Окачи косу на клин, пос- 
тего опънците и грабну кривачето. Айде, айде, та у 
Дукат, при Геле у Горк>у маалу.

Заседомо навечер, обърнемо по чашку, Гелеви 
ца надонесе мезе, зарасправлямо за йедно за ДРУ" 
го. По йедно време на масуту и Ношето пойде оле-

— неговата две деца йем се люто караю йем 
се скубу, та пръщи на сваку страну. Геле се много 
усрами. РебречНи изгледа женуту си и она рипи да 
Т)и мири. Разсърди се и она, нели много йе лошо

деца обрукаю пред госта, връза им по йедъ» 
шамар, раздвойи !)и да се не скубу, ама децата уд- 
рише йош по-силну кавгу. Нашийо учител, йе много 
по-добър
бира, нашийо йе много по-добър — плези му се 
другото. Аа, како па да не йе добър, неговото куче 
и кокошйи ни узимат лебо из руце, а неговата свиня 
све усмърде дворо. На вас ли ви йе мука дека ва- 
шийо учител, нема куче, кокошйи и свиня, нашийо 
учител, си има и телефон и за това ли ви йе мука. 
Ама тай телефон не йе сал за него, но и за нашийо 
учител., и за цело село — каже другото. Ама вашийо 
учител., нищо не работи, сал писуйе по весници — 
каже първото. И тека — да се поколю деца за учи- 
тел»ете, йедва Т)и смиримо.

УЬутамо се и по йедно време Геле исплюва

*
нем, да засечем

♦тику ♦— Вярно ли е, чо съпруго 
нашия колега е изклю

чително домакиня?
— Изглежда, че е вярно.

ама ивреме, коси 
помага

Стига административни работници!
та на

Колкото и късно да се връ 
къщи, все Я заварва сща в 

точилка в ръка...

лия

Бъдещият баща крачи рев 
из коридора на ро- 

Най-после сес- 
стълбата и

ностнокига те
дилния ДОМ. 
трата слиза от 
размахва радостно ръЧ®- 

— Какво? Момче ли? —
йедното. Вашийо нищо не разкаже пи

та развълнуван бащата.
— О, да... Имате и момче,

и .момиче.
— Разбира се. Това може

ше да се очаква. Жена ми е 
секретарка и винаги 
всичко в два екземпляра.

♦
♦прави
♦
♦
♦
♦♦

Моторист е спрян от кон- 
тролор по движението.

— Много бързо ли карах 
— пита той.

— Не! Просто летяхте съв 
сем ниско.

камичето: 4
Е, Манчо, едно време имашеме много деца и 

коджа од н>и изучия- И сега имаме деца за два учи
теля- Направиме и ново училище и квартири за учи- 
тел»ете. Ама нас селяците ни йе млого стра 
учител»е може добре да учат децата, къга се 
но караят и ич се не тръпът. Ако започнеме некоя 
акция едън од учител>ете помага, дружно тегл»и на 
друга страна или обратно, народо се подели, едни за 
едного, дру1)и за другого и од акцията нищо не из- 
лезне.
добре и за децата и за селото, ама они нечат, а ко- 
лективо на училището не може да реши тая мука, 
жалиме се и по Босилеград, ама никой не дооди...

И я се ойута. Не знам кво деле учител»ете у 
Дукат. Само сви с рамена и си мислим: много 
прави дукачан>е кига кажу „бог да те чува оди учи-

МимоходомДругият изважда пистолет и 
пита:

— За какво?дали
стал- — Исках да ми развалите 

петдесет долара... * Преоцененият приятел е 
по-опасен от неприятеля-

Автор: — Прочете ли нова 
та ми книга?

Приятел: — Да.
— Какво мислиш за нея?
— Ще бъда откровен с теб. 

Струва ми се, че кориците й 
са малко раздалечени.

* Измамната външност ряА' 
ко бива грозна.Тражиме да се помират, та да биде по- — За вас Джулия, бих оти

шъл й накрая на света!
* Ум трябва да имаш неза

висимо от това, какво обра
зование имаш.

— Че защо не? Ще 
бъда много признателна!

ви

СУ

* Пушенето съкращава жи
вота, но за сметка на това 
удължава почивките.

О, ако видиш 
му картини, просто ще 
глътнеш езика!

— Предпочитам да изпратя

последните
си

— Мисис Браун твърди, че 
ти била роднина и могла да 
докаже т,ова 
телката.

* Истинската цена на вре
мето познаваме едва когато 
то почва да не ни достига.

казва прия-
жена си.

— Остави я, тя е една глу 
пачка. * Недостатъците обикновено 

украсяват онзи, когато не мо 
гат да украсят никакви дос
тойнства.

В тъмната уличка се срещат 
двама мъже. Единият изваж
да нож и вика:

— Парите!
— Но и това може да бъ

де доказателство...
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