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Тито' ет 14 февру- 

Издател- 
,.Братство" е удо- 

Орден братст
во м единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на

шите народи и наро
дности.

ари 1975 г. 
ство 
стоен с

в Сфр ОС Л А ВИЯ е

ГОДИНА ХХН * БРОЙ 1024 * 9 ОКТОМВРИ 1981 Г. ЦЕНА 3 АИН.
ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК

НА СЮК ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ИКО
НОМИЧЕСОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СКАкценти от уводното Енергично против слабоститеизложение на

До0рослав~4улафич

• Изправени временно рмгорозно пестене 
на валути. Лоради 
СЪТ трябва да бъде и всеоб- 
хцествен приоритет, а 
ната

сме пРед неминуемостта 
спиране на

танем. Тези потребления са 
по-големи от 1нашите реални 
възможности. Това значи, че 
трябва да се откажем юг мно 
жество проекти и от частта 
от потреблението в обществе 
ните дейнсоти.

общност да се разработят ме 
роприятия на икономическата 
и социална политика, 
ще осигурява защита на жиз 
неното равнище на работни
ците и гражданите с най-мал 
ки принадлежности, 
да се .разработят мероприя
тия на данъчната 
във вс* чки общини, републи
ки й покрайнини, с коиго да 
се осигурят прогресивни данъ 
чки облаги за създаването на

за реши- 
проце-

телно и неотложно
си в стопанството __
би продължили 
шната

т.ова изно-отрицателните

веде в още по-трудна ”
в трудни икономически

която
износ-

ориентация ма стопанст
вото и нейното по-голямо ст 
криване към света трябва да 
стане наша стратегическа ори 
ентация.

ВСяКО 
НИ ДО-

икономическа нестабилност и 
па и социални конфликти.

Трябва

Във връзка с това е .необхо 
димо отново да се изучи и 
преразгледа съюзният бщд- 

и бюджетите на репуб

политика

Трето, в насояЩата година, 
поради по-големите задълже. 
1Н1*Я в -отплаща-нето на главни 
ца и лихви от възможностите 
за задължаване в чужбина, за 
вътрешно потребление ще ра 
зпологам с около 3 на сто

Неблагоприятните последи- номическия национализъм и
ци ' от няколкогодишните сто
пански процеси и неадекват
ната икономическа 
дойдоха до пълна изява на 
сектора на икономическите от 
■котения с чужбина особено 
.в платежния баланс на стра
ната. В настоящата година и- 
кономическите процеси 
нататък се изостриха. Ако би 
продължили настоящите проце 
си, тогава бихме се изправили 
пред забавяне па и до нама
ляване на стопанската актив
ност, с висока инфлация, коя 
то и икономически и социал
но би била все по-трудно по 
носима, а под въпрос би била 

плате-

към сериозно нарушаване на 
единния югославски жетпазар.

полит!- ка

Застой на самоуправлението
12-ия КОНГРЕС НА СЮК — ПРЕЗ ЮНИ 1982 ГОД.

по-
Чрез постоянно администра

тивно погасване на последици 
те на икономическите наруше 
ния намалено е действуване- 
то на пазари* те законо- 
мерностти, икономическите 

принуди и доходната мо 
•тиви-ровка за ефикасно 

стопанисване. Всичко това до 
веде до застой в развитието 
на самоуправлението и до от

слабване на качеството и це 
локупнкте резултати в стопа

нисването.

Централният комитет на Съюза на югославските 
комунисти на 21 -то зседан*е прие решението за свик 
вале на 12-ия конгрес на СЮК. Конгресът ще се про-. 
веде през щни 198-2 -гад. в Белград. Предложението 
-на дневния ред и точната дата на провеждането на 
конгреса, ЦК на СЮК ще утвърди най-късно три ме
сеци преди провеждането му, а предложенията на 
документите за конгреса ще бъдат навременно обна
родвани.

В образложението ма решението за свикване на 
12 конгрес на СЮК се казва, че според член 70 в 
Устава на СЮК, 
ема ЦК ма СЮК най-малко три месеца преди нача
лото на работата на конгреса.

по-

в
решение за свикване на конгрес при

сложена и външната 
жос пособност 
Днес сме изправена пред не 
мкнуемостта за решително и 
неотложно спиране 
гоприяпните стопански лросе- 
си и съсредоточаването 
всички наши сили 1И средства 
за нейното саниране' — каза 

изложение секре-

страната. ш.на

щ
Въз основа на това решение ЦК ма СЮК ло-къс- 

но, а най-късно 
конгреса ще приеме решение за предложение на

на небла- При даване на преценка на 
според думите 

се и-

три месеци преди провеждането ма
положението, 
на Чулафич, трябва да 
мат на предвид три съществе 
н* обстоятелства:

на
дневния ред и точната дата на провеждането му. По 
същ начин бе постъпено и при свикването на Едина-Доброслав Чулафич
десетият конгрес на' СЮК.(в уводното

тгрЯТ на 
.на ЦК на СЮК Доброслав Чу 
лафич на проведеното на 20 
септември заседание на
на СЮК.

Първо, вследствие значител 
но по-бавния ръст 
на конвертибилния пазар от 
ръста на вноса и другите за
дължения кт>м този пазар де
фицитът на платежния баланс 
получи такива размери, че 
все по-трудно да се финанси 
ра. Поради това през послед 
ните години сме

Председателството малко средства от юсъЩестве 
ния обществен продукт. Идвп 
щата година тази част на об 
ществения продукт ще бъде 
почти двойно по-голяма. Зна

чи, намираме се в положе

ние, в коет.о искът за съгла

суване на потреблението с об 
ществения продукт трябва да 
заместим с иска и практика

та по-малко да со харчи, от 
онова което се създава. Вел

ко затваряне на очи п-ред то

зи факт може да ми доводо 
в още по-трудно икономиче

ско положение и в тежки ико 
номичоски па и социални кон 
фликти.

на износа
ликите, покрайнините, общини 
те, бюджетните средства 
се намалят и техната употре 
ба да се съгласува с полити

ката на стабилизация.

доход в извън редовната ра
бота, да се установи пълен 
самоуправителен м обществен 
контрол в изразходването на 
обществените средства и 
не се позволи претопяване на 
обществените средства в ча
стни цели и за обогатяване 
на отделни лица.

ЦК да

еПовечето проблеми
с които днес 

и търсим 
от по

ло време

Да

каза Чулафич —

стълкновЯваме
решения лроизходждаг 
рано и трупаха се I 
на по-дълъг период, а до пъп 

после 
Особе

Трябва да се преразгледат 
и съществуващите права и на 
съвместното потребление и да 
се съгласуват с политиката на 
стабилизацията. Тази задача 
не може и ме смее повече да 
со отлага.

се принудени
значителни мз-да позлуваме 

носи ма ^аткоорочни креди- 
в'ъншна Преголемн апаратикоето нашатати, с

платежоспособност стана зави
дойдоха презна изява 

дните няколко години, 
сруктурните про 

които

Трябва да .констатираме, че 
вече по-дълго време се уве
личава непродуктивния адми
нистративен апарат в държав
ното управление,, само-управи
телните общности ма интере
сите, обществено-политически
те организации в общините и 
регионите, в покрайнините, ре 
публиките и Федерацията, но и 
в организациите на сдружения 
труд и в стопанските камари. 
Трябва да поведем решител

на акция на това да се.ста^е 
на път .от интерес ма -рацио
нализирането на обществена 
режия, пестенето и политика

та на стабилизацията. Админи 
стративния апарат без колеба 
ния трябва да намалим.

от моменталните нрави 
, Че та- 

може най-

сима
но мисля ка
блеми в стопанството, 
не успяхме ефикасно 
шаваме, поради

се отдалечавахме

на финансовния пазар, 
ка повечето се ме 
добре говори факта, че за от 

лихви трябва да

да ре- 
все по 
от све

Трябва откровено да се ка
же, че се намираме -а тако

ва икономическо положение, 
в което не трябва да се из

ключи 'възможността за по-на 
татъшни лишения в областта 
на -жизненото равнище. Бкзи 
стенцията на трудовите хора 
и населението с най-низки ли 
чии доходи и принадлежнос- 
ти, без възможност за доба

въчни източници «а средства, 
най-^много засягаха високия 
р'1>ст на цените и инфлация

та. Поради това «необходимо 
във 'всяко организация и «ъв 
всяка обществецо-политическа

коетз
плащане на

3 ма сто отвече околоотделим 
обществения продукт ма стра

и международ
на труда;

меж-

товния пазар 
иото разделение 
постоянно мата.неравновеоие

парични фон- 
пот

Трудностите из настоящата
ду стоковите и
дове; ма
ребление изнад ръста

нашите възмож
на въопро

Второ, обемът на
на реа дЪпг в чужбина « условията, 

под които е възможно

то по-нататъшно 
в чужбина представляват 
пробит
иото развитие

нашия ще ое пренесат м в идваща- 
Политиката на ико

дългогодишното
та година, 
комическата стабилизация ще

наше-

лиия доход и 
пости, а за сметка 
изводетвеиата 
стопанството 
сенегго на изход от 
руланите трудности 
торното финансиране

задължаване
се осъществява в още по-тру 
дни условия, с големи отри

цания м пестене и през след 
ващите -няколко години.

неспособност на
__ както и и а тт,р

така нат-
бент к'/ум почнатат7,ш-

на нашите -про
инфла- обществе- 

кой-
в сили иизводствени
в страна 

в цужбнна.

към

Да се намалят бюджетитежизнено равнище,
да надделеем

ното 
то е
само чрез 
пичвване 
вия валутен прилив,

та и здължаваме 
Това неминуемо водеше 
разни предпри&мачни, 
ви и териториални 
и затваряне, в прояви

В7,ЗМ-ОЖНО
*На сегашното рапнище на 

-общото и съвместно потреб

ление м-инак не -можем да ос-

по-знач-ителмо уве-
стграсло -и (нестокона износа (НА 3 СТР.)М-ОНОПОЛИ

иа ико
със съЩ®



антиюгославска кампания на „пиринско дело"
АТЕНТАТ УВИТ ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ЕГИПЕТВ СПЕКТАКУЛЯРЕН

Последният парад на Анвар ел Садат Нов опит за прехвърляне 

на отговорносттаследоащито избори запарадът, от л>|оатя 
страна на Садат со намирал 

на Еги-
пет Хосни Мубарак, но той ос 
тонал неповреден.

рак на 
президент на Египет.

който минаоалНа военния парад,
вторник се състоял а Кавъв

нро по повод 8-годишнината 
от Октомврийската победа е 
убит президентът на Републи
ка Египет Анвер ел Садат. 
Атентатът бил извършен къ^ 
обед, когато от една брони
рана кола, минаваща о реди 

трибуна,

и подпредседателят
Атентатът срещу президен

та Садат и ноговито най-близ 
ки сътрудници безспорно що 
окажо силно политическо оъз 
действие върху 
вътрешни процеси и от.рху об 
стаковката п арабския свят.

становища КЪМ Мааздоиия и 
■македонския народ.

Почти всички политически, 
спортни

Както съобщава Танюг, ок 
„Пиринска до-ръжен вестник

гю", който излиза в Благоев-
твзи дчи стопански, културни,

да и други манифестации, които
известната 

„Организация за освобожде
ние на Египет“ съобщила, чо 
убийството на Садат е дело 
на нейните членове.

След атентата град, публикувал 
обширон коментар с цел 
„убоди"

египетските

глав тази година сз„ провеждат в 
включа зйки и гра 

С7,бсри косят печат 
или пряко са поевзтеии нз 
„1300-годишнината на бългзр- 
ската държава". Такъв е и 
случаят с митинзитз в Симит 
ли \У‘ Сандански, които бяха 
насрочени а деня на грзнич 
ните ерзщи и изключително 

чесгзузаиз
то на ,,13'вековния юбилзй на 
българската държава".

читателите си,
Пиринска Македония, България, 

за от- кичил ;зца . пред почетната 
бил открит огън срещу еги.

ио от
че „глгвни виновници" 
казването на някои гранични 
събори са „някои кръгове в 
Югославия", на които ,,из им 
годи превежданото на такива

От подписваното на мирно 
В Египет е провъзгласено споразумение с Израел проз 

извънредно положение, кое 1979 година в Кайро се раз- 
то ще продължи еднп годи
на. Според първите съобще
ния °т Кайро, в страната ня
мало знаци на метеж и въл
нения- Всички обществени 
сгради и ведомства били ох- Ла

петскня президент и неговите 
най-близки сътрудници.

чо саСадат бил спешно закаран 
в болница, но наскоро издъх 
нап. Както се изтъква в съ
общенията от Кайро, прези
дентът бил улучен с пет кур 
шума.

пространявили гласово,

няколко атонта-подготвяни 
та срещу прозидонта но осич 
ки опити навреме е осуетяла 

службата за сигурност.

СрОЩА .

Повод за тази нападка са 
граничните събори, 
трябваше да се проведат

Симитли и Сан

които
бяха посветени нами

налия месец в 
донски, в НР България, и от
казаната среща, която тряб
ваше да се състои в Струми
ца (СР Македония) на 4 ок-

ранявани от части на регул
ярната армия и ропубликан най-важното в драматичното 
ската гвардия- Садатовата пар 
тия относно нейният Полит
бюро издигнал кандидатурата 

Муба-

миниВ атентата са ранени 
стърът на отбраната Абу Газа 
ла, коптекмят патриарх Саму

ил и повече други лица. На 
почетната рибуна, пред коя^о

В коментара нз „Пиринско 
депо", предава 73 1ЮГ, всъщ
ност няма нищо ново и не 

томври. Всички тези гранич се различава от онова, което 
ни събори са отказани, поне. въз връзка с тези гранични 
жз български те организато- срещи официална София не

отдавна съобщи чрез с.-.оите 
средства зз масов * ичформз 
ция- Новото е елмо тов » че 
отново се прави спят отго. 
ворносгтз з: скпзв *нг:о на' 
граничните срещи и не само 
за това, дз се прехвърли вър 

•а ху Югославия, с лоето отново 
манифестации с се раздухва а «тиюгослазскатт 

великобьлгарски кампания-

вторник с факсъбитие във
атентатът са извършитът, че

ли числящи сс към египетска 
та армия. Защотона подпредседателя режимът 

— сло

на наблюдатели
на Садат се считаше 
род мнението 
те и на

ри настояваха дз дадаг нз гз 
като 

и доб-
НА КОНГРЕСА НА СИНДИКАТА „СОЛИДАРНОСТ““ В 
ГДАНСК

зи срещи, замислени 
място за приятелски 
росъседски контакти, зз по- 
добро запознаване и сближз-

наръководството 
страната — за един от 
стабилните в арабския свят, а

най-

ЗМ0Н1Т М САМ- ване на населението от двете 
страни на югославско-българ
ската граница, характер 
полита' чески 
известните

тази оценка именно се осно 
ваваше на твърдението, че 
Садат има най-силна опора в 
армията и полицията.

ВПЕКИЕ ПРИЕТ УСЛОВНО РЕШЕНИЕ НА МИНИСТРИТЕ ПО ФИНАНСИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБ 
ЩНОСТ !

Две девалвации н две девалвацииВторо: търси се формиранеНА КОНГРЕСА на полските 
синдикати „Солидарност", кой то на конкурсната комисия за 
то ;се провежда в Гдзнск е0"' избор на директор да бъде 
прието становище на синдикати изключително прззо ьа работ

ническите съвети.
Трето: .конгресът предложил 

списък на предприятия, чич
то директори може да изби
ра оснозателят им. На този 
списък са предприятия, които 
работят за народната отбранз, 
баню-', железопътни предпри
ятия, пи, въздухоплавателна
та компания ЛОТ, държавни 
горски предприятия и наказа 
телно-полравителните домове.

те по отношение на закона за 
самоупрвлението и държвните 
предприятия* С това дефини
тивно е анулирано решението 
.от първата част на конгреса, 
според което „Солидарност" 
ще бойкотира закона, докол. 
кото бъде приет без предва
рителен референдум.

Министрите по финанси на 
езропейската

цията й се очакват и поло- 
ефекти в туризма, 

понеже в структурата на це

покупния ни туризъм, турис
тите от ГФР участвуват с 40 
на сто.

икономическа 
общност на 5 т.м., на засада

жители

в Брюксел, сз приели рение
шение за ревзлвация на ва
лутата на Германската феде
рална република и на холанд 
ския флорин с 5,5 на сто. Съ 
щевременно френският франк 
и италианската лира са 
валвирали с 3 на сто.

Две са Основни причА ни, по 
ргди които монетните

НАКРАТКО
ПЕКИН: След блиц—посещението си в Рим, министъ
рът на външните работи на Германската федерална 
република Ханс Дитрих Геншър пребие-валКонгресът приел условията на 

закона. за самоуправлението, 
понеже е останал при иска в 
него да бъдат внесени опре
делени изменения-

на дву-
днезно посещение в главния грзд на Н? Китзй, къдз- 
то водил разговори с китайския външен 
Хуанг Хуа. Геншър бил придружаван 
легация на ГФР.
ПАРИЖ: Френското правителство 
„извънредни мерки" за осуетяване на

дз-

министър 
от стопанскгтз дз

Четвърто: предлага се дър
жавата да се намесва в сто- влас
панисването нз предприятия- ти в Германската федерална 
та само по време на природ република, Франция, Холан 
ни бедствия и потреби, кои
то изисква отбраната на стра 
ната. Във всички тези случаи 
основателят би бил дължен 
да обезпечи материални сред 
ства и да поеме всички раз

решава да въведе
Приемането на това конгре 

сно решение предизвика ново 
облекчение в полската обще-

инфлзцията 
Очзква се Нзционал-

дия и Италия са се решили 
Става дума,

след девалвацията на франка, 
ният комитет за ценАте да приеме решение, 
ще се блокират през следващите 6 
всички

на тази крачка, 
преди всичко, за 
борба против 
за отбраната от -силния 
лар,

с което 
месец-з цените на 

продукти: 
захарта и месото.

заолената 
инфлацията и 

д°-
който особено през по 

' следно време сериозно на,ру 
ши равновесието в европейска

ственост, понеже с това се из 
бягва от по-нататъшна кон
фронтация и разединение. С 
това становище конгресът по 
каза, че не желае изостряне 
на обстановката в страната и Пето: конгресът счита, че 
че е способен ,да преодолее държавата може да принуди 

на сдружаване само

услуги и най-основните жизнени 
хляба, млякото, маргарина, кафето,

БЕЛГРАД: Кипарскидт посланик в СФРЮ заяви, 
че най-новото

ходи.
предложение на турската общност за

Д-й-
трудностите, с

разрешаване на кипърския проблем не дава 
ствнтелна основа за преодоляване на 
конто се среща тази страна. Гръцката общност на 
Кипър тези дни

та монетна система.
Решението на западноевро- 

предприятия, в които дирек- пейските монетни власти 1ня
ма до значителна степен да

вътрешните несъгласия- онези

изнесла нови предложения, 
имат за цел изнамиране на взаимноизгодно 
КАМБЕРА: Миналата година е забеложен най-низък 
натал.тет е Австралия: на всеки 1000 
дат 15

Обаче борбата за самоул- тора избира основателят, 
равление в Полша ггъкмо е за 
почнала. На конгреса «а син
дикатите е решено всички ра управление се пренася в ко- 
зпоредби на закона, които ви лективите. Те, (или ще прче- 
димо се различават от .стано мат зако,нз, или ще се изяснят
вищата на „Солидарност" да чрез референдум във връзка 
бъдат изнесенА! на референду с исковете на „Соли/\арн >ст\

Деликатен е въпросъ-’ до ка 
<кгв-а степен правителството и 
Сейм ще бъдат длъжни да
приемат забележките на гру- ката -на ГФР, понеже 
довите колективи, а ако ги от

които 
решение.повлияе върху нашето сто 

ОчевАдно, борбата за само панотво. В отделни области 
ще се почувствуват известни 
ефекти ,но общо взето монет 
ните промени не ще „раз
клатят" нашите стопански 
връзки със света. Все пак из 
|вестен проблем за нашето

жители се па-
новородени деца.

СОЛСБЕРИ: На 
Комонвелта, 
(Австралия),

годишната скупщина на страните на 
кодто неотдавна се проведе в Мелбурн 
като пълноправен член за лърв път .при 

съствувз и дзлагацията -на -Зимбабве, водана 
стър—председателя Роберт Мугаба I 
ното си изложение Мугабе -обвинил САЩ 
та Реигън,

ми по трудовите колективи. 
Това главно се отнася до пет 
основни искове.

■от м и н и- 
В ззбележител-стопанство представлява пови 

шаването стойността на и президен
'отношенията си с Претория предиз- 

смущения ,в Ця^з Африка,
(Н-а Южна Африка 
на Намибия 
Африка, но 
БЕЛГРАД: На

мар-
тази

че с
вика ат

а твърдоглавието 
във връзка с даването независимост 

е причина за неспокойствие,
и в ЦЯ-л свягг.
'четиридневно посещение в нашата 

«раи-е се -намира принц Нрродом С-ианук със съпру- 
даа си Моника. Сианук -пребивава -к-ат-о -гост -на Пред 

седателството на (СФРЮ.

страна има г 
то в нашите 
връзки
предвид, че от таЗА(
-повечето внасяме, отколкото 
изнасяме, в бъдеще ще тряб 
ва да отделяме повече сред 
ства за внос. Но, от ревалва

доминантно мя с. 
'икономичеоки 

Имайки

Първо: конгресът застанал хвърлят няма ли това да пое
на становище, че с предпри .дизвика нови протестни 
Ятията трдбвг да управляват 
трудовите колективи, -като ре

ак- ■със света. не само в
ции. Засега е най-чувствите- странв
лен въпросът във връзка със 
списъка на предприятията, в 
които директорите ще поста
вя основателят на същите.

по всички същественишават 
проблеми.
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^■■А"ЛЙККГ
икономическа стабилизацияна

Централният
СЮК на 
тояло се на 30 
година,

.комитет 
заседанието на лизация и

становища по 
на Т€зи Заключения.

Централният 
сюк
тъква

неговитеси. със 
септември 1981

оценки и: та общестена
можто-найчкъс
необходимите

акция В7,в въз-осъЩествЯване зу мени ята, премахвайки явле- 
срок да даде нията на вербализъм, 

резултати.

решително провеждане 
кономическата
Изхождайки
да се проведе в живота опре 
делението за намаляване на 
развойните приоритети 
се ускори приемането на до

говори за тяхното провежда

на и-
разгледа актуалйните 

въпроси на обществен”алчите 
мическото

инерт
ност и пасивност в тяхната ра
бота.

стабилизация, 
от това трябвао-иконо

положение и 
в .тази

водно изложение ( 
кретарят на Предсе 
то на ЦК ,На 
Чулафич.

комитет «а 
с това 

задачи:

з ада- 
насока. У- Орган+те на Федерацията, 

републиките и 
области

на СКчите във връзка 
следните

из-
автономните 2. Необходимо 

готви цялостна 
програма на

поднесе е да се из. 
дългосрочна 

икономическата

се-
дателство- 

СЮК Доброслаз

И да,носЯт голяма отговор 
ност за предлагане1. Иконом и че ската 

зацня представлява 
бокият 
ката

и приема-ста би ли
ней-дъл- 

интерес на работничес 
класа, трудещите 

, гражданите и «ай-значителна- 
та задача на

Централни 
■основа на 
ние, разисквани 
ките

Ят комитет, 
■уводното

се ивъз 
изложе-

организираните 
Съществуват всички обе 
условия да се 

стви. Основното

ята и 
материала за

из гот в е 
заседание- 

„оцени, 43 е недостатъч
на дейността на Съюза на ко-' 
мунистите в

сили. 1 
ктивнито осъще

условие 
оценката на те-

е
единството в 
жестта напровеждането на 

заключенията на 15-то 
ние на ЦК на СЮК 
шената

икономическата об-заседа- 
и че вло- 

икономичес 
чле.

становка, нейните причини
пътищата за надделяване на 
икономическите трудности. И- 
кономическата

вътрешна 
ка обстановка изисква от 

и ръководствата на СК, 
1 тРУДещи се и

стабилизацияковете ■: 
от всички неминуемо трябва да 

всекидневна и трайна 
ност

станеграж
актив-даните решително да се анга 

жират вЪрху решаването на 
Зктуалните обществено-иконо
мически проблеми и

на всички трудови хора
и граждани, на всички струк- 

самоуправител 
акцията по 

стабилизация

тури на нашето
в осъЩе 

ствяването на политиката ка 
икономическата стабилизация- 
Идейната ооновв 

организирана

но общество. В 
икономическата 
трябва да се ангажира цело- 
кпупният сдружен труд 
чки

на целохуп- 
активност 

по икономическата стабилиза

и войната
организирани субективни 

сили на нашето общество. Тя 
трябва даи1,Я представляват Заключени 

ята на 15-то
СЮК за идейно-полити

пронизва целокуп
ния наш живот и 
трайно определение в общес

заседание на ЦК да стане
чес

въпроси на обществено-ките таеното, икономическото и ку 
лтурното развитие на 
страна.

икономическото развитие 
Югославия за 
1981 до 1985 година.

нашатана
ОБЩА АКЦИЯ И ОТГОВОРНОСТ (ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК НА СЮК)период от

и зада- 
на Съюза на комуниоти-

СъЩевременно с обществе- осъществяване политиката на 
стабилизация- Комунистите в 
тези органи трябва да обез.

бва да бъде платформа 
най-широка акция на всички 
обществени сили върху по-на
татъшното развитие на самоу
правлението .и 
не «а материалния 
■на страната. Тя трябва 
съдръжа най-значителните не
обходими мерки и дейности 
за премахваме 
икономически трудности, 
ради сериозните 
във възпроизводството в про
грамата трябва да се предви
дят етап*', срокове и .носите
ли ма 'ос ъ1Ц е ствяването ма от 
делни задачи.

Централният комитет изиск
ва от комунистите в органи
те на Федерацията, републи- 

автономните области 
енергично да се застъпят и- 
кономическата политика и ме
рките за 1982 година стриктно 
да се обосновават върху зак
люченията на настоящето за
седание и политиката ма ико
номическа стабилизация.

зачите
■на акция на органите на об
ществено-политическатате и останалите социалистиче- общ

във Федерацията, репуб 
ликите, автономните области и 
общините решително 
ме трябва да се предприемат, 
по-ефикасни мерки съвкупна-

ски сили, както и Заключения 
та на Председателството на 
СФРЮ за

ност ките ипечат тези органи отговорно 
и ефикасно да изпълняват сво 
ите задачи в реализацията на 
политиката на стабилизацията, 
закона, договорите

( осъществява-
прогреснепосредствените 

задачи в осъществяване поли 
тихата на икономическа стаби

и навре да

и спора-
■на сегашните 

По-

Енергично против слабостите ■нарушения
3. Централният комитет оце 

нява, че надделяването на
сегашните икономически труд^ 
нооти и осъществяване поли
тиката на икономическа стаби

(ОТ 1-ва СТР.) и самоуправителните споразу
мения и деловите норми. Но 
също така м на разните мана 
дения на обществената 
ственост, изразителните проби 

групово-собственически, 
Дроб- 

тенден-
нарушавамето ма соци

всичко това и с право остро 
реагират. Съюзът ма комуни
стите и всички отговорни .об 
ществени органи трябва най- 
енергично да спречават таки
ва прояви и да се ангажират 
да укрепва законността и си
лата ма споразуменията и до 
говорите, да се афирмират и 
развиват социалистическите но 
■рми в работата и моралът в 
нашето общество.

лизация неминуемо изисква 
от трудовите хора и гражда- 
мите и техните лишения- 

Централният комитет изтък
ва, че навсякъде трябва да 
се изостри отношението къ^ 
труда и осъществяването на 
трудовите задачи и .работи, 
понеже това е съществен въ
прос на икономическата ста
билизация. Само с погполямо 
и по-добро залягане,, в тру
да, с максимално ползуване 
ма всички вътрешни резерви 
и с по-голямо .пестене на вси
чки равнища може да се обез 
печи по-гол ямо производство . 
и по-голям доход, като резул 

про- 
труда. • 
упори- ■

то да се борим за практи-- 
ческо приложение на прин- ■ 
ципа за разпределение опо1* 
ред резултат».те на труда, при 
което трябва във всяка орга
низация на сдружения труд 
повече да се . възнаграждава 
производителният и творчес-

Необходимо 
да се поощри 
към

формациите в 
во. Това се отнася ,и ма про-

е .по-нататък 
отношението

Централният комитет под
крепя предложението на Пре 
дседателсвото .на СФРЮ за 
формиране на комисия (при 
съюзните общеотвени съвети), 
■но кодто се възлага задачата 
да изпотви предложение ма 
цялостна програма ма отби- 
лизация с необходимото при
способяване ма договора за 
основите на плана .и 'обще
ственото планово развитие, ус 
корявамо на работата по при 
омане на договора за общес 
таения план и по-ефикасно ,съ 

по
'В’ьпроои ма текуща 

та икономическа политика, ка- 
кто и съгласуване ма станови

щата във връзка с прилага- ' 
нето на системните закон*'.

соб-

бройните слабости и де 
нашето общесг

ви на 
частно-собственически,
но-собственически

4ИИ, ма
алистическия морал, ма проя- 
вите на корупция м мито. ТруЦК на СЮК верифицира из 

бора на Покраининския 
тет на 'СК на Войводина, сло

на ЦК на

дещите се и гражданите нзкоми

ред който за 
СЮК да б-ьде избран Душан 

починалия

член
ЕДИН ДЕЛЕГАТ НА 2000 ЧЛЕНОВЕ

Алимлич, вместо 
Стеван Доронски.

броят 1на делегатите, кои.то що 
б'/удат изрбами .в Съюзите ма 
■комунистите 
(60), в съюзите ма комунисти 
/те в покрайнините (по 40) и 
в Организацията на СЮК в 
ЮНА (30), тогава целокупният 
брой делегати ма 12 конгрес- 
ма СЮК .възлиза на 1570, а с 
членовете но органите 
ОЮ;К (204) ма конгреса, в ка

чество на делегати ще участ

вуват 1774 делегати.

На 21 заседание ма ЦК на
СЮК е взето решение, според 
което избор-/,т ма делегати за 
12 когнрес (на СЮК да се лро 

основа на бройното

гласуване ма становищата 
■спорните

сюк 
Петър Стам-

Членовете ма ЦК на в републиките
приех а 'иска на 
болич да б-иде разрешен от

в Председателство-
на нарастване 

из водител но стт а на
И занапред .трябва

тат
веде в7,з 
състояние на
СЮК от 31 декември

членуване 
то на ЦК на СЮК.

членовете ма
1981

членове на Пред- 
ЦК на СЮК

За нови
седателствот.о на 
са избрани Драгослав арко 

Душан Алимпич.

.ключа:__. и това според
,на 2000 хиляди

тор,.
един делегат 
членове на

Въз основата на принципа
СЮК. Според то 

да бт,дат 
Когато 

■приобщи

на планиранена .ко нти ну и рамо 
трябва да се ст,гласуват лла-

вич и
зи ключ се очаква

1100 делегати. ковете и мерките за тяхното 
осъществяваме с реалните вт,з 
можности и потребности

избрани

на това
и иеза- 
еамоуп

договорите

явите в нарушаването 
питането на законите, 
равитепните акти,

число се КМяТ труд.
(НА 4,та СТР.)за
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Становища на ЦК на СЮК за непосредствените 

задачи на СК по осъществяване политиката 

на икономическа стабилизация
сабилизация.

отио
икономическата 

Неприемливо е пасивно 
шение иа комунистите към вси

трудовата общност
и институция

политическата си-
заведе и прове 

пестене — от

и
труд,
орган 
мическата и
стема да *св

общности за планово(ОТ Зла СТР.) жаване на -инпестицинонните 
сродства за развитие на мощ

на икономират
и делово сътрудничество

възпроизводсгвените
югославското сто

пътС*\ 1!.<■* Г‘Ч

че трябва да се -осуетят я^° 
нията и тенденциите на създа 
ване на доход без съответен 
трудов принос. За тази цел 
трябва да се предприемат -вси 
чки мерки и активности, 
то стоят «а разположение на 
държавните, самоулравктелни- 
те и политически органи.

4. Централният комитет ечи 
та, че износът е дългосрочна

полчки видове нерационално
общественото иму

закостите,, предназначени 
производство за износ .нама
ляване -на вноса и -изменение 
на стопанската структура.

Централи*ят комитет .счита, 
изхождайки от политиката на 

стабилизация,

-ре във 
цялости на 
ла-нотчю.

Комунистите

застъпят 30

зуване -на 
щество, към явлениЯта иа ТРУ 

недисциллина, към 3/10

жда ригорозно
динар до опорния, Ч

възпр^изводствени
Комунистите, ко

всекитрябва да со 
обезпечавано на

тохническо-техноло

дова
употребата н$ правата
номощията/ явленията
то и корупция ‘и законоиару- 

нарушаване иа об-

ровини -и
материали,
и-т-о не държат предимство в 

като

и пъл
иа миКОИ по-голяма 

1-ическа интегрираност на ор
сдружения

икономическа 
че общото и съвместно пот
ребление тряова да растат 
по-бавно от обществения про 
дукт. Необходимо е да

които -не служат-това,
пример по отношение на скро 
мност, 
употреба 
средства, не изпълняват задъл 
женията, които имат като ко 
му-нисти^в дадения

ган-изациите -на шенията, 
ществените договори и само- 

слоразумеиия,
в системата нотруд вътре 

стопанска -инфраструктура.
8. Централният комитет из- 

момент

пестене и рационална
управителните 
нарушаване на моралните нор 
ми на нашето самоулрзв* тел- 

общест-

общоственитена
се

стратегическа ориентация «а -преразгледат и -намалят съЩо 
нашето обществено-икономи- етвуващ-йте права върху -об- 
ческо развитие и най-важна- щ-ото и съвместно лотреб- 
та -непооредствена задача. Чле ление.

Трябва да се ревидират вси 
чки позиции на съюзния бю-

тъква, че в сегашния
е първостепенна задача 

организирани
на но социалистическо 

во. Същевременно да се 
афирмират кадрите, които ре 
шително и последователно се

момент.социавсички
ли-отически сили, а преди вси

Без отлагане трябва да се 
върви към премахване и па

на различни непро

организациите -на сдру 
в селското сто

новете, организациите и ръ
ководствата на Съюза на ко-

чко•на
жения труд 
панство, за да се 
всичко та планът на есенната 
сеитба -напълно да се осъще 
стви. Също е необходимо да 
се разгледат 
ствата и мерките за 
чаване ,на -реализацията на ос 
новните цели на аграрната по

борят за икономическата ста 
билизация. 
бъде критерий за 
на делегати

маляввне 
дуктивни разходи, представи-

направимункстите в сдружения труд джет, да се намали -изрвзхо 
и в останалите обществено- дването на тези средства и
политически организации *■- в да Се съгласуват с -ръста на
органите на обществено- 

политическите общности имат 
основната задача да насочат
•всички С*ЛИ и ВЪЗМОЖНОСТИ 

всички необ-

Това трябва да 
избиранезателни разхода и разходи 

пътуване в страната и чужби
на, радикално да се намалят 
разходите за ’ различни търже 
ства, представления, 
и под.

и ръководства, 
в Съюза иа комунистите, ка 
кто и делегати за самоупра- 
вителните и обществено-лоли 

общности и орга

обществения продук.т относ
но с потребностите за услеш 
но осъществяване политиката 
-на икономическа стабилиза-

условията, сред 
обезпе-

юбилеи
тическите
низации.и предприемат 

ходими акции и мерки 
увеличение на износа. С пла 
нирането на износа, с по-г.ол 
ямо производство за износ, 
особено на конвертибилния па 
зар, трябва максимално да

Ция-
Финансирането на -общото 

съвместно потребление
за лит-ика, утвърден* в средно- 

срочните пла)нове. Трябва решително да се 
пресече пътят за провеждане 
на много международни сре
щи, представления, състеза
ния и симпозиуми, които изи 
екват обществени субсидии и 
цялата тази дейност радикал 
-но да се намали в границите 
на нашите материални възмо 
жнос-ти и политиката на ста 
билизация-

и Във всички 
ръководства на СК 
лаггне трябва да се прераз
гледа своята програмна

организации и 
без от-

чрез предварително утвърде 
ки размери и облагания да 
се замени с финансиране на 
общи програми, които ще 

работниците

9. Централният комитет из
тъква, че само с лоследовате 
лно прилагане политиката на 
икономическата

на
соченост и да я съгласуват с 
настоящите заключет*я> 
дачите на икономическата ста 
билизация представляват 
нова на дейността на органи, 
зациите и

стабилизация 
и с увеличение производител 
ността на труда може да 
спре падението на жизненото 
равнище.

се настоява идущата година 
да приключим без дефици- ООСТ «а оказващите и 
ти е платежния баланс с кон 
вертибилните
намалим степента на задълже

угвърдят в
За-пол-

зуващите услуги и техните де 
легати.

се
осрайони и да

на ръководствата 
на Съюза на комунистите 
подготовката на 12 конгрес на 
СЮК,
републиките и на конферен
циите на СК в 
области. Централният 
тет се обръща до всички ко.

6. Централният 
особено изтъква «дейно-поли 
т-ическата отговорност на чле 
новете на СК -и ръководст-ва 
та на СЮК за осъществява 
не и по-нататъшно развитие и 
усъвършенствуване на социа- 

на листическите самоулравител- 
ни от-ношения и обществено- 
икономическата система кл-

1НОСТ. комитет
Комунистите 

ОСТ и обществени среди тряб 
ва да се застъпят да се раз 
работят необходимите мерки 
на икономическата и социал 
ката политика, с ко*то ще се 
предпазва жизненето 
ще на работниците с най-ни 
ски приходи -и с 
брой членове н-а семейство-

- На износа трябва да се да
де всеобщесгвен лрюритет и 
да се осигури всестранн-а

ввъв всички
Навсякъде — в ООСТ, 

трудовите общност*1, в орга 
ните и организациите да се 
провежда пестене на валут
ни средства.

в

конгресите на СК по
подкрепа за укрепване конк
ретната
ланството с решително приело 
собяване .на структурата 
пр оизводств ото, 
те, потреблението, 
намаляване «а прекомерните 
даждия, данъци и облагания, 
както и препалените разходи 
въз основата на

способност на сто- автономните
коми-равни-

Трябва да се установи само 
управителен и обществен кон 
трол -над всички -облици на 
употреба на обществените сре 
дст-ва.

инвестиции- 
вноса и с по-голям мунисти, организации и ръ

ководства на СК да направят 
прелом в своята политическа, 
практична и всекидневна рабо 
та цялостно да я приспособ
ят към провеждането в жи
вота

По-бързо -и по.ефито цяло. 
касно трябва да се прилагат, то.
доизграждат и усъвършенству 
ват инструментите -на стопан
ската система, последовател
но осъществявайки и разви- 
вайки системата -на самоулра 

общественото 
планиране в условията на 
стоково производство -и дей 
ствув-ане -на икономическите 
закономерности.

Крайно е време с мерките 
на данъчната политика 
се обезпечи решително пре
минаване върху прогресивно 
облага-не р данъци -на прих-о-

кре дитните
12. Централният комитет из 

тъква, че трябва да се изос
три отговорността

отношения-
Необходими са 

акции на организациите 
сдружения труд в рамките на 
секциите, -общите сдружения, 
камари, общностите на -инте
ресите за икономически 
шения с чужбина, както и е 
-рамките на органите на Феде 
рацията, републиките -и авто 
.комките области и общините 
за -насърчаване на производ-

Да
конкрет-ни

на кому
нистите, на самоулравителни-

на политиката на иконо 
мическата стабилизац* я-

-антенното
дите извън трудовите отноше
ния, а -доходът спечелен въз 
основата -на особени

те, деловите органи 
нит е л-н о-п о л ити ч еск ите 
н-и за осъществяване 
ката на икономическата 
билизация. Т-рябва да - 
вежда под политическа 
га отговорност 
зи, които -не 
провеждането

и -изпъл

Централният 
СЮК

благо- орга-
лолити

комитет «аотио
приятности да се -насочи за 
развитие. задължава Председател 

ството «а ЦК на СЮКста-
7. Длъжност на -комунисти

те -в организацитие и ръко-
и ръ-

се под 
и дру 

всичк*' -оне- 
са активни

ководствата на СК на репуб 
пиките
ти с дейността 
Ят последователно

10. Да -се -преразгледат 
ВЪЗМОЖНО -най-къс 
ки инструменти 1н-а кредитно- 
монетната политика, които вли.

във 
срок воичводствата е енергично да се 

пр оти в о п оставят 
обуздаят ленията на автарюия, затвар- 

Яне в тесни регионални

и автономните облас-
'орещу яв_ството -за износ. 

5. С
СИ да осигур- 

провежда 
настоящите становища.

цел -да се 
инфлацията и препаленият

в
Яят върху креира-нето -на па
ричната маса и банковите 
смент*- и да се обезпечи та
зи политика да се съгласува 
-с основите -на системата 
литиката

рам
ки, самозадоволство, лартикул 
яризъм, различни -видове ло

политиката на не наръст на цените и разходите 
на жи-вота, необходимо е със 
същевременн о

пла

Станимир Нванович 

Димитровград
кал-изъм, изнудване -или -обу 
славяне,

прилагане За 
-кока за основите на система
та на цените, -решително да 
се свеждат -всички облици на 
-потребление в 
разполагаемите 
и политиката на стабилизация. 
Без отлагане трябва отново да 

-всички ин- 
-които -са в тече

ние и неотложно да се пред
приемат мерки за тяхното све 
ждене в рамките -на материал 
«ите възможности, 
следващия период ще бъдат 
по-малки
доход. Необходимо е -да 
засили процесът «а договаря 
не и споразумяване за сдру-

коит-о -нанасят гол е 
н-а ф у н к ц* онир ан е и по

на стабилизацията. 
Комунистите в делегатската си 
-стема. -рябва д-а

Вми вреди 
то -на единството на Югослав
ския пазар -и -на нашето съв
купно развитие.

Комунистите в ОСТ трябва 
да бъдат 
жа-в-ане -и

НОСЯТ пъл 
-на- отговорност за осъществя 
ването -на тази задача.

рамките -н-а 
възможност*-

инициатори за сд-ру 
свързване -на орга. 

пр ои зво-дите лите

Председателят «а Съчета на 
Съюза на синдикатите в Сър
бия Другарят Станимир Ива 
НО.ВНЧ на 6 т.«. тосели Димил

При посещението а Димил- 
-ровгра-д 
ООСТ

Същевременно е -необходи 
1мо ,вед-н-ага да се

се преразгледат 
вестиции, Иванович«изациите на посетиизменят 

п р е д п ис-ани-ята и инструменти 
те, -с ксиито -и чрез условията 
утвърждаването -на общия при 
ход се дава . -възможност

-на суровини -и 
вени

„Тигър",възпроизво1дст 
материали с -преработва 

телите -за -общо решаване -на 
онаб-дяв-ане -на

с -необходимите антицип-ирано и |Дефицитар-но
възпроизводствеки потребнос- Финансиране ,на -поребление-

се ти и по-ефикасно субсидиране то-
-на вноса.

в «оято води 
настоящия мо- 

икон-омическото по-
разговор за 
мент на

ров-град, където 
вари с

в -вод-и р-азго- 
членовете н-а Предсе 

Общинския
в проблемите 

сУоп ан ств-ото
по дателството накоито и ложение в стланата и осъЩе- 

икономическата 
тази органи- 

посети и ООСТ 
в чиито помеще

ния се проведе и -разширено 
заседание на Общинския син 
дикален съвет. т. П.

синдик-ален 
тели-те на 
кал н-и г 
вите лите 
тическите 
Щ-инск-ата

ст®яването на 
стабилизац* я в 
зация. Той 
„Свобода ",

съвет, 
първичните

'председа- 
си-нди- 

организации и -пред-ста 
-на обществено-поли 

-орган-изации и 06-

осъЩественияот

11. Необходимо е 
на организация на -сдружения

Трябва въ« всяоо-бързо да се фор
оку-пщи-на.

СТРАНИЦА 4
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ВШВЯ Из изказването на В. Джуранович

НЯМА ЖИВОТ НА 

ВЕРЕСИЯ
Съюзът нз комунистите 
оръжие на работническата 

класа в борбата против 
отрицателните прояви ф За да почнем|да излизаме от икономическите зат 

руднения трябва да предприемем решителни и ефика 
сни мерки за намаляване на платежния дефицит на 
страната. Твърдото оставане на своите становища на 
всеки участник в договарянето усложнява навременно 
то приемане на важни документи по развитието. Изн 
осната експанзия 
година

РАЗЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ

Както Скупщината вече е 
запозната, има закъснение 
в осъществяването на задъл
женията, произлизащи -от III 
част на Договора.

Причини за това нещо има 
повече. Съюзният (изпълните 
лен съвет- обсъждайки тези 
проблема, повече пъти, оце 
ни, че една от причините за 
закъснението -е -и това, че ос 
нова за съгласуване <на стано 
вищата на републиките и по 
крайнините не беше винаги 
подготвена навреме и каче
ствено и повече пъти имаше 
нужда да се дообрабо-тва. 
Макар че се настояваше вси 
чко това да се ускори като 
по този въпрос се осъществя 
ва сътрудничество с изпълни
тел-нит е съвети на Социалис 
тическите републики и пок
райнините, Съюзният изпъл
нителен съвет не успя при 
пръвоначално утвърдените 

срокове да изпълни тази за
дача.

ЯСНО Е, 
пации и активности е 
но обществено г 
усъвършенствуване,
немалки 
шен опит 
Да се развива 
цня. А това

че в Центъра На всички наши
самоуправлението 

отношение.

преоку-
като цялост- 

неговото укрепване и 
подразбира надделяване на 

МУ се оказват. Целият 
че самоуправлението

основа на развитието в идната
което

отпори, които
досега-потвърждава, 

само 
не може

Изнасяйки експозе 
приетите мероприятия 
провеждането на Заключения 
та -на 'Председателството на 
СФРЮ за икономическата ста 
билизация на сесията на два 
та съвета на Скупщината на 
СФРЮ от 1 
Веселин Джуранович, предсе
дател на Съюзния -изпълните 
лен съвет между другото под 
черта:

Процесите -на сектора -на 
икономическите отношения с 
чужбина през изтеклия пери 
од и положението във връз
ка с осъществяването на у.тв 
ърдената проекция на платеж
ния и валутния баланс на отр 
ана-та, при наследството, кое
то носим от предиш-ните год 
ини, в които имахме висок 
дефицит на платежния бала 
нс и бяхме принудени да взе 
мем финансови кредити за 
неговото покриване, твърде 
много изостриха общото пла 
тежно положение -на страна
та, с което се потвърждава 
оценката на Съюзния изпълн 
ителен съвет, която изнесох в 
експозето в Скупщината от -им 
ето на Съюзния 'изпълнител
ен съвет на 10 юни настояща 
та година когато изтъкнахме 
че в голяма степен се касае 
за решаващ момент в борба
та за икономическа стабили
зация, чия-то същина прави 
насоката към коренно намал 
яване на дефицита на плате

жния баланс на страната, за 
спирането ръста на задължен 
остта и намаляването на сте

пента на задълженост на стра 
енергично да се про 

дължи с намаляване на всич

ки видове потребление и съг 
ласуването на ръста на ж-изне

за -пред 
върху

но-то равнище с -ръста на про 
-изводителността на труда, 
е недопустимо -всяко колеба
ние пред това искане, че се 
касае

може
ст>с съзнателна обществена лк-

ческатя ктга да Се °®езпечиг нито работническата класа може да завладяца
е обществото без Съюза 
но-политически 
работническата

че

решаващи позиции 
на комунистите като идей- 

единна и дееспособна 
класа. Затуй и всички

стратегическия 
интерес на страната, за ук-реп 
ване -на обществен-ите и ма
териалните, предпоставки 
по-<нататъшното укрепване на 
системата -на социалистическо-

за

организация на 
врагове на са- 

идеологии,
моуправлекието, 
на първо Място оспорваха 
Съюза на комунистите и 
и напълно да я спрат.

октомври т. г.носителите зана чужди
обществената ' роля на 

се опитваха да я подриват
то самоуправление -и социали 
етическите 
отношения-

самоуправител-ни
Дори и в Съюза на комунистите съществуваха 

ролята му само на зае-които' свеждаха 
на общи становища, 

актуалните обществени проблеми, 
проси на самоуправлението и от борбата за неговото 
по-нататъшно

схващаниЯг 
мане БАРИЕРА ЗА ДЕФИЦИТАкоето го отдалечаваше от

от конкретните въ
ИЗХОЖДАЙКИ от Резолюци 

ята на утвърдената политика 
с всички усилия да се запа
зи утвърденият дефицит на 
платежния баланс, което се 
съдържа и в Заключенията 

Председателството -на 
СФРЮ и още веднаж беше 
утвърдено като задача в за 
ключенията на скупщинските 
съвети от юли настоящата го 
дина, Съюзният изпълните
лен съвет предприемаше -ме 
роприятия които са посоче 

в доклада и усилено се 
действува върху това и по- 
нататък. Същевременно Съ
юзният изпълнителен съ
вет вмени в дълг на компе
тентни-те съюзни органи да 
преразгледат първопредложе- 
ните основни елементи 
единната проекция на плате 
жния и валутния баланс на 
страната на линията -на опре 
дгление за -максимално въз
можно намаляване дефици 
та на платежния баланс за 
1982 година, стремейки се 
да се съгледат всички усло 
вия и мероприятия, с които 
да се даде възможност час 
по.скоро да се премахне пла 
тежния баланс на страната в 
разплащането с конвертибил- 
ната област, така че в този 
основен подход трябва да се 
конципира политиката на осъ 
ществява<не на целите и за
дачите -на Обществения план 
в 1982 година.

развитие и все по пълната му изява. 
резултат на това дойде и появата на отделянето 

на Съюза на комунистите от всекидневната общес
твена практика, от конкретната борба за промяна на 
обществените
значи „намеса" в чужди работи. Такова 
на необходимостта от съзнателно влияние върху пра 
вилното развитие и напредък на обществените от
ношения беше отражение на проникването на не- 
марксически, либералистически и опортюнистичес- 
ки схващания в редовете на Съюза на комунистите. 
Революционното значение на 21-то заседание на Пред 
седателството на СЮК и Писмото е именно отхвърля 
нето на такива схващания и укрепване обществената 
роля на Съюза на комунистите. С това направихме 
завой към идейно-политическото и акционното оспо-

В

Върху това нещо влияеше 
и фактът, че по време 'на съ 
гласуването на 
не беше проявена 
мата готовност от страна

отношения с мотивировка, че това 
оспорване на

становищата 
необходи

на
представителите йа социалис 
тическите републики и пок- 
райниние в процеса на дого- 

по-бързо да се идваваряне
до съвместни решения. Мно
го дълго и твърдо се остава
ше при първоначално изнесе 
н*те предложения -и лредяве 
нит е интереси.

собяване на Съюза на комунистите за ролята, която 
той трябва да има. Твърдо застанахме на становище
то, че комунистите със своята борба, трябва да дей 
ствуват като вътрешна сила на общественото разви- 

извън самоуправлението и работничес-

Чувствува се
при това, че и по-нататък е 
налице подчертаната насока 
към износа.

на
тие, значи, не 
ката класа, но във всички

органи и така

облици на нейното органи- 
обществено- В известна степен на това 

влияе и непълномощеното от 
ношение -на представителите 
на социалистическите репуб
лики и покрайнините да вър
вят по-конкретно в изменени 
ята и допълненията на пред
ложенията на основите за до 
изграждане на основите за до 
говаряне, мотивирайки това 
с факта, че скупщините на 
социалистическите републики 
и покрайнините приеха обще 
стаените планове и че те не 
-могат да вървят по-нататък 
от това. Очевидно е, че още 
не сме приели в практиката 
подход, произлизащ от ггрин 
ципа на континуи-рано плани
ране, което се съдържа в За 
кона и които беше яРко ПС>Д 
чертан при приемането на До 
говора.

нататък-

може даСъюзът на комунистите 
работническата

натаСамо такъв
класа и укрепването

бъДе оръжие на 
на нейната обществена ролЯ-

съдбовно значение е въпроса
действуваме, със своята 

исорическите

За Съюза на комунис- 
колко със сво-

тите от 
ето
целокупна 
интереси на 
бъде неин 
но не води 
блеми на работническата

идейно и политическо 
практика 

работническата
идейно-политически

борба гг$ разрешаване 
класа

вярно отразяват
В НИШКИ И ЮЖНОМОРАВ 
СКИ РЕГИОН

Той не може да 
ако ежедиев-

класа.
водач,

на жизнените про- 
останали Започнаха с 

работа политиче
ските школи

И всички

трудещи се.
Няма съмнение, че това -не 

що още повече прави възло- 
о-и задаш-гте върху повишени- 
ето на износа, като подчиня
ваме но .тази задача воичк-и 
останали -въпроси. Същевре
менно, това оп|ределен1ие 

на още повече налага -необходи 
И в м-остта от постигане на съгла 

сие по решаването на пре- 
.димствените задачи от разви
ти ето по линията на преодол

общия Събор на федерацията, 
Белград){Из речта пред 

23 април 1973 година,

На 5 т.м. в Ниш и Леско- 
започнаха с -работа поли 

между-об

братство и единство
НОСИТЕЛ НАПЕЧАГЬТ ДА Е вац

тическите школи н-а 
щ»-нски.тв конференции 
СКС в тези два региона.

СъюзниЯт изпълнителен съ 
-вет и -компетентните -съюзни 
орг&н-и усилено работЯт вър 
ху -подготовката -на предложе 
нието -на икономическата -по 
литика за 1982 година и на 
всички мероприятия, които 
трябва да бъдат -приети. По 
лапат се големи усилия до 
20 октомври да се предста 
ви в Скупщината на СФРЮ

държавл ве 
шовини-

и а нашатаструктура
място за

Националната
че ияма 

което правят

национален
които са на-че е такава, 

Това
лица, двете школи това е шести ви 

пуск -ма работа, а школуване
то -ще продължи шест месеца.

отделни Товапоставено.зъм. е изкуственоповече нито щеотвън» а това нямасърмени

е удаРЯие с
какъвто и да

в периоди на

стена,
Това

известни трудности.

яване на отруктурни-те диспро 
порции. 'Към тази концеп
ция 
тие в

главата в
е ефект.

самоможе да пречи Школата в Ниш -посещават 
всички 15 на политиката на разви- 

1982 година трябва ос
новно да се -приспособи

има
временно

81 -курсист ют 
общини в

Лесков-ац 70, предимно мла 
селскосто- 

от 13-

региона, а Школата
да направи, 

неумишлено да 
лъх«ат някакви 

се случи.

много иможе впечатътТук именно ръстът на всички види, работници и 
па-нски производители 
-те -общини. -Пред курсистите 

Лесковац на 'Пъовия час го 
Сллвко Зечевич, член ча 

на ЦК на

-подчини 
дове потребление относно ра 
зпределението на дохода. То

внимава щ°тотрябва Да 
няко Й

тенденции.

проекторезолюция по осъщес
обществения 

1982 го

но печатът 
се случи от
отрицателни

вестник Да
бива ДЛнаш твяването на 

план на Югославия « 
дина с -проектите на 
основни документи.

Това ие вп нещо изисква да се прераз 
гледат правата в областта на 
общото *' съвместното пот-ре 
бление.

в

е директора и гя»и-я ^М,°Р 
(Из разговора « Д 195/ гоДина)
„Политика', ха

е ори
Председателството
СК но Сърбия.

всички

на в.
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КОНФЕРЕНЦИИ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ
ТО ГОДИНА ОТ БЕЛГРАДСКАТА

сила, винагиНеобвързването
тласкаща напред (8)

Югославия има само една 
алтериатива

на президентаблагодарност 
Тито за неговия принос за
формулирано нл принципите и 

на необвързването,

влияния и на 
коо-

чуждсстрлнни 
различни опродслония, 
то предизвиква опасност за 
подялба в движението'4.

Процесьт на намаляването на 
напрежението, подчерта Тито, 
е о сериозен зае гей, 
зите в известни части 
та угрозяват мира на човече 
ствзго. Тиго посочи и

които все още

На срещата неговото изложе
ние, оценки и становища за ме 

отношения бя- 
страна 

и от 
инте-

а кри 
на свр

Сегашната надпревара на 
блоковете във въор/^жаваието, 
особено на ядреното ор'/>жие, 
застрашава сигурността 
та а лроцеъст на детанта р е 
криза. Въпреки досегашните 

ил усилия, светът е разделен на 
богати и бедни, в което раз
деление най-много 
(развиващите се страни, 
фликтите в света все още за
страшават мира. Продължават 
старите и откриват се 
кризисна огнища и все пове
че се ползуват силата и наме
сата в7,в вътрешни работи на 
други. Интервенцията в Афга
нистан, Кампучия, конфликтът 
между. Ирак и Иран, кризата 
на близкия Изток, расисткият 
режим на Южноафриканска
та република и военното му, 
ангажиране е тази част на 
света, а в последно време и 
интервенцията на Ангола

ждународните 
ха очаквани както от 
ма необвързаните, така

целите
за неговите непрекъснати уси 

опозването и укрепва-
л,I

Хавана Тито ЛИЯ В 
ното но единството

На срещата в 
предупреди

на в све-целия свят с огромен 
рее.

и соли- 
иеобвързаиите 

личен

на опасността по 
както отвън така

.трудностите, 
бавно се разрешават по в-ьп дарносттл ил 

страни и за неговия
установяване

движението 
и отвърте: — „Нищо няма
по естествено, отколкото необ 
вързаните о |>в «зимните си от 
ношения Д« зачитат и после
дователно прилагат онези при 
.нципи, за ко1-фо се борят на 
международен 
застъпване за демократизира-

роса на развитието на оазои 
вещите се страни.

С неоповергаеми факти Ти 
тю направи обзор върху из
миналия път и богатите ре- 

от Бел

принос за 
по-равноправен, по-справедлив 
и по мирен поряД|»к в светя".На срещата Титу продупре 

ди от опасността 
нието. „Наред с афирмацият.т 
на нашата политика и укреп
ването на нашето 
изправени сме и пред различ 
ни трудности. Някои от тези 
трудности са наследени 
миналото или са резултат на 
различни условия на разви
тие. Някои са последица на

страдат 
Кон-зултати на движението 

град до Хавана и подчерта, 
че тези резултати не би мог

по движо-
Титово-С тази резолюция, 

то име, Срещата изравни 
движението, с борбата на на
родите за мир и равноправие 
н света. Имайки предвид, 
от Първата среща на необвър 
заните в Белград, до Среща
та в Хавана никога ие б'Лха

•план. Нашетоли да се постигнат ако 
се зачитаха коренните прин

ципи на движението. И в Ха 
вана той подчерта надпрева 
рата
то и това, че светът все още 
е далеч от истинския

не движение, нови

не на международните отноше 
мия търси и по-нататъшно ра 
звитио на демократичните от
ношения в самото движение. 
Ние трябва да служим 
света като образец на демо
крат и ч н о до по в а ря не " 
тъкна той.

от

във въоръжаването как

на силно и решително от- 
С7>щевременно

така
бранявани и 
афирмирани коренните лринци 
пи и основнага насоченост на

мир.

из

ДИМИТРОВГРАД
политиката на необвързването 
както и самият триумф на дру

След като посочи на необ
ходимостта за прев7,змогванеЗаседание на ОКна ССТН и

незачитането на решенията на 
ООН, са само едни от трудно
стите, които обременяват 
ролюбивия свят. Конфликтите 
между необвързаните

На 29 септември в Димитровград се 
заседание на Председателството на ОК н>а ССТН. По 
край другото присъствуващите на заседанието взеха 
решение, според което годишната конференция на 
ОК на ССТН да се проведе н аЗО октомври гг.г. Освен 
•това .членовете на Председателството

ми-проведе

страни
понякога, за съжаление, меж
ду самите тях. Но > 
блокове 
На великите

в самите
не всичко епредложиха

4 възможни кандидати за бъдещ председател на Прз 
дседателството: Димитър Славов, Цанко Костов, Митко 

. Томов и Елена Златанова.

в ред. 
сили отговаря по

литиката на напрежение и 
стълкновения — с цел по-лес
но да държат със себе 
съю3н*ците. Затова

си
и пречатЗаседание на ИС към ОС з разведряването. 

Все още е незадоволяващ 
хода на Мадридската среща 
по европейска сигурност и 

Нездозолява- 
международното ико-

струдничество. 
Що е и 
номическо

През последния ден на изминалата седмица в 
Димитровград бе проведено заседание на Изпълни
телния съвет към Общинската скупщина. Членовете 
на Изпълнителния съвет разгледаха няколко важни 
информации, от които най-голямо внимание привли
чат онези, коюю се отнасят до финансовите, резул
тати, осъществени в общината за първите шест ме
сеца на текущата година. Не по-малко интересна бе 
и информацията отнасяща се до стипендиите и креди 
тите, които ще бъдат отпуснати, за обезпечаване на 
кадри в органите на управление в Общинската скуп
щина Димитровград.

сътрудничество и 
развитие. Съществуват обаче 
реални условия», на

ХАВАНА 1979. г.: Участниците бурно приветствуват присъж
дането на специална резолюция на другаря Тито

\ предстоя
щата през октомври конферен 
ция Север — Юг в Канкун 
(Мексико)

паря Тито, той стан/ мотор
на сила в движението.

на разликите и на отговорно
стта,

има пред света, Тито подчер
та онова, което трябва да се 
направи. — Нашият траен ин
терес подчерта той — и на
шата стратегическа цел в на
стоящия момент е по-нататък 
да. афирмираме коренните 
принципи на политиката 
(необвързването и въз основа 
на тдх да укрепваме солидар
ността, единството «и акционна 
та способност на . движението 
на необвързаните. Това са си 
турни пътепоказатели на на
шия път в бъдещето.

да се премахнат ра 
зликите, които пречат 
балните

която движението
на гло-

И след смъртта името му е 
оръжие в борбата

преговори в това сът
рудничество.

Нашата социалистическа, са- 
моулравителна и необвързана 
страна активно се застъпва за

Движението, чийто зародиш 
се предвести в Бандуг 
1955, ,а
Срещата в Белград през 1961 
година, когато имаше 
25 членки, и когато бе малък 
остров на неутралността във 
вихъра на 
през изтеклите 20 години ста
на феномен в еволюцията си 
понастоящем в него са засгьпе 
ни две трети от 
Роядта на Тито и Югославия

т. п. през
което се роди на все по-голямо 

движението и неговата 
нна способност 
вярва, че епохата, в 
веем

единство па 
акцио. 

и Дълбоко
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД ЗА 
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА „МОРАВА ||'' В ОБЩИНАТА

на
само

която жи 
открива все по-големиПланът не се осъществява студената война

пространства на политиката на 
необвързването. Югославски
те народи и народности със 
Съюза на

Членовете на Председател
ството на ОК на ССТН в Боси 
ле град, на проведеното си
през , миналата седмица засе
дание, на което лрисъствува 
ха и представители на оста
налите обществено-пюлйтичес 
ки организации и ООСТ „Нап 
редък", обсъдиха по-нататъш 
•ното развитие на селското юго 
панство ' в общината. -Главен 
акцент бе сложен върху раз 
вкФиелго на животновъдството 
и досегашното реализиране 
на Проекта „Морава II".

само към 30 селскостопански 
производители са проявили комунистите начелоч овеете ото.

в съвременната политическа, 
военна и икономическа обета

интерес на този план, 
всички личи

Тито и движението — еднопо
в развитието на движението 
винаги бе

че до края на 
годината планът няма да бъ 
де реализиран, 
изтъкнато

новка имат само една алтерна 
тива:

водеща.
С оглед на това, че Тито бе 

вожд на борбата за

Титовияг говор в Хавана до 
•най-висока възможна степен

светЪт трябва да тръгне 
по пътя на мира и сътрудни
чеството в полза 
хора и народи.

Затова, бе
на заседанието, 

предстоящият период трябва 
да се -използува за по-уоиле- 
на дейнрет на

справеди- 
ви отношения в света и за 
по-хубаво бъдеще 
ството, той с делото ои

определи хода на Срещата.
същата бяха конкретно 

потвърдени коренните 
ципи и и звън бл оковия-т хар-ак 
тер на движението. Същевре
менно

на всички
На

на човече-прин- Седматавсички общес
твено-политически сили.

среща на необвър^ 
•заните страни -трябва да

и
олед смъртта направи 
му да бъде
борба. На министерската сре
ща на необвързаните

името 
оръжие в тази

се
На заседанието 

се повдигна 
ната и пролетна сеитба. За 
същата все още не съществу 
ват конкретни 
Председателството 
шение според което, 
„Напредък " 
телен анализ на въпроса кой 
то ще бъде обсъден и схг 
страна на Общинската конфе
ренция на -Социалистическия
съюз.

това бе триумф и на 
другаря Тито. По

проведе в Багдад през идва

щата година

•за пръв път
въпроса за есен предложе

на Секу Ту ре, при знание-
когато ще 

увеличи броят на необърза- 
ните, наблюдателите и гости

те. На необвързаните страни 
особено на Ирак и Иран, ко

ито една -година са във вое-

сестрани в
Делхи, състояла се през фев- 

т'0, което като •специална ре. Р'Уври т.г. Титовото име, 
золюция за дълбока блатода. мите му и фактите отново

ние

•Отговорните от ООСТ „На
предък", организация коя
то е носител на Проекта в 
общината,
сегашните подготовки

ДУ-
пос

планове и
прие ре-

лужиха да се подчертае, 
н ео бе ъ р зв ането 
.път. Срещата на. 95_те необ-

ООСТ рноот му отдаде Срещата 
Хавана бе логична необикно- 
веност в

чевизтъкнаха, че до 
от п ро

грам ата са рееализирани са
мо с 50 .на сто. Имайки пред

нямада изготви другща-
истор^ята на между- нен конфликт, остава, да пока

жат да ли .тя ще има нормал 
условия за работа.

вързани страни постигна пълен 
успех, а необвързаните започ
наха нов етап в

народните отношения- в Спе- 
-циа(лнатавид, че до края «а настояща 

та година е трябвало да 
построят 60 мини ферми и че

покрай
останалото се казва: „Среща

та изразява своята дълбока

резолюция развитието на 
своята политика и1 движение 
и укрепиха ролята му в 
ду народните отношения-

ни
се

М. Я. — КРАЙ —
Подготви: Васко Божилов

меж-
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ОРГАН

НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

ДА УКРЕПВАМЕ 

ОБЩЕСТВЕНИЯТ 

ХАРАКТЕР НА 

ДОХОДА
ИКОНОМИЧЕСКАТА обстановка у «ас, без ка- 

къвто да е пардон, бе оквалифицирана и на ‘ми
налото заседание на Централни# комитет на Съю-

със съвместното потребление, чието увеличение е 
запланувано на 19, а вече надвиши 33 на сто. До
бави ли се към това и хипотеката на банковата си 

на стопантсвото остава много малко за 
нормално възпроизводство, пък оттам и явления
та на удов#ване на неликвидността в сравнение с 
миналата година.

С различни инструменти държавата прави опи 
ти да м#за «а спасител. Обаче, 'касае се за крат
косрочни мероприятия, за лекуване на последици
те, но никак и на причините на настоящата иконо
мическа обстановка. (Даването на 
например, за отделни артикули, е всичко друго ос 
вен доходна политика. Такива начинания могат днес 
да спасят част от стандарта на работниците, оба
че въпрос е какво ще бъде утре ако тези и мно
го други средства не са във функция на съдаване 
то на нов доход?!).

От обществено-политически и икономически ас

първа да израстнат в сепаратни икономически су
бекти, на малки икономии, пазари и политика). 
Следователно, става дума за ;,естествен" отбрани
телен механизъм на различните субекти на обще
ственото възпроизводство, с ясни намерения Дй. 
осигурят „за себе си" някакво „собствено"; всъщ
ност икономически извращено възпроизводство, с 
примеси дори на редуцирана феодална икономиче
ска политика. В такова сценарио на икономически
те отношения и разбирането на обществени# ха
рактер на дохода, общественото планиране е спря 
но, наЙ-Далече е общинските енклави, а адокаци#- 
та на обществени# капитал, като една от законо
мерностите -ма икономическото развитие 
неизвестно: всеки динар на акумулацията иска да 
се инвестира в собствения двор. С това се иска 
да се обезпечи настаняването на работа, да се о- 
безпечи нов доход, нови бюджетни средства и 
вст чко

за на югославските комунисти — като изразително 
Сам по себе си този факт не е

стема
сложна и трудна.

нов, макар че бе #сно и гласно казан, колтолкова
кото самото познание и съзнателност, че на коле- 

оли и отношения салетата на производителните 
потребни пресни масла, но и нови части

„лицензи#", на общественото имущество 
социалистическото самоуправление.

стаби-

от съ
щинската
и практиката на

Защото, ако досегашните резултати на 
лизацията се оценяват с предявяване, че в пред
стоящия период обстановката ще бъде още по. 
затруднена — тогава трябва да се поставят в 
контекста «а автентичните работническо-класови

кои са тези при-

компенсанции,

става

и въпросите: 
стопанска, но и

интереси и цели — 
чини

обществен о-ло-
на сегашиня

баланс на страната.
друго. Но, в такива услови# и нови#т до

ход става само нова грижа, тъй като вече предва 
рително е авансиран, а да не говорим за съдбата 

пазара, комуто все пък общи

конкретно 
промени сЪЩИЯГ^ Раз 

на всич-

и какволитически
трябва да се направи да се 
бира се, «е се касае за дисквалификаци# 
ко онова, което е добре направено

стабилизация, «° за тоза че
без остатък и изключе- 

които

пект, това посредничество тъкмо подхранява ста
рото състояние и старите отношения, пък и в сдру 
жения труд, където се стопанисва със загуби, се 
формира съзнание, че „някой ще плати това". В 
по-широк контекст, тези мерки имат за последица 
и засилване на, групово-имуществените отношения, 
идейно противопоставени на обществената лракти 
ка на самоуправлението.

Изходът от тези противоречия — все

на новия продукт на 
нската граница е лрекалено тясна, пък и републи
канската. И тук се затваря кръгът на лошата съдба

политика. По

па плана на
обще-

,ик он оми ч е с к ат а
ственот-о възпроизводство, и на дохода и съвкупната доходнамеханизми и агрегати,

по-мощно И кон оми-ние, да получи онези 
тласкат към

обществено творчество.
че общественото

околонеже в такива условия доходът се върти 
една средна величина, без реални възможности за

СТОЙНОСТИ.

значителноще го 
ческо и

Сегашното поло.
възпроизводство

бар^ади, въРхУ
работническото

било да се

едно
дали те се манифестират чрез отчуждаването на 
дохода в банките, общностите на интересите или 
чрез общото и съвместното потребление (а всич
ко заедно ни кара към тънък лед) .не 'са «ито ре
публиканските ниго федералните административни 
мероприятия- Икономическата стабилизация, с нео 
бходимите инструменти на текущата икономическа 
политика, все повече и повече трябва да се осно-

съ3даване на по-значителни нови
От друга страна, пък, в условията на конфлик

та между изолираните икономически интереси, дър 
част на -нейната орга-

жение е такова, 
прекъсват различни спорни 

ясно се разпознават ■ 
нение изолираните интереси, 
основната организация 
чата, републиката

КОиТ о 
еди 

касае за 
общи-

и от все едно за кояжаватавече
' низираност се касае, — превзема ролята «а пос

редствения и регулировчик «а отношени#та във въз 
производството. Обаче, .тук не се касае за фор
мално-правно посредничество, но за пряко посред 

между самите работници и техния доход.

<на сдружени# труд, 
покрайнината.

дейно дивергеитни явле- 
за ,отстъпване на- 

в само-

ИЛИ

си иТези в същността
«ия, защитата и залегнали
«ира.т дълбоките ^ ееиите отношения. Тук
то средище на лРОИЗ°°Д жност за разпознаване 

ще ги посочим ■“"<> ^м“ еекн трудности, 
на сегашните съвкупни' «риза произтича
Попраео, основата на сег . то е осуетено

от факта, че есщшос,тта на старите от.
_ (преди всичко, <” *%%% щото в пълен раз- 
„ошения и «‘^"“Неразделните интереси на 
мах да възпроизвежда аса (при зачитане на
югославската работни^ и националните .наслед
културните, .икономическите е щото тези интере-
ства на всяка среда), спря расова изходна
си да бъДат ^^„Гооциалистическото самоул- 
гочка на практиката

ничество
Примерите са убедителни. За настоящата година 

средствата за общо
вава върху сдружаването на труда -и средствата 
без оглед на всички налични граници м запреще- 
‘ния- Сдружаването н#ма друга алтернатива, а( то. 
ва и делегатите на Трети# конгрес на самоулрави- 
телите специално подчертаха като 1обществено-по- 
литически дълг на всички) не само заради това, 
че това е закономерност на общественото имуще
ство и обществени# характер на дохода, но че 
това същевременно е техническо-технологическо 
'изискване на времето в което живеем. Затова и 
акци#та на комунистите .трябва да почне и от тези 
основни определения- Защото това е реално и е- 
динственият път да се преодолеят сегашните ико
номически .трудности. Това, разбира се, ми най- 
малко не е лесна работа (защото трябва да се 
разчита и на отпори от различни видове и потек
ло), но без добри основи, без укрепване на обще 
ствения характер на дохода и неговото идейно над 
мощи е над групово-имуществените капризи, .попи. 
тикате на икономическата стойност ще остане на

е запланувано увеличение на 
потребление с 18 на сто, обаче още сега това уве- 

общо 45 на сто. Подобно е исамо личение възлиза на

70 Устава на СЮК и на 
Председателството на ЦК 

на СЮК на 21-то 
на 30 септември 1981

Въз основа начлен
предложението на 
на СЮК, Цонтрални#т комитет
си заседание, състояло се 
година, приема

Решение
Дванадесети)| конгрес на Съ- 

на югославските комунисти.
1. Дванадосетидат конгрес на 

югосалвските комунисти ще се проведе 
1982 г. в Белград.

комитет

■ч за свиквано на 
Юза

по бихме свързали със сили понеже в условия-
семоуправление. е и0 стоко

”а 3аЙОНо°6щ.---а СОбС™в
° Щ л _ като ОФНЮ- 

оИа'ОДСТ“ишоекие меж- 
свояТЯ

рав ленив.
Разбера се,

Съюза на 
през

било

юни
на СЮК предложе-Цонтралният

нието на дневния род и точната дата на про
веждането на конгреса ще утвърди най късно 

провеждането на Дванадосе-

ал« стическот°
действУввНвТО

производство И

мавруда къ* трУДд0иа— намалява
и техя^е и«терв°” е „бществено-ико

социалистичеок „епогинни

.ол-ношения- °7'ГД^ов„».те организации 
за затваря”® на яа общините, репи

затварян® на ^ни |ИВОИОм«-

йодно сдРУ»»“а 
МОгаТ тв”

повръхнината на премахване на последиците, но не 
и на причините. Тази работа на .комунистите е 
дълг към традиционната .революционна практика у 
нас и дълг към работниците, които с примера .си, 
с рестриктивното разпределение на личните дохо
ди дават урок как всички би трябвало да рабо
тим. А това може и трябва да бъде насърчение 

подход към иролбемата

та на 
вот.о 
ност «ад 
шение

пазара, 
за пр- три месеца пред 

тия конгрес на СЮК.
2. Проектодокументите за

на СЮК ще бъдат благооромонно пуб-

Дванадесетия
ду хората
репродукция на

конгрес
ликуплии.

Ч

ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА СЪЮЗА 
НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ

за значително по-сериозен 
на икономи час ката стабилизация-

комически

#влен«я
на Сдр-/жения трУд. чвни7е

пък и така нор 6ез сво
между друГб1Ц^ственк

по-широки обществ

Миленко Продрагович
ните, 
ки (които, 
не върху

основи,



2 Комунист
-\г

ПО ПОВОД ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК НА СЮК

Под бремето на 

действителността /

ЗАДАЧИТЕ НА КОМУНИСТИТЕ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПОЛИТИКАТА НА 
ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СА ГОЛЕМИ 
И МНОГОБРОЙНИ, ЗА ДА МОЖЕ СЪВСЕМ ДА СЕ ДЕФИНИРАТ НА 
ЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

У
ПРИМКА НА УРАВНИЛОВКАТАи-в -заключенията. Изглежда ми, че то

ва в настоящата обстановка няма да 
В -очевидно неблагоприятната и таър бъде достатъчно, особено -че се касае 

де усложнена икономическа обстанов- 33 маи-висшето партийно ръководство които ме :са в унисон с генералните ол 
ха, какаато е -нашата, настоящата, съ- 8 страната, от което с право се -очак- ределения -на Съюза на комунистите, 
ществуаа опасност да се попадне в пре 8ат примери. < Надяваме се, чо заключенията от това
калена обширнскгг и политическа недо- заседание ще подтикнат към разм* ш-
реченост, ло същото време. Тази спзс Ме, без оглед «а възможната забе лекие и реагиране а смисъл ма опазва 
■ност «е можеше съвсем да изостане лежка поради препалената обширносг не автентичността и чистотата «а наша 
и на заседанието «а Центрзлк*я «»ми м н€А°изказаност, това заседание даде та самоулравителна система. Това мо- 
тет на Съюза на югославските комуни- Доста добри сюгжестии, «асърчения и же да се постигне с ш>-голЯма и лре- 
сти, на което тъкмо се утвърждаваха предупреждения. Ла споменем само дана работа върху линията на Съюза 
задачите на членовете на Съюза на 'нЯкои от тях, без .претенция на цЯло- на комунистите, 
комунистите в осъществяването на по- отност на обзора, ^ тъй като за такъв 
литиката на икономическата стабилиза- обзор в този брой на вестника няма. 
ция. Впрочем положението е деликат- ме« нито време, нито проотранство. 
но до такава степен, че и на опитен 
политик може да изглежда как зз не
говото представяне най-добре би било 
да се дзде на „цифрите да говорят", 
с доброжелателното, но «евинаг.и и по 
литически рационалното убеждение, че

МИРОСЛАВ КОРАКСИЧ ганизаЦии не са политически отговаря
ли за меобмисленосг, охогко поведе
ние или може би за намеренията си, От миогобройните забележки, сюг

жестии и заключения отделяме__още
едно. От трибуната на най-висшето ръ 
ксводство на страната, повече пъти, бе 
казано, че стабилизирането на стопан
ството няма да върви без лишения, 
което щз рече без стагниране или до
ри частично намаляване на жизнения 
стандарт, което нашите хора вече по
чувствуваха. Те, според убеждението 
на участниците в раз* скванията, са го 
тови да се откажат от едно дург-о, оба 
че искат да знаят защо, колко и — 
докога. Разбира се, не може всичко 
до тънкост да се предвиди, обаче на 
хората може и трябва да се каже по
вече от казаното досега. А нашите хо
ра са толкова политически трезви и 
разбрани, че — без съмнение — ще 
могат да разберат какво наистина е

НЕКОМПЛЕКТНИ ПЛАНОВЕ

Ето, вече започнаха разискванията
ОПАСНОСТ ОТ КОМПРОМИТИРАНЕ НА 

СИСТЕМАТА
за икономическата политика за втората 
•година от средносрочния период (1981 
—1985), относно върху годишните пла- 

Централния к*>ми нове за 1982, а ние —• както бе посо- 
тет «а Съюза на югославските комуни чено на заседанието .на ЦК на СЮК,

от това всеки ще извлече- същински °™ се 1ЧУХ& твърде убедителни забеле — фактически имаме корици за сред-
извод за себе си и своята организа— жки 33 т<>®а как злорадост.нигге «наблю носрочния план, които тепърва трябва
ц>Я- Така, плавно, бе и «а това засе- Дв^епи на нашата икономическа, обще- да бъдат изпълнени с многобройните
даяие на ЦенаралниЯ комитет на СЮК. ствена и политическа обстановка,
Въпреки известните предупреждения в страната и от чужбина, все по-усърдно 
разискванията, че „не .трябва да се из раздухват съмнения и недоверие в на

шата самоулравителна социалистическа 
система, илюстрирайки овехтелите си

На заседанието на

в договори, ко*то този документ трябва 
да направят план. А договори .още ня
ма. .От предвидените 44, както бе ка
зано в разискванията, сключени са — 
два. Тази • констатация, както й много

ки, разискванията, а особени някои от тиРаАи с Данни и факти юг .нашите слу подобни, пак остана без
жебни

нужно, а какао не е. И това, зероЯтно 
ще бъде начин да сз ускори премах
ването на много" слабости

черпаваме в описването на положени
ето", което е вече известно «а воич- и керациона 

лности (прекомерното потребление, на 
пример).

същински пар
документи и средства на инфор 'тиен коментар и реагиране, които би- 

ше изобилствуваоса с неприятните фак- очевидно с намерение да бъдат ха влили повече
по-убедителни. Това

документите, върху които се разисква
надежда в ло-бързото 

дето в .нашите <ин комплектуване на плана. Оттам не би 
инак .относително ловръхностните поли формзцюнни средства м в нашата дей трябвало да 
тическо-лартийни коментари и заключе ствителност намират охрабрение и по

ти, които до солЯма степен засенчиха Когато се касае за лишенията, тряб 
в а да се види и становище, че тряб-ни изненадват евентуални 

<и плакира- 
такова ме

те недоверия 0 плановете 
води за засилена акив-ност, във всеки нето, мито последиците ,на 
случай « предупреждение, че у нас, де доверие.
Йотеително

ва, отделно, да се поведе сметкз за 
работниците с най-ниските

ния за причините :и последиците на та 
кива цмфрени показатели. лични до- 

на това станякои неща не са в ред. ход*. Принципно гледано,

“™Г“" - — » - .
таналите функционери, които участвува чениЯ> договори, решения, решения в туцията и споменавани на заседаниет. за^ележка. бе възразяване 
ха в работата .на заседанието, с без- систвмата, следователно на самата са- на ЦК на СЮК 
опорно доброто намерение да 'реагират моуправителна система която 
на всички явления и тенденции в рам- от
ките на една така широко формулира- яа непоследователността и политическа 
на тема, под бремето на една сурова та безотговорност. Изглежда, че 
действителност, бяха слисани и сами

на заседа
нието. Обаче същевременно бе предуне е нито утехц, нито

—е иай.те)кки пос/еГ;: к°~::вадо^“внт:наСъюза*а преяано на пр™ на -

те ръководства. Изглежда, 
право един. от участниците 

сме достатъчно .съзнателни за маниера «пята (И. Перишин), конто 
щото своята охотност или овоя части- литичеокият .връх" трябва 
чон интерес да оправдаваме с доста се позанимава с всевъзможните

сий ",

за партийни- та, която в такива положения е особе
че е .имал 
в разисква

но изразена. По-голЯма уравнилоака 
•особено днес особено би била

.не
ио-каза, че „по 

повече да
от неприятността на известни данни, 
пък предимно оставаха недоизказани 
там, където превъзходно трябваше да несеРИ'Озното приписване на олабости- 
бъдат насочени. За идейното .и"

губна. Затова също така са убедителни
„пу_ набляганията да се запази принципът 

които парализират договарянето на разпределениетополи- те яа остемата, преди какаото органи 
тическо ангажиране на членовете, ор- зиР©н-о м активно да 
ганизации и ръководствата .на Съюза Щото тази сестема да 
•на комунистите в стабилизирането на вид.

според -резулта- 
на труда. Дори, можеше да сеи системата. титесме направили 

се изяви е своя чуе предупреждението (Раде Галеб), 
че за стабилизацията и нашето бъде-

Тези ии “„пус във вид .на национални 
и репноналми икономики и аналогнотостопанството .и самоуправителните от-

кошения 1В обществото най-малко се Този Ри.ок и тази опасност не съзна разделяне .на югославския пазар 
говореше. Тази, според убеждението ” '««мина членове «а Съюза «а селението 6Я« повече пЪти споменава
ни, главна тема, едвам ли е начената, комунистите, които обаче в своите 
макар че същата дори и в онова- мно
жество

ще също така е важно, може би и
на за

най-важно .това, как да възнаграждава
ме най-числен ата категория на квали
фицираните работници, чиито приходи 
не ' са адекватн*’ с

ор. ни. Но — само това.
данни и констатации и .прог

нозите се предлагаше за анализ, как
то, между другото, отдавна се предла
га. Видя се/ всъщност, че множество 
от нашите моменти неволи са носледи 
ца на Iнепоследователността и безотго
ворността на членовете на Съюза на 
комунистите, на първо мясго на онези 
на ръководни те места, но за това все 
пак не бе достатъчно соворено, освен 
с изключение на обобщените призиви 
в няколко изказвания в разискванията

трудовия им при-

л8тВвИотЧ5ЕнНа°^кНнАаПсР^кСЕДАТЕ- НОС.

Накратко казано, 
ди, че социалната .политика е .толкава 
актуалне и важна .тема, която може бн 
заслужава и отделно обсъждане и по- 
прецизно формулиране във форумит.|, 
ръководств.ата и организациите на Съю 
за на комунистите.

можеше да се ви-

Поиеже Пе1ър Стамболнч, по лично искане, бе освободен 
спа член на Председателството на ЦК на СЮК 
бран Драгослав Маркович.

от ДЛъЖНО-
в Председателството бе из

Със смъртта на Стеван Доронски 
дателството на ЦК на СЮК, остана непопълнено място в Предсе- 

на което бе избран Душан Алимпнч.



Комунист 3
СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО НА ОТЧЕТА

^АОТГОВОРНОСТТА НА МАХМУТ БАКАЛИ

Без компромиси със старата политика
Саю Кържавац

пред -пропастта -на
Ако (В първата въ1лн-а «а обществена, питика от победата на революцията до 
'.политическа и 
цел да се 
добивните ма 
тическа

контрареволюцията, лификация, която е казана -за една по творци — няма да отидем по-далече 
от повърхностната, обикновена поли
тическа -оценка, която не може да 
бъде с-игу-рна опорна точка за дълго
срочна -идейна -и политическа работа. 
Такова разглеждане предпоставя кри
тически -анализ на самоволието -и ус
ловията, в които е действувала една 
бюрократическа -върхушка в Покрай
нината, 'чиято политика доживя крах. 
Остава, впрочем, потребата от -анал^-з 
и -оценка на отношенията -и -отговорно
стта на компетентните органи в СФРЮ 
и СР Сърбия, които дължат отговор 
на -въпроса — е името на -каква „са- 
мостоятелснот" и „автомо-ммя” ^ е 
стипнало до такава степен на разделе 
ние, -изол-ация и неосведоменост за 
събитията -на едно п-о-широко прострен 
ст-в-о на югославската общност и «е 
СР Сърбия, че -ни хвърлиха е сериоз
на криза, която днес зя щастие, усле 
шно преодоляваме.

Акцията и политиката, която во
дим, ще стои върху -неустойчиви осно 
аи ако без -компромиси, докрай и аб
солютно не се разчисти със старата 
политика и нейно-те носители. Това в 
първостепенното условие, че комуни с 
тите -и -най-широките слоеве на работ 
ническите -и народните маси с доверие 
-и пълно -ангажиране да стъпят в а*<~ 
цията, -която днес -води -Съюзъ-т на кр 
-мукистите в -Косово.

в пълното
нист", ,в броя от 25 септември ба пу 
бликувзн отчета на -Комисията а П2 
еедателотвото «а ЦК „а СК Р 
бия и «а Председателството 
С'К ма Косово за утвърждаване 
партидагата отговорност ,„а Махмут -Ба. 
кали бивш председател ■ на ПК ,на СК
на «осово. Отчета пп ти»'отчета до голяма част бе
предаден и от останалите .средства «а 
информация е страната. Появата 
зи документ на ОК, 
ка интересование

'издание •на ,,Кому-
всЯка друга, акция — *с днес (имаме предвид нападението на 

отбранят най-напред -при- -Информбюро срещу Югославия 1948, 
-югославската социалис- Джилаоовия -опит за -възвръщане на 

-революция ,и разяони същ- буржоазно -общество 1953, -разплатата 
ността» 'характера -и целта на контра -с етат-истическо-бюрократичеоката идео 
революционната акция в Носово — се -логия и |Ран-кавич 1966, с хърватския 
■занимавахме .с външния <и -вътрешния национализъм 1971, борбата против ли- 
'враг повече

ма Сър
на ПК на

-на

отколкото -със -себе си, -берели® ма -в Сърбия ,и Цялат,а страна 
-отколкото със собствените -си -грешки 1972). .И .от отчета е съвсем очевидно, 
и крупните политически несполучливи 
решения, 'време е вече да «авлезнем

-че не оме -имали -по-тежка -политичес
ка квалификация, а по-малка полити
ческа -отговорност -за -направените гре
шки.

■на то-
ясно е, шредизви- 

■на по-широката об-
в един ло-ооновен всестранен идеен, 
политически и обществен анализ -на 
една такава политика, «ъ* всички ней
ни сфери на обществения живо-т -и 
ТРУД- , Такъв анализ трябва да извър
шим нато комуни--сги, -като марксисти и

щественост у -нас 
повече -важни

Н изглежда, откри 
А а остав и м Защото отровата на албанския на

ционализъм и иредентизъ-м който е 
прокарван по нелегални -канали от Ал 
баш-я, не е бил толкова -кито влияте
лен нито опасен, кол кото този който 
е разпространяван чрез легитимните 
-институции на нашето общество — об 
разов-ателните, научните, културните и 
информационните (с учебници, „науч
ни" тезиси, чрез радиото и Тв еми
сиите и текстовете в печата). Оттам е 
идвало -и най-голямото зло. 'И ако 
всяка от тези области — всяка иконо
мическа програма, в(секи учебник и 
кюта, всяка статия — юпокойно -и 'ос
новно (не разгледаме, ако не съгледа
ме «акви са им (идейните, политичес
ки и научни изходни точки, какви са 
им корените, кои са техните автори и

въпроси, 
въпросите -защ-о е трябвало • 
кз почти два месеца 
отчета (6 август) - 
за обществеността,

■да се ча- 
ют приемането на

до оповестяването му 
■и това от

кои 'критерии .са изхождали 11-те 
нове на ПК, когато са гласували 
предложението М. Бакали 
де изключен от ПК —

революционери; ако искаме да не се 
повторятк-акто вече направените грешки 
•и ако желаеме успех на новата нюлити 
ка, която водим. Небдителкостта като

чле
за

само да 6ъ оправдание не може повече никого да 
а не и да се задоволи. -Касае се за контрареволю- 

■предупреждение ЦИд, която имаше за цел да разбие 
— както е и напра- 'Югославия; за опит да се унищожат 

основните придобивки на. югославската 
социалистическа революция — братс-т-

■н а каже с последно 
пред изключване 
вено.

П о-съЩеста ен и ,са онези въпроси, 
които произтичат от самия отчет, кои
то — казали бихме

вото и -единството, социализмът и са
моуправлението.- Това са оценки, ка
зани на най-висшите -заседания на 
СЮК, ОК на Сърбия. и ^К на Косово. 
Впрочем, касае се за най-тежка ква-

— не се отнасят 
рамо за един -човек и неговата функ
ция, -но за една погрешна, дългосроч
но водена политика, която ни доведе

ЗА И ПРОТИВ СТИМУЛАЦИЯТА

Несигурни
аргументи

Въвеждането на такъв вид стиму-Дали трябва да се стимулира рл _
ботникът за времето прекарано на ра лация предизвиква многоброини и че-

хоментари межото противоположни 
ду трудовите хора не само в трудо- 

къдет.о се прилагат

ботното място?

Поради болест или болест на де цата майките не получават стимулация

такива предложения главно бнвалг 
хвръляни. На въпроса дели воичпе -та
ва е в духа на закона, болния* ч< 
да бъде -наказан, юристите отговарят: 
„Считаме, че това не е -в духа ка Кон 
ституцията, обаче това и не тшъРА*м. 
-Във всяка трудова' организация отдел 
но трябва да се разгледа въпросът е* 
целесъобразността на такива решенид*\

ДОБРИЛА ГАИЧ — ГЛИШИЧ вите колективи, 
правилниците,
Темата наистина е интересна, а съще

но и много по-широко.
най-много получават онези, кои- 

•имат най-лис ок и лични дохо- 
-поради естеството ма -работата

част 
то -инакВ МНОГО наши колективи се прие 

правилници за стимулация на ра- 
бспниците за (излъ/лнените работи, от 

правилкуци един члеи за-служа- 
съществуват

толковременно и твърде деликатна, 
вз повече защото за нея трябва още 
много да се каже, -поне

съществени дилеми,

мат ди, а
най-голяма част от времето -прекар
ват в командировки и ма служебно от 

е -служебни автомобили.

®ъв връзка 
•коитокоито с НЯКОИ

тя налага.
Не -трябва да се занемари фактът, 

че сред работниците -има такива с ме- 
о^говорно поведение, несъзнателно 'от 

към работата, -неоправдано 
че това е един от мачи-

внимание:ва отделно съствуаане,
1Не е ли -това еднн от начините на съ
щите да се увеличи дохода? (СъЩ^ству 
ва ли (някоя друга възможност да са 
-премахнат уклоните, лентяйството, кръ 

меоправданото боледуване? •

че той « незаконен, а и лгаки- 
закона. Този член 

на работно-

мнени я,
-ва, че е унисон със 
се отнася до ползуваното 
то време, според което работникът по 

ако осъ* ношение Това не е нова тема, а 'кнто пър
во и -последно разглеждана ма въпро
са за -законността ма този 'вид стиму
лация- Още преди няколко години 
бе -въведено „пеналирането", според 
което -работниците биваха парично н« 
каза-вани след приемане на правилни
ците, но бе премахнато -като незакон
но. Сега са питаме: -законно ли • ня
кой да се възнагради за ва>чкя пре- 

знав, че това 
основните длъжности на есе

на стимулация шкането,лучава право 
ществи

ефек- боледуват изаплануваният фонд на
часове без продълже да се въведе трудова дисциплина.

въвеждат
ни те

за Правилниците' предимно
които -стопанисват със

•След това, -дали о -застрашена ста
билността -на -сопаниов Окото ако един, 
работник дойде на работа е шест, оти 

14 -часа, а за това време нищо 
ггьй като -прекият -му ръ- 

ззда-ча. Ак,о

тивките трудови

Гг,".г:ггсг: -
служебно и-издне НздиГйвт отговорността към Р-ботетл,

работа в Щ ^ даване на по-голе»и нрава -на ръко
•и самоуправктелн кадри, не -мислейки -при това

След това, по ар ефективното работно време, тъй

Раб°ТаТпл^еи "п"к.Р В като отдавна е известно, не същото 
боледуванията ;на възлиза -на - 

|| -и III катего-

-ние иа
са границата ма „положите 

тех-
дачи

де -в
-но -направи,
ководител -му не е дал 
един работник -с присъствието си от 
182 -часа е допринесъл колективът -по 
добре да стопанисва, тогава той тряб 
в а да б ъде възнаграден. Тръгва «е от

ровка, ма 
иото мЯото, за
полит/ическите карани часове, -ако се 

е една от 
ки трудов човек.

ганизации. 
прекъсване ма 
бога), боледуване и 

-са -и

-в мачалот-о -на месеца, а акомулата
мякой точно в шест часа ме (стигне ма 

■работното място, <гой е старта загубва 
Също така, човек мой 

с работата си влияе

-около -четири часа дневно.

че правилниците сеС7,щата група 
инвалидите по труда от

■систематическите
военните учения

Забелязано е,

се -ри -

са т сгрм -върху Рпонв-нсо«атв производителност и

д.
ли би бил-о ма -място *за дните 
е прекарал -на работата да -получава 
процента, който му -се -пада?

вече онези трудови организации,приемат в 
в -които има редица недостатъци " 

в -работата -и пря-ого

лекарски прег- 
и подобно.рия.

леди, меправилности 
производство, като че ли те са един
ствени, конто -може -и трябва де ре
шат наличните проблеми, 
дълг е .на всеки трудов човек редош- 
,но де идва ма работа м да мзлълн^е 
ТрУдовите задачи, а в -противен слу
чай и досега са 'С1Ш\ествувлли д»-сцЦ- 
1ПЛИ1нарни мерки за онези, които не се 
работели о духа на законите.

-ети
,ммил/пя- че -всички

Работникът не получава ,онези, които на

;ХГпГвЧремГо .предвидено съзнателен

на с-ьщета, и в спУ4/’ коет0 0 „асувал. -Например,
ногаго работникът по време « Р°6о , ,етимуЛацИЯ '"Р04®"'
тГта без позволение на прекия « Р'" ^ ,а |при това съзнателно се иремъл-

ководнтел напусне н»а че тези средства ое отделят -
Намаление иа ефектнвнотхт -Р»6о Р_ г0бщлгл сума, предназначена
ме се преви .и за напускане -на Р чии ДОХОди и че от тази

тата поради мастна работа.

со

Впрочем,
ко-итоция в 

нал с
-за -оно-

гово-
зп започване

Често и-ма предложения -ст.имула- 
да -получават -и родителц които 

-по болест но деца, но
-за ли- ция 

отделена са на огт-п/ок



4 Комунист
ТРИБУНА „СОЦИАЛИЗМЪТ В СВЕТА" В ЦАВТАТМЕЖДУНАРОДНА

Бъдещето за човека или против него
опити да се утвъросновем субект на рово т'/>чио търсено или 

Ален Турен, който не беше ди вид ,на самоупрзвителна демокр-а-
производствения процес, който 

„Ла про социалис- $и 5,ил негоден на същината «а само-

Възможнмят контрол на техноло (НяНв на мнения и зачитане, на коиго 
гидтл и нейните политически последи ,не липсваха и полемични искри. Това, 
ци се осъществяват о самоуправление ч0 ,св тръгваше от различните идейни 
то, което все повече става теоретиче 
ска преокупация и практическа актив 
ност на различни социални и попити 
чески движения както и общества.

характер 
люциято".
в Цаетат, а на който мнозина сс позо-

на

циЯ на
позиции и практика, тези различни и 
често остри противоположни възгледи, 
1не пречеха на диалога, но напротив 
представляваха негово предизвикател
ство. Диалогът всякак но бе равен и 
нежен, но все пак бе възможен, коо- 
то тази единствена трибуна повече а- 

Да ли човекът ще започне да го- фирмира в света, 
сподствува с науката и технологията, 
водейки сметка за бъдещето си, или 
тя, несъгласувака с интересите на чо
вешката общност, ще представлява
опасност? Как човекът да живее зана- начено дадените теоретични рамки или 
пред, по кой път да върви? Да ли на- емпирийски обсервации и да го обо- 
стоящата „трета индустриална револ- бщим на няколко най-значителни поръ 
юция“ ще доведе до общество с 
още по-големи класови (или някои 
други) доминации, или до ло-голяма ма възможните катаклизмични последи 
степен на човешкото освобпждане, до

внхл, в книгата си 
ма" пише, че
ното работническо движение на сцена 
та излизат нови социални движения ка чава

и бедени че конфликтът между ръково
денето и самоуправляването е основен 
конфликт .и пречка в по-нататъАИНОГО

отио-

днос вместо традицион управителните отношения.
„В Югославия все повече се увели- 

числото на авторите, които са у-
квито са аитияДроното еколожкото

Добрата страна на 
тези доброжелателно е оспорвана с 
мненията на мнозинството, което и по 
край цялото зачитано на значението, 
широчината и влиянието на този дви
жения, правилно считат, че тези движе 
ния могат да влияят върху закриване

ПАНЧЕ ЗАФИРОВСКИ феминистичното.

развитие на самоуправителните 
шения в трудовите организации", каза 
Кавчич.

Макар че о трудно да се синтезира 
целокупното богатство на изложените 
мнения, схващането на тази сложна те 
ма през кохерентните или само в наз- Самоулравлението, разбира се все 

на определени отчуждавания в съвре- повече става теоретичнма лреокултция 
менния свят, но не и да разрешат ос и практическа активност на различни 
новната форма на отчуждаване — лре социални и политически движения, ка- 
махвонето на. експлоатацията. Само ра то и общества. Самоуправлението, кое 
ботаническата класа може да бъде но-

чения, «яма да се погреши ако се ка
же, че трибуната указа на размерите то «ма интегративна функция в свър

зването на интересите на работничес-сител на революцията.

ци, доколкото не се обуздае разорите 
лното устройство на технологията и не

, Въпросът на организацията на труда ката класа осигурява логиката на тех- 
и класовата борба в съвременните ус нологията и нейните основи за инте- 
ловия за съжаление не предизвика по- грация Да се ползуват за потребите на 
задълбочено разискване на социалис- работниците и за превъзмогване 
тическите и марксистки теоретици как класовите противоречия- Тук, по мие. 
вато изисква неговата актуалност. Чух нието на някои участници, трябва осо 
ме твърде малко теоретични обмисли бено да се води сметка за факта, че 
и емпирически обсервации. Но, за то
ва идеята и практиката на самоуправ
лението привлече пълно внимание. Из 
ходна точка бе във въпроса на възмо
жността на истинското самоуправление

общество «а незаетост, или до обще
ство на свободно време? Да ли 

в което
Ще се насочи по посоката на прогреса и 
Щ® всечовешки потреби.доведе до ново време, 

работим все по_малко( разполагайки с 
все по-големи богатства, или едни ще 
осъди на беда и незаетост, а на дру-

на

Кой остава субкет на революцията

В разговорите в Цавтат, особено бе 
докосван проблема на отношението на 

Въпроси почти със задълбоченост на технологията, организацията ма работа 
Хамлет, а без патетичен лризвук, кои
то налага самата истинска действител-

ги ще допусне мощ на хиперпродук- 
тивност?

от развитието на самоуправлението 
или от самоорганизацията зависи и на 
чина на самата организация на работа 
та, понеже въз основа на една и съща 
технология, както това емпирически е 
доказано, са възможни алтернативни

та и самоуправлението. В епохата 
големите техноложки промени идва до 
съществено преобразование на харак-

на

ност, обезпокоеният човек на вратите 
на започналото бъдеще. Отговор тряб- тера и съдбата на човешкия труд, ид
ваше дададе тазгодишната шеста кръ
гла маса на международната трибуна

в модерното развитие на технология
та. Голям брой 'От участниците в рази- организации на труда. Тази възможност 
скванията считаше, че самоуправление 
то всякак е възможно в автоматизира 
мото производство и че то не е огра 
ничено само на малки техноложки от-

ва до „десакрализация и деквалифи- 
кация ма труда", както би казал Анри- 

„Социализмът в света" в Цавтат (коя- Лефевр, който тази тема разработи фи 
то организират три югославски слиса- лософски. В какво е тази диградация? 
НИЯ; „Социализъм", „Актулани въпро- в 
си на социализма" и „Марксизъм 
света" (избирайки темата „Социализъм,

сочи към предпоставки и посоки в раз 
витието на самоуправлението въз ос
нова на нови техноложки процеси. Са
моуправлението е, никой не се съмня
ва, предизвикателство на деня, ®Д«а от 
най-привлекателните алтернативи 
и в бъдещето.

това, че модерното производство на 
текущата лента, кибернетиката и робо- 
тизацията, закриват възможностите чо 

наука, технология, стратегия на разви, векът да се изкаже в целокупните си 
тието . свои възможности и способности. Тру

дът губи тотално цялостта си и става

носителко неразвити производствени е- 
диници.в

днес

Самоуправлението като световно 
предизвикателство Срещата в Цавтат по много неща 

бе действителна картина на света, не
говата нескрита и неприятна 
От една страна се говори за микро 

и процесори, роботи, ядрената и слънче 
ва енергия и всички символи на висо 
ко индустриално развитие,

Шестдневните разговори в които уча 
ствуваха около 200 научни работници 
и теоретици на марксистката и социа-

частичен, рутинен и репетитивен. Има
ше обаче емпирически изследвания 

листическа ориентация от 58 страни и (Волфганг Фрисхаук), който доказва, 
в които са произнесени 85 доклади и че и в условията на автоматизирането 
забелязани 280 отговори, със зададени ще бъдат необходими някои профили 
те въпроси опроверга съмненията в 
добър избор на темата, показвайки че 
това никак «е

Французинът Ивон Бурде и югославя 
нинът Богдан Кавчич произнесоха най- 
всеобхватни възгледи на теорията 
практиката на самоупртвителното офо
рмяване на развитието на технология
та. Напускайки помалко некритическа-

истина.

на коетона квалификовани работници. Всякак, 
по-интересен е въпроса за съдбата на 

е академичен въпрос, работническата класа вътре 
както каза изпълнителният секретар на 
Председателството на ЦК на СЮК и

покорената и ранена природа връща 
та максима, която някога съществува- безпощадни удари, които си позволя- 
ше у нас и в света, че помежду тех
нологията, по себе си' и самоуправле.

в модер- 
процес. Този въп

рос не е нов, но той все повече се

ва съвсем разбираемо човешки сън за 
чистите води, риби и гори. От друга

ния производствен
нието съществува съвършено съотно
шение, Богдан (Кавчич с образложение 
критически разглоби нашата теория и 
практика. Изхождайки

председател на трибуната Милойко 
Друлович. Но, за съжаление, до изве-

страна, също така човешки се сънува 
за трактор, който трябва да победи 
град. Не яз, както описателно се каз
ва но океан разделя тези два света, ко 
ито по неумолимата диалектика трябва 
да поемат един път ако искат и еди
ният и другият да останат на единно
то кълбо. Помежду развитите и разви

поставя в развитите страни: Може ли
условията на автоматизиране и кибер 

поотиндусприалното общество 
нението на финландеца Але Алгениус, на работническата 
че „развитието на науката и технологи

в
стна ‘степен е дадено право и на съм- нетика в от тезата, че у 

нас е наследена капиталистическа тех-класа да предсТавля 
ва субект на революцията? Чухме от
говори, и тук, както и в съвременната 

дставителите на социалистическото сх- теория, че „индустриалният пролета- 
ващане па света". Това, което все пак 
трябва на пръв план да се извлече

нология, че имаме технология създа
дена на иерархиен начин, с видовете 
на разделението на труда, свойствени 
на такава технология и на всички

ята изглежда ги сварило, на спане пре

'който представлявашеРи ат, супстан-
против

им-
произтичат,

предупреждава, че в Югосла
вия, за съжаление, не е имало, доста

ващите се страни все повече се отва
рят ножиците на благосъстоянието. Те 
хнологическиЯт монопол е по-годен за 
експанзия от известните видове иконо
мическа, политическа и 'военна домк1- 
нация- Не е нужно доказателство, че 
борбата за нов икономически порядък 
трябва да бъде наблюдавана и от ас
пекта на технологическото разв!итие. Ня 
кои опити 
на собствената

ция «а социалното движение 
че и тазгодишният капитализма досега, в епохата на науч 

духа «а 'открито (обме-

пликации, които от това 
Кавчичкато преценка е, 

Цавтат .мина в нотехноложката революция е изгубил

КОМУНИСТ
показват, че създаването

на Издателския съвет на НИРО „Ко-пР«дседател
иумист". доброслав Чулафич.

н» И,яв1*лскня съвет [редекцмояма отбор) 
Врвтущ И“ овстиик „Комунист": д-р Антон

Адрос на Р.ДПКЦМДТ.: БЕЛГРАД, Площад Маркс н

320*184 , 'о^и0?^.ГГ, 335 0<1’ с*нратарнат 
627 793 Н°*И ЛГ АЯ’ Лоннна 6, Телефон

технология е съвсем не 
реално, но затова пък е необходимо 
да съществува крепка стратегия 
нол.огичееко развитие, което няма да 
изключва внос на знания и технология, 
която трябва да бъде 
приспособена към действителните нуж 
ди и възможности. Затова

на «а тех

Издава: ИздателскаДирак,0р и главен к отговорен редактор на осни- 
ки издания

трудова организация „Комунист". селективна и
иь ..Комунист": Велко Миладинопич,

лад-а й-г:
рад Кович. ЙОВО “"««Ч- Михайло Коа.ч, Об-
Милвнтна Вуисанопич;КОВК4, корица Станимнроанч н

Излиза в петък.

на срещата 
доста се ‘апелираше за съвместно сът
рудничество между развиващите 
страни, за стратегията на 
опиране върху собствени оилк Споме
навана бе и

маке-
се

колективно

възможността и развива
щите се страни да създават мултина
ционални

С указ на президента на Републиката 
ври 1964 година. „Комунист" 
родно освобождение, а 
с орден братство и единство

от 22 деком- 
е отличен с Орден на 

с указ от 22 декември 1974

Председател 
на „Комунист"

Секретар па
мК*СР 1СъТрбня"Пмл,в1 т"* И0»'чИЯТ'

Р*дачц1,ят;,; Спомеиад ТоПВПОВИЧ.

предприятия, стана дума за 
проучвания и (развойни на- 

чания, които в условията на 
чени

съвместни

опрани-
ресурси и сили не могат да се 

осъществят в национални

със златен венец.

рамки.
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ДИМИТРОВГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОСС

Липсва конкретност 

и сапокриткчност
ТИТОВАТА ИДЕЯ 

В ДЕЛО
си ДОХОДНО свързване ° анството в общината
републиката, а самите орг°н«ли3аЧИИ от Региоиа 
я ат да решат този въпрос ЧИИ “ °бЩината

\
се тър

и Iне ус
Със заседанието на Общин. 

ския синдикален съвет в Ди 
митровград, кое^о бе прове
дено през миналата 
когато членовете бяха

с изборните материали,

помежду си съвет, на което покрай 
гогго, да се избере и нов пре 
дседател на Съвета с мандат 
от една година. Въпреки, че 
има възможност мандата на 
председателя на Съвета да 
продължи до 15 май, когато 
трябва да се учреди нов Син 
дикален съвет. Председателст 
вото и председателят на Об

щинския синдикален съвет 
в Димитровград, другарят Но 
вак Гъргов, са на становище, 
че последователно трябва да 
се проведе в дело инициати

вата на другаря Тито за коле 
ктивната работа, отговорност 
и едногодишен мандат.

От 1 до 15 
проведат заседания изпълни
телните организации в общи
ната, което практически 
започват за организиране и 
провеждане на изборяте. Пре 
дизборните събрания ще се 
проведат до 20 ноември, а из

борните от 20 ноември до 15 
януари 1982 година.

ДРУ- октомври ще

На 29
силеград се 
ние на 1 
на СК, на 
и представители 
н о-п ол ити чески те 
и Общинската 
ректорите на

септември 
проведе 

Общинския
коет,о взеха

в Бо- 
заседа- 

комитет 
участие 

на обществе 
организации

т.г.
чески, 
тонове, което

и 'а не и самокритически 
само повече зат 

на сто- 
общината, откол. 

кото конкретните неща конкре 
тно

седмица,
запоз-

РУДНява положението 
панството

н ати
в

практически започна изборна
та дейност и в тази обществеДа се посочват.скупщина, ди- 

сто пан ските ор 
ганизацит', както и изпълните 

секретари на

но-политическа организация- 
Покрай запознава-

Членовете на ОК на СК при 
еха заключение според което 

, знализът и разискванията да 
бъдат

лните
Общинският синдикален съ

вет ще проведе първото си • 
учредително заседание 
15 май, понеже периодът от 
февруари до май е предви

ден за дейно включване на 
синдиката в изборите за де

легати в делегациите и деле

гатските скупщини на обще

ствено-политическите и само- 
управителни общности на ин
тересите.

комитета. 
На същото бяха обсъдени ак 
туалните

критериите за избори

те на територията на община

та, правилата и сроковете за 
провеждане на изборите 
първичните организации 
Съюза на синдикатите, Пред. 
седателството прие

нето с
доставени на основни

те организации. Обсъждането 
на деветмесечните баланси ще 
бъде удобен момент състоя
нието по-обстойно да се .обсъ 
Д1-’ -и да се предприемат кон
кретни мероприятия за прео
доляването
При това от комунистите 
голяма степен зависи да ли те 
ще се преодолеязат или още 
повече ще се натрупват.

идеин о-пол ити чески 
въпроси в стопанството в об
щината

до

отнасящи се до осъ- 
целите на и- 
стабилизация-

Ществяването на в
кономическата на

В изготвения «наниз и рази 
скванията бе подчертано, че 
възпроизводствената

на трудностите. Инак до 15 октомври ще се 
проведе заседание на Общин 
ския синдикален съвет, на ко-

и някои 
твърде важни становища. И-

способ-
ност на организациите на сдру 
жения труд е все още малка 
и представлява един от проб 
лемите, които неблагоприятно 
въздействуват върху осъщест
вяването на стабилизацията. Въ 
рху слабата пък възпроиззоди 
телност влияе обаче *' непри 
лагнето на практика Закона на 
сдружения труд. Системата за 
възнзграждаване според резу 
лтатите на труда Все още на 
е разработена, което влияе и

ДО

менно бе решено до 21 ноем

ври да се проведе заседание 
на Общинския синдикален

ето ще се утвърдят задачите 
на Съюза на синдикатите 
провеждането

в
М. Я. изборите.на Т. Р-

зх»<е>

НА МОК НА СКС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ
•<

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НОМОРАВСКИ РЕГИОН В ЮЖ

Строга селекция на инвестициите
върху стимулирането на тру
да. ф Решаващите стабилизационни битки трябва да се водят и спечелват в основните организации на сдружения труд 

ф Централен въпрос на стабилизацията: как да се „помирят" насоките за рязко намаляване на инвестиционно
то потребление и необходимостта от ускорено развитие на този изостанал регионВсе докато нашите стопан

ски организации, бе подчерта 
но на заседанието, не се свър 
жат доходно с мощни стопан-

&23 Ей
ране, идейно-политическо ос-В текущите стопански про 

цеси в Южноморавски регион 
се постигат задоволяващи ре 
зултати, но общите резултати 
в борбата за стабилизация не 
съответствуват на широтата и 
динамиката на активността на 
социалистическите сили.

Давайки такава оценка 
осъществяването на 
ческата стабилизация в регио 
на, членовете на Председател 
ството на
ковац, на проведеното 
дни заседание, 
борбата за стабилизация лип 
сват конкретни почини и ак- 

оргаиЦ-е и организа- 
на Съюза на комунисти 

;ИЯкои среди, а техните 
заемат вербалната под-

водила върху всички 
въпроси, но не и върху цен 
тралния: инвестициите. На ду
ми, всички са за ограничава
не на капиталовложенията, а

други те организации от Враня и 
Лесковац в изостаналите об
щини е положителна тенден
ция, но е необходима селек- 

смята

пособяване и отговорност 
членовете на СК.

на
ски организации от региона и 
републиката, 
им ще бъде на ръба на рен 
табилното или ще отчитат за- 

обаче

стопанисването
Изхождайки от това, Пред

седателството на МОК на СКС 
застана на становище, че чле
новете и организациите на СК, 
заедно с останалите социа 
листически сили, трябва да 
полагат значително по-големи 
уо^лия за осъществяването на 
стабилизационните цели, да 
раздвижват ефикасни и кон 
крегни активности в органи
зациите на сдружения труд, 
зощото том трябва да со 
водят и спечелват битките за 
превъзмогване на съществува 
щито сериозни проблеми.

ция на инвесициите 
на практика, строят се и пла- Джордже Трайкович. 
нират всякакви обекти, всич-•губи. От друга страна — Уоилията ои трябва да

че организа
циите в общината все още ня 

конкретни делови плано
ве, взаимните отношения меж 

докрай уточне- 
'инищ ативите за дожо

бе подчертано, ко под закрила на девиза ,,ус 
кореното развитие не е въз 
можно без капиталовложения, 
няма ограничения за изос- 
таналите'. Затова беше край 
>но време по този въпрос „да 
се разговаря откровено 
искрено", както каза Коста
дин Момчилович, председател 
на ОК на СКС в Сурдулица.

Според Момчилович, „тре
тият път" трябва да се тър
си в конкретните чнвестици- 
снни планове, които ефикас
но ще се релизират. Тома 
Илич от Лесковац счита, че 
е необходимо с по-голям труд 
и по-добра , организираност да

насочим към производствени
те инвестиции — изтъкна Си- 
ма Йованович. Но трябва ре
шително да премахваме пре
вишаването ■ на проектосметки 
те и неспазването на срокове 

и те. За пълен успех е -нужно 
да се сведат на минимум из- 
вънстопанските инвестиции.

Въпросът във връзка с ин
вестициите, според Благой ‘Ми 
тич, трябва да се урежда с 
пълно съгласие на всички об 
щи,ни. Досега обаче е имало 
малко -схбщи консултации.

Разискванията яон,° показа
ха кой е стабилизационният 
път и как трябва да се върви 
по него. Съществено ползува 
не на съществуващите мощно

за
1--КОНОМИмат

ду гтях не 'са 
ни и че 
дното им свързване все още 
не намират
веждане на практика.

МОК -на СКС в Лес
тези

оцениха, че ввъзможност за про

бе изтъкнаНа заседанието 
го, че слабата трудова дисци 

3—4 часовият ефекти- 
число от

ции на 
циите 
те в 
места
крепа и формалният подход 
К7,м изпълняването на стаби 
лизацион-ните задачи.

плина, 
вей 
руски по 
лението на

труд, голямото
болести, ^еразпреде

лчиния доход сло 
на труда са

КОЙ Е „ТРЕТИЯТ ПЪТ"!

Може би и това заседание 
щеше да мине под знака наред резултатите

които затрудняват о- 
стабилиза-

въпроси,
С'ьществяваието -на

На заседанието

разисквания, занимаващи се 
с'/,с стопанските процеси и 
показатели и обобщена кри. мощности.

ва да се преодолеят пробле
мите в снабдяването сто-

БИТКИТЕ ТРЯБВА ДА ЧСЕ
водят В ООСТ

се 'използуват1 съществуващите 
Това обаче ' 1- зискот стра

цияъа. 
на на
те организации 
ми обективните

кз трудовидиреткорите тика, ако председателят 
МОК на СКС Мирослав Здрав 

въпроса: 
н асо ка

на сти и възможности, разширя
ване и реконструкция, изграж 
дане на високодоходни произ 
водствени цехове, при строга 
селекция, общо съгласие и 
спазване

В настоящата сложна иконо 
обстановка решени

бяха изт7>кза- 
и външни тру- 
се срешат ор 

. Но и при лъ

мическа 
ята за

панството със суровини, енер 
гия и възпроизводствечи ма

на терийли.

поставикович 'не
как да се „помирят" 
та за рязко намаляване 
инвестициите и необходимост

проблемите се търсят 
всичко в органите на 

общност, от об- 
кои

С коитодности, 
гасни заци^те

преди
по-широката

, щината до федерацията,
си наиосле-

им
им — 'Напредъкът не -изисква 

винаги инвестиции. Налага се 
да се попитаме: използуваме 
ли всичко, което имаме? Изо 
рахме ли всички площи, съб
рахме ли всичко, което даде 
природата? Изкупихме ли в си 
чки количества жито, .плодо
ве и зеленчуци? 'Сигурно — 
не. Появяването на стопански

на мненията
е, че все 

87,ТР6
и субективни слабости

надделяеат и

лно зачитане 'на проектосметките
та от ускорено развитие 
изостаналите краища, което не 
е в7,зможню без .тдх. А в Юж 
номоравски регион има мно
жество строящи 'се и запла
нувани обекти.

•наестествено и сроковете, и рязко огрени 
чаване на

то с решениятасъвсем 
докасо не се

премахват
Д-ЬК съществено влияят вър 
ху условията на стопанисване 
и създаване ма дохода. То

извънстопанските
кап и гал овл ожени я 
П7,тят на напредъка и успеш
ното ос7,1цеотвяване на 
мическата стабилизци 
номоравски регион.

това ешиите 
не мотал да се 
външните. че вна заключение,

,на първичните ор
СК съществуват

1ИКОНО

в Юж
ва сочи 
дейността
гвнизации <на

на про- •
подчерта

ЯПри събпюдоването
това Очевидно е, че борбата за 

стабилизация в региона се е
блемите, както 
Симеон Григоров,

Обт.(ниската 
СК, преобладавт

председв-
конФ®Ре*'

кри ти

слабости, като последи 
ангожим>ного 

ца на недостатъчното К. Георгиев
тел на 
ция на

СТРАНИЦА 7
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БРАТСТВО Ш 9



ИЗКУСТВО
.. V-___ 4

ШР» Тл 'Iш.0*.

НОСИТЕЛКА НА СЕПТЕМВРИЙСКАПРЕДСТАВЯМЕ ВИ 
НАГРАДА

ТЪРЖЕСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД ПО ПОВОД ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК

Храбър борец за идеите на социализма Винаги между 

най - активнитена. По вромо на фамозната 
резолюция на ИБ, Караиванов 
/решително застава чна линията 
но ЮКП и продонно работи за 
долото на социалистическото 
самоуправление в Югославия 
все до края на живота си. |С 
видната си революционно дем 
ност и политическия живот и 
публицистиката, 
спечелва доверието ма югос
лавските комунисти и народи 
и народности, и бива избран 
за член на ЦК ма СЮК и ма- 
роден продстваител ма Димиг 
ровградска община в Народ
ната скупщина на СФРЮ и на 
СР С'|>рбия — каза между 
другото Величков.

ф Доклад за жизнения път и дело на Иван Ка
раиванов, чието име вече 18 години достойно носи 
босилеградското средно училище, изнесе Стоян Ве
личков, преподавател по история-

^ Членовете на секциите изпълниха разнообраз
на културно-забавна програма.

година по повод До- 
освобожденюто на Ди- 

най-заслужи
СЕПТ-

ник в младежките трудови ак 
ции на Ж.П, линията Шамвц 
— Сараево и автол7>Тя /.Брат
ство—Единство".

И тази 
ня на
митровград ма 
лито бдха прие/,дени 
ЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ.борбата на работническата кла 

са за по-светло б-ьдеще, 
победата на маркс-ленинското 
учение, за делото ма социали 
зма и комунизма. В периода 
между двете войни Караива
нов е в първите боеви реди
ци на БКП м близък сътруд
ник на Георги Димитров. След 
освобождението, поради несъ 
гласие с политиката на ная- 
«ои ръководни кръгове в Бьл 
гар^я, напуска родината си и 
започва да живее и работи в 
Югославия- Още веднага 
включва 
строителство на нашата стра-

Учениците м трудовият ко
лектив на Образователния це 
нтър „Ивам Караиванов'" в Бо 
силеград тържествено ознаме 
муваха 6 октомври, рождения 
ден на Караиванов и патро
нен празник на училището.

По този повод в кинозала
та на Дома на културата се 
проведе тържество, на което 
за живота и революционното 
дело на Караиванов 
Стоян Величков, преподавател 
ПО история-

— Иван Караиванов бе ви
ден комунистически деец, ко 
Йто непрекъснато участвува в

Като дългогодишен член на 
общинския отбор на Червения 
кр/,ст тя е носителка на По
велята, която й удости Репу
бликанският отбор на Черве
ния кръст на Сърбия- Била 
е делегат в ОС Димитров- 

ОК на СКС

Караивановза
Най-високото признание — 

емблема на град Димитров
град, получи и другарката 
ДАМЯНКА ГЕОРГИЕВА, работ
ничка в Общинския синдика
лен съвет. Другарката Геор
гиева бе предложена от стра
на на Общинската конферен
ция за обществена дейност 
на жените в Димитровград.

вград, член на 
Димитровград, член на ОК на 
СКС в Димитровград, член на 
различни комисии кт,м ОС в 
Димитровград и

говори
обществе-

Т7,ржеството приключи с бо 
гата културно-забавна програ
ма.

но — политически организа
ции.

Дамянка Георгиева е ро
дена през 1929 година в село 
Славния, а член на СК от 
1947 година. В досегашната 
Й целокупна дейност и об
ществено-политическа рабо
та, другарката Дамянка — 
Маца, както почти всички я 
наричит, е показвала изключа 
телно добри резултати в из
пълняването на всичка зада
чи. Въз основа на това тя е 
била избирана на повече от
говорни постове.

следвонния период тя е 
била, член на СКМЮ, пред
седател на младежта и участ-

се
в социалистическото

В работата на Общинската 
конференция и секцията за 
обществена дейност и поло
жението на жените в Димит
ровград, другарката Георгиева 
със своя Д7>логодишен опит 
дава огромен принос тази ра 
бота да се провежда твърде 
успешно.

На края Да констатираме, 
че наградата е дадена в пра 
ви ръце.

К. Г.

ОТ 12 ДО 17 ОКТОМВРИ БОСИЛЕГРАДСКИТЕ СРЕДНОШКОЛЦИ ЩЕ ПРОВЕДАТ

Екскурзия из Сърбия, Косово и 

Македония в

т. п.На 12 октомври' учениците 
от Образователния център 
„Иван Караиванов" в Босилег 
рад ще заминат на петдневна 
екскурзия из СР 
САП Косово и СР Македония, 
в рамките на която ще посе 
тят повече известни промиш 
лени комплекси и туристичес 
ки места.

училищния фонд за екскурзии, 
а другата нает аце -обезпе

чат учениците. Според про 
ектосметката, учениците 
първата група ще заплащат 
по 1114, а учениците от вто 
рата група по 940 динара.

НИШ

от
Сърбия,

Започнаха октомврийските 

музикални тържестваф Екскурзията ще има об 
разователно-туристически 
рактер, а учениците ще зап 
лащат по 940 относно 1114 ди 
нара.

Екскурзията ще има образо, 
вателно-луристически харак

тер, а учениците ще бъдат 
разделени в две групи. Пър
вата група, в която ще се на 
мират учениците от III и IV 
клас, ще посети Машинната и 
Електронната промишленост!.! 
в Ниш, РТБ Бор, Химическата 
промишленост в Прахово, водо 
централа „Джердап", /няколко 
промишлени -организации в 
Белград и Шумарице и „Цър 
вена застава" -в Крагуевац. 
Наред с това учениците ще 
посетят и няколко туристиче
ски места и обекти в «епос 
редст-ве«а близост на посоче 
мите градове.

ха

Тазгодишните Октомврийски 
музикални тържества 
вод Деня на освобождението 
на град Ниш от фашизма се 
провеждат от 6 до 22 октом

ври. Седмите по ред (тради

ционни) музикални тържества 
преминават под знака «а оз- 
«аменуването на 40-годишни- 
ната от въстанието и социа

листическата 
Юг°славия. При това особен 
печат дава 
път и дело .на твореца на но
ва Югославия — Йосип Броз 
Т/ито.

чужбина. Ще бъдатреволюция в изпълне-
Милош

по по-
I ни произведения на 

Петрович, Драгослав Ортаков, 
Владан Радованович, Янез Ма 
тичич, Йосип Славенски, Сте- 
ван

Средношколците в босилег 
радския Образователен цен 
тър проявяват голям интерес 
за тази екскурзия. Затова се 
очаква на път да тръгнат воич 
К/И ученици.

революционният

Мокраняц и др. Също 
така ще бъдат изпт>лнени иВ програмата ще участвуват произведения 
стните

на световноиз- 
класици: Ричард Щраус, 

Ветховен, Петър 
Чацковски, Сергей Прокофи- 
ев, Б. Белински, Йохан Себа- 
отиан Бах и

известни югославски и чужде 
странни изпълнители солисти и 
оркестри. Тържествата откри 
Нишкият симфоничен

Лудвиг ванК. Г.

оркес-
ГЬР. а ще вземат учасите още 
и Военният оркестър на прад 
Ниш /и

ДР-

,,Д-р Восилавхорът За нишките Октомврийски 
музикални тържества в 
Ниш

Учениците ют I и II клас ще 
се запознаят с производство 
то « самоуправлението в по 
вече промишлени гиганти 
Прищина и |Косовока Митро- 
вица, след това в Скопие, 
Прилеп, Битола 'И други ме
ста. Ще посетят /и «сторичес 
ко и революционно Крушев.о.

тези места средношколци 
те ще се запознаят с тури 
етическите /възможности 
културно-историческите зна
менитости.

Вучкович ",
Освен

също от Ниш. 
тдх произведения на

град
у околните по-малки 

та владее особен 
сред любителите 
ката, отноано 
зика.

/месЛЯН класическата 'музика 
'пълнят Електронното

ще из-1в интерес 
■на класичес-студио

на Трета програма на Радио 
Белград, Белградската филхар 
мо/вия, Белградската 
Белградският

V
сериозната му.

опера ,и 
оркес- Ст. Н.струнен 

тър „Душан Сковран'".В
: Л

Вг\. тазгодишнатаи програма от 
Ще участвува Дър

жа в/ният симфоничен 
ър от СССР.

чужбина

. оркест-I шшФинансовите 
екскурзията ще бъдат обез

*ясредства за
В тазгодишните Октомврий

ски музикални тържества ще 
ъдат застъпени съвременни 

творци на се- 
музика у нас и в

печени по системата училище 6.

ученик т.е. една част от 
ТЯХ Ще бъде П1ШШ1.1/1и /класически 

ри-ознатаДържавният симфоничен оркестър на СССРотпусната от
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ПРОВЕЖДАНЕ НА АКЦИЯТА „МЛАД РАБОТНИК — САМОУПРАВИТЕЛ" В КОНФЕКЦИЯ 
„СВОБОДА"

Най-добри в региона
В три димитротградски тру КОЙ Е НАЙ-ДОБРИЯТвписват постигнатите резулта-

организацииДОВ'И вече ня- ти, ча края на месецъ се су
Все пак и между май-доб 

рите съществува НАЙ-ДОБЪР,
колко години твърде успе мир ат и сстественно според
шно се 'Провежда акцията него се разпределят и награ
„Млад работник — самоупра а е конфекции „Свобода" тодите.
вител в каучуковата ; пр 
шленост „Димитровград",

оми ва е, кекто изтъкват в тази
ко органязация, мла-трудова

му1нално-услуж1ната 
ция „Услуга" и'в конфекция

организа дият работник Драган Митов.

„Свобода". Без съмнение та Единственият, който е „або
акция далеч .най-успешнози ниран" за завоюването на

конфекциясе провежда в първото място, по-рядко ма
„Свобода". второто е, именно младежът

Даган Митов, който. найтР.е-
Това твърдение, че млади- довно надхвърля нормата с

те работници конфекцияв 40—50°/о.
„Свобода" най-успешно про
веждат споменатата акция не Как постига тези резулта

ти обърнахмесамо в своя ГРВД а и в ре. с въпроссе
към него:гиона не е наша празна пре

ценка, а е факт, който с гор
— За мене трудът винаги 

представляваше удоволствие, _дост се изтъква в „Свобода".
Д. Митов

а след това задължение. НеА.
Председателката . на тази е вярно, че нормите ни саВлиогата се вписва асич-

другарката Драгица препалено високи, както каяк ция, «о, което се случва в течение
зват някои мои колеги.Заркова, изтъква, че акция на един месец: качеството на

произведената конфекция, кота „Млад работник — самоу
Ако старателно се работи,личеството, отношението напрсвител " „Овобо,\з" е разв ако човек сериозно се отнасяработника към средствата за 

производство техническата дибрана така сериозно, че 
нея участвуват абсолютно 
чки работници до 27 годиш-

към работата, ако по време 
на работното време рациона

в
МЕТОДИ КОСТОВ: композиция в си

лно се използуват осемте ча 
са, вярвайте 
ма да изостанат.

резултатите ия 
Вярно е, 

че почти всеки месец, с мал 
ки изключения, аз взимам най 
-високите награди, обаче аз 
никога по време на работата

на възраст, а това ще 
че, че 2/3 заети в тази трудова 
организация са включени 
споменатата акция-

ре-
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 1982 ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

Ь>-.:1
в

Единадесети иоигрео на ССМЮ %— Ние в нашата трудова 
организация сме изготвили 
критерии, според които опре 
деляме и завоюваните точ- 

. ки, относно завоюваните пъР 
ви три места в кодто участву 
ват над 150 млади работника.

не напускам работното си мя 
сто. ,. ;ЕДИНАДЕСЕТИЯТ конгрес на Съюза на социали 

етическата младеж на Югославия, който ще се про
веде през декември 1982 година ще разгледа и оце
ни дейността на младите и техната организация през 
четиригодишния период. На конгреса ще бъде опре
делена
ССМЮ на основните вълорси на активността на мла 
дежката организация ® социалистическото 
ство на
неотдавна заседание на 
ференцията на ССМЮ.

Освен това нашият дне
шен събеседник е един от 
най-активните самодейци в 
секцията по

програмката насоченост и политиката .на
литература :*ояГ-

то съществува в трудовата 
организация „Свобода".

\
1

строител
А пък председателката на 

първичната организация на 
Съю
младеж, другарката Ясмина 
Илич, казва че успехът до 
голяма степен се дължи и на 
добре изготвения тн. „състе

зателен лист". Именно всеки 
участник в акцията притежа

ва такъв лист, в който се

страната. Това бе изтъкнато на състоялото се 
Председателството на 'Кюн-

Той във всички акции, кои _ 
то се провеждат и извън кон . 
фекцията е всред 1 първите.

за на социалистическата
Я- Илич

В .рамките на договора във връзка с подготов
ките за Единадесетия конгрес на ССМЮ бе разисква 

комитет за подготовка на

I

сциплина на работника в ра
ботното време, трудовата ди 
сциплина, обществено-полити 
чеека дейност, отношението 
на работника към колегите 
си и т.н.

но и за формирането и а
делови групи и други делови тела, с което Той, младият комунист ДРА 

МИТОВ наистина е най- ' 
добър между най-добрите.

Т. Петров

конгреса,
ще се създаде възможност за по-широко включване 

научните работници и творците в цело- 
зктивност за подготовка на конгреса.

ГАН
на младите, 
куп ката

ДИМИТРОВГРАД: ПРЕДИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ ПРИКЛЮЧИХА

Провеждат се изборни събрания V/

зации в Съюза на социалис
тическата младеж в община
та ще се проведе и публично 
разискг/ане на изборните до 
кументи и листата на аъзмо, 
ни кандидати за функции в 
Общинската конференция на 
Съюза на социалистическата 
младеж в общината.

Предизборните събрания 
не бяха само формална дей 
ност, по време на които се 
обсъдиха предложената ак- 
ционно-политическа програма 
за предстоящия период и из 
дигнати възможните кандида

ти за ръководени постове в билизация, осъществяването
първичните организации и ор на инициативата за. колектив
гани на Съюза на социалис- на работа и отговорност; ка- -
тическата младеж, но и въз кто и осъществяването здда--
можноот младежта да напра чите, които произтичат

■ средиоорочната развойна про

В първичните организации 
на Съюза на социалистическа
та младеж в Димитровградска 
община предизборните заседа 
пия вече приключиха, а от 
5 октомври се провеждат и 
изборните заседания, които 
ще продължат до 25 
ери. Целокупната изборна 
дейност трябва да приклю

чи до края на месеца с ют- 
ч етно-и з бори о 
Общинската конференция на 
Съюза на 
младеж в Димитровград. По 
време на изборните събрания 
В7,в всички Л'ьрвични органи

от

ви критическа оценка до ка
кои изменения се ® стигнало грама не общината, 
в средите, къдвто работи и 
действува. Затова и предиз
борната дейност, а така ще 
бъд® и по време на избор дизборните събрания, ® > не

обходимо по-организмрано

октом-
Затова и върху тези задаг 

чи, както се изтъкна на пра

ната, бе удобен момент дазаседание на
включване на по-голям б^»Фй 
млади, с основна цел в пред 

успешно

се каже как и колко млади 
те о общината се ангажира
ха в делегатската скупщина и стоящия период 
тела, о провеждане^» поли да се решават, 
тикате на икономическата ста

социалистическата

/
Д. Веселинов, председател иа 

ОК иа ССМ
Т. П.
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НА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ СТРОИТЕЛИТЕ НА МОСТА ПРЕЗ ЕРМА В ПЕТАЧИНЦИ
■

Ерма е преместена
наша вековна мечта се «бод
на... сбъдна се мечтата 
всички мои съселяни, че ще 
овладеем и Ерма, която с го 
дини ни задаваше главоболим, 
започна да говори Сан да Ста 
ноев, председател на МО на 
ОСТН в Петачинци.

— Може би ня'ма да вярва 
те, но истина е че, когато 
Ерма надойде, не може 
се минава...

Едвам ли ще съществува
по-щастлив ден в историята 
на село Петачинци от набли- 

(както

на

жавещия св» к°гато
и\ебяхме осведомени

през тези дни) на 
телните от този край Ще бъ
де предаден :на употреба ху 
бавия мост, който свързва ма 
халите „Шарковцм" и „Стани 

и“ с

■това
жистане

МОСТ НА • 
ЕРМАостаналите маха- 

това най-отдалечено от 
Както в

Дамировц 
ЛИ в
Димитровград село. 
ловечето нашенски села,

започна да 
разправя председателят 
местната общност в Петочин 
ци, другарят Димитър Стлно

на
та

лромостихме, обаче ниеняма до забравя този добри 
стари хора, които ни гледаха 
този 3 месеца като свои най- 
мили синове. От все сърце

ка и в Петачинци са «остана 
ли само остарели домакинст
ва. Някога в това село са жи 
веели над 400 души, а пък в 
момента около 70.

мост, които ще ползустрояпълнихме задачата.ев. от/ора живущи далечДРАГАН ШИКАРЕСКИ ват
край- Възхитен съм отА какво казват войниците 

—строители:
- По професия с/,м 

строител, тока че това за мен

моя 
делото,

СТРУГА:
което построихме заподаряваме този мост.

Този ден, когато ние посе
тихме войниците и строител
ните работници от „Градня", 

моста
през река Ерма, освен тях 
край реката бяха и още дру 
пи летачинчани които пома
гаха на войниците от подел е 
нието на Обрад Савич, които 
вече 3 месеца строят споме 
«атия мост.

■които привършваха

Стойността на моста надми
нава 1 милион динара, 
вината от средствата е обез-, 
лечила ЮНА, а другата част 
на Самоуправителната 
ноот на интересите за местни 
и некатегоризирани пътища в 
Димитровград.

поло

общ-

Т. Бегович С. Братшич Дж. Авдия Д. Шукарески

ТОМИСЛАВ БЕГОВИЧ ОТ ДУ 
ВНО: — Трудно беше, но не 
съжалявам. Горд съм, че и 
аз със своите другари участ 
вувах в построяването «а то
зи мост, който ще служи на 
народа от този край.

Този край не е много бо.

СЛОБОДАН БРАТШИЧ ОТ не е нищо ново. Твърдя, че едно с работниците от „Гра 
ПЪРНЯВОР: — За разлика от .този мост е построен за веч днЯ'. 
моята равна и плодородна ни времена, защото шипове- Надявам се, че ще 
Мачва този крац е планински те, които влизат във водата и този
и струва ми се не е плодоро- са на дълбочина от 5 метра като турист, да посетя прия 
ден. Но твърдя, че никъде и половина, а това не може телите, с които се запознах 
Няма така добри хора. През да изкърти ни «ай-голямата строейки моста и естествено

на войниците, които цяло ля гат, обаче хората са много нас. Студената Ервд нГзада " ДЖЕВАД АВДИЯ ОТ СКО- го 3еДНЪЖ "°
то строиха този мост; тази добри и гостоприемни. Никога де много проблеми докато „ ПИЕ; _ Никога не сЪ« пред

Мостът е дълъг 20, широк 
2 мера и 60 сантиметра и ■_ 
построен от армиран бетон.

— За -лес този мост значи 
много. Наистина нЯмам думи, 
с които мога да благодаря

дойде 
ден, когато ще дойда.

Т. ПетровI

■отзиви

революция на нарсщИ Л 
дите и народностите на Юго-Ш I 
славил, а в знак на призна-таЗ 
телност на синовете и дъще-^^л 
рите от Сурдулишка община, ^
дали животите си за свобода 1' ши или всеки десети жител, 
та и .независимостта на наша- Покрай това най-много

По повод 40-годишнината
войната.

В посочената книга са обра 
ботени 30 
са дадени общи 
стопански 
то число

от въстанието и социалисти
ческата признателност към падналите селища, за които

географски, 
данни, така общо 

на участници в На-
^ родоосвободителната 

За събиране,
борба.на контрачетнте. Избивали 

са ги, защото :не са искали
кариери и така нататък. 
Сурдулишка община по такъв 
начин били интернирани към 
10 000

жите
та страна, неотдавна от печат ли са били сътрудници ,на на- 
излезе книгата ТЕ ПАДНАХА родоосвободителното движе- 
ЗА СВОБОДАТА (1941—1945).

Чувството 'на дълг към пад 
налите в борбата за свобода 
е Общннския отбор на 
СУБНОР на Сурдулица е раз

подреждане и 
верифициране на данните, са 
взели участие

да се съгласят с мерките на 
българизация, зарад 
дничеспво с НОБ или 
техни близки

ПредседателсъФру 
пък

са се намирали 
в поделенията на НОВЮ. В

души.
Освен падналите жертви 

фашисткия терор от Сурдули 
шка община през Априлската 

прилагането на начините на война на 1941 година 
► збива-не, българският фаши войници в бившата 
стки

«ние и те по известен начин 
са участвували и бяха лривър 
жени към нашата Народоосво 
бодителна борба.

В боевете, в състава на ча 
движена инициатива да се стите на НОВЮ и в активна 
съберат данни за написване 
«а една книга. Всичко това бе 
ше сторено и тържествено кни 
пата беше промовирана. Ав. 
торът на книгата ТЕ (ПАДНАХА 
ЗА СВОБОДАТА е Йован Ма Триес 
«аоиевич, 'генерал, който със

ствата на местните сдруже
ния на бойците и други дей 
ци, над 80 души.

Редакционната
състав 
ван

.на

колегия
Владимир Арсич, Йо 

Манасиевич, Засили е Ма- 
ринкович, Новица Марине, 
Градимир Николич,
Петрович, Миодраг '
Любомир Трайкови ч

вкато 
югослав

ска войска са загинали 18 ду 
ши.

окупатор е използувал 
опита си от Първата светов
на война, прилаган също

работата и организирана 
за НОД са паднали 219. бой
ци. Те са паднали по всички 
бойни полета на нашата стра 
на, от Беласица и Гърция, до 

:т и границата с Австрия.
На мнозина паднали бойци

Младен 
Пешич и

на то
По други начини, при раз- 

обстоЯ'Телотва,зи терен, този път допълнен 
с метода 
взет от

лични като 
във вой

на изтребление, 
■арсенала на фашистка 

Германия и нейните съюзни

са поло-граждански жертви 
ната са пострадали 13 души. 
Въз основа на събраните дан 
•ни, през НОБ 'от -- 
■на Сурдулишка община 
загинали 465 

Книгата е

жил и големи усилия Да събе
рат необходимия 
който и

материал, 
са обра 

и подредили. Ползва 
публикацията „Хроноло 

ГИЯ на войната и 
Сурдулица", 

териали в Сурдулица, 
вания на преживели бойци и 
нр. И покрай

ци, прилагали в нашата стра 
на и.в

старателнои днес не са известни гро
бовете. Всред загиналите се 
намират и 18 жени, а най-мно 
го от тях са били до 25-го

самоотвержен труд даде при 
(нос, за изработването й. То
ва, р. най-хубавата възпомеча 
тел на., плоча,, която . дава въз
можност . и . много по-широко, 
а «е. само конкретна, местно
ст, се запознаят, сегашните и 
бъдощите поколения с хора
та, . ..(Паднали, за , свободата. От 
книга та узнаваме за ония
еоици, -които е безпоща
дна, борба дадоха най-много 
то,... което може да се да- 
де — животите си. В Народо- 
■осеоб оду тели ат а борба и в 
поделенията и в активната ор 

работа за НОБ 
община са 

участие около 3000 ду

териториятацЯла Европа през вре 
ме на войната. 'Избивали са

боти ли
са на е и

Души.
направена по се- 

това

Неряд
ко са прилагали и клането 

дишна възраст. Всред загина като прикривали телата 
лите се намират и 20 първо- избитите хора. 
борци и организатори на въ- о

оа да спрат приобщаване
то на населението към НОБ 
или да му попречат 
рудничи с него, често е би
ло прилагането на интернира 
не на хора от този край 
|България. 'Интернирани 
ли цели набори, 
от 16 до 60-годишна 
като там били

масово и поотделно. революция
та в архивни ма 

изказ-
ла, като при 
те, са приобщени

по-малки-. ■на
към други, 

по-големи, какъвгго сега е съ 
ставът на (местните 
Н|ИЯ на бойците. ,В 
на такава

положените у си 
паднал боец да 

не на-

отанието на този терен. Здги 
нали са и 32 членозе на ЮКП, 
87 членове на СКОК) и 16 чле-

сдруже. яия за всеки
рамките •се 1намери и снимка,

■се е уопяло, така 
при някои случаи 
'ни общи образи 
или

да сът-
•групи ровка,

делно са представени и запи- 
■налите бойци, а отделно жер 
твите на фашистки

от- пълно
■но в е на партийните яДРа- Има 
случаи от семейство да са 
загинали по неколщина души.

Лолям е броят на жертви
те от фашисткия терор — 
213 души; Те най-често са би 
ли жертви на поделенията на 
българската фашистка ■ вой
ска ,лолицията и поделенията

че
са предаде 

•на бойци 
наисти

в
я терор, а 

войници 
югославска вой 

през Априлската

би- 
или мъже

Други жертви. И 
на, книгата на Й. Манаоиев1ич 
ТЕ ПАДНАХА ЗА

отделно 
■от бившата

загиналите

възраст, 
изключително 

като работна си
ла за прокарване на железо-

СВОБОДА 
представлява ценен и хубав 
паметник на бойците 
вите от този 
край.

'ска
1941

война
година, и лица които по 

друг .начин, при различни об 
отоятелотва, са 
то граждански

ганизирана 
от Сурдулишка 
взели

използвани и жерт 
свободолюбив

страдали ка- 
жертви във

пътни линии, пътища, мини,
Борис Костадинов
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ИЗЧЕЗВА КОВАШКИЯТ БЕЛЕЖКАЗАНАЯТ

УЧИЛИЩЕН ДВОРт или ■ ■■
Всекиму, дори и на малки

те деца, които все още не о- 
тиват на училище, е ясно» че 
училищният двор е място, къ- 
дето се събират учениците, 
очекавайки да звънне първият 
училищен звънец и където те, 
с игра и- развлечения прекар
ват почивките си. Освен това, 
при липса на спортни терени 
и зали, училищните дворове 
при подведомествените отдел 
ения в Босилеградска община . 
представляват и терени, на 
които се провежда обучението 
по физическо възпитание.

важното им е да намерят у- 
добно място за 
Намират го в двора и — все
кидневно тук стоят по някол
ко автомобила.

При всичко това, предста
вете си каква част от двора 
остава на учениците, 
тук са складирани и стълбо
ве за електрическата мрежа в 
селото, която наскоро трябва 
да се подмени!

И никой от тези хора не се 
е съобразил с факта, че вкар 
вакето на колите, както и на
миращите 
греди и стълбове могат да бъ
дат и причина за нежелани по 
вреди на учениците.

• ОТЛИЧНИТЕ МА., ГТОРИ—КОВА 
ЧИ УСЛУЖВАХА ДЕСЕТИНА СЕЛА

кол? ПРАВЕХА ВСИЧКО, ОТ ИГЛА до

паркиране.

• РАБОТА, КОЯТО 
ХУДОЖЕСТВО

СЕ ГРАНИЧИ С когато

П. Таков

(СЕЛО ЗВОНЦИ 
семейството —

мнозина ще помнят по 
май-

Освен дядо Петър и двамата му си
нове, в Звонци имаше още майстори,— 
ковачи. Така например дядо Иван, съЩ° 
така от семейството

ковачи, истинските
стар*', щри които за техните услуги дори 
идваха селскостопански производители от 
Димитровградско, Бабушнишко и Пирот, 
ско. Става дума за семейство ТАКОВИ, от 
които вече нито

Такови, със сино
вете си Вельо <и Томчо, представляваше 
още една „мини-кооперация", а юсвен 
ТЯХ ТУК бе и дядо Плртор' със синовете 
си м естествено неговата „.кооперация".

безредиесе в

Тази роля има и училищни
ят двор в село Р айчиловци, 
недалече от Босилеград. Има 
я, обаче не я изпълнява. По
точно, не може да я изпълн
ява. Именно, това важно

един не се занимава с 
ковашкия ’̂3анаят- Най-младият, Драголю6 
Таков, КОЙТО вече няколко години рабо- 

млекар, в земеделска 
ЦНЯ „Ерма" в Звонци казва:

Ковачите от Звонци бяха и добри -нал. 
банти, конто като по рецепта слагаха из
витото като полуокържност желязо 
подковане на 1впрепнат т я3Ден добитък.

ти като
Разбира се, всичко това е 

възможно, понеже училищни
ят двор в село Райчиловци 
не е заграден, а съвестта Тча 
Някои хора не е на нужната 
висота.

Учителката Любица Иванче
ва казва, че много пъти е пре 
дупреждавала за тази неред
ност, но предупрежденията й 
останали без отзвук. Все пак, 
остава впечатлението, че учи
телките в това училище не 
са били достатъчно енергични 
за да се премахнат ненужни
те предмети, с което ученици 
те ще получат условие за 
безпрепятствена игра и въз
можност да го уредят според 
желанията и потребите.

кооп е ра

за за
— Ьаща ми 

от дядо. Аз я брат
Петър е изучил занаята 

ми Александър му 
се придружихме. Три ковача и 3—4 уче
ника, каква това 
беше, само да знаете 
голюб.

живота на учениците място 
ползуват мнозина, само не 
пионерите. На тя* е оставена 
само малка част от

Но г#>емената се менявзт — сага в 
Звонци кяма нито един ковач, който пос
тоянно да се занимава с този занаят.

Петър и Ивйн Такови са пенсионери. 
Синовете им работят съвсем други рабо
ти. Същото може да се каже м за дядо 
Глигор и неговите синове.

— Ето така „умира" «нашият занаят. Аз 
съм внесъл в мазето няколко алатки 
естествено
време по нещо направя- Струва ми се, 
че ако напълно се разделя с чука и на
ковалнята не бих могъл да живея повече 
— казва дядо Петър стараят ковач от 
село Звонци.

„ковашка кооперация“ 
— спомен я си Дра-

тази
площ, колкото да минават до 
входа в училището. С други 
думи, училищният 
Райчиловци служи 
конто нямат нищо общо с уче 
ниците и обучението.

— Правехме всичко двор вот «игла до кола, 
всички дребни 

оръдия, предмети зз в

плугове, брадви, мотики, 
селскостопански

за цели,

къЩи...
Правехме и кола (волски кола) и то и 

металните част 
Дървените части бяха с украшения, а пък

лроиз- 
купуваха дори и 

и с тях си придаваха

и
наковалнята и от време на В истината на този факт 

може да се убеди всеки, кой
то тези дни мине край рай- 
чиловското училище.

Предназначението на двора 
безспорно е известно и на 
стопанина на десетина греди, 
разхвърлени по него, но е 
очевидно, че това не е взел 
предвид, тъй като сн е позво 
лил тук да ги. деля, а сетне 
да остави в безредие и трес
ките, и гредите.

Край училището минава сел 
ски път, но изглежда на селя
ните е „тесен"', така че с вол 
ските кола минават през це
лия двор.

ии дървените всичко.

металните напрзво художествени 
ведения. Нашите кола 
от -нишките села
важност. Т. Петров

И ръководствата на общест 
вено-политическите организа
ции и местната общност виж
дат гредите, стълбовете и ко
лата, но досега изобщо нищо 
не са предприели за подобр
яване на положението.

НА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ НАЙ ДОБРИЯ МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛ

млякото-милиони
■Селскостопанският сдружен селскостопанин, а ствената дъскорезница в об-

пък той също .така не се оп щината, която работи — на
лаква от хората в спомената вода, а имат и мелница, 
та рудова организация-

— Естествено, ч-з понякога 
си кажем по някоя пряка ду 

със специалистите ог 
„Сточар', въпреки, че в пос
ледно време на нас селски 
стопани се обръща по-голямо

лроизво 
дител МИЛОРАД НИКОЛОВ от 
село Лукавица е един от най- 
добрите 
община. Когато казваме това

А все пак малко труд 
средства са необходими 

загради
двор, който толкова много е 
нужен на райчиловските уче- 

И водачите на леки коли не ннци. 
се грижат за учениците. Най-

и
Да

се училищният
Димитровградскав

Освен, че в момента отгле 
ждат крави, Николови СЪЩО 
отглеждат и свине. Покрай 
това нашите домакини обрабо 
твет и не малко площи, 1КО 
ито редовно засяват е царе
вица, овес, ечемик 1И други 
селскостопански култури.

преди всичко имаме на пред 
вид отглеждането на крави, 
от които Милорад всекиднев
но до и по 30 до 35 литра мля

М. Яневма

НИШ: „12 ФЕВРУАРИ" — „АСЕН БАЛКАНСКИ" 0:0
ко.

За семейството нз Милорад 
Николов „работното време" за 

4 часа сутринта, а 
^— когато кравите Бяха близо до победатапочва в 

свършва 
са нахранени, напоени, издое.

Все пак нито Милорад, 
и останалите от семейство му

— Не ми е ясно к,ак м0' 
гат • хората непрекъснато да 
се оплакват, че (НЯма царе
вица, няма трици 'И друго. 
Как могат да отиват да чакат 
пред вратата на магазина, а 
пък нивята «им стоят нообра 
богени, казва старият 
лов, бащата на Милорад.

Сомойств-ото
най-грижлиоо следят

Отборът «на „,Асен Балкан
ски" от Димитровград отбеля 
за още един добър резултат 
в тазгодишното футболно пър 
венство. (На „горящия“ терен 
на „12 февруари' в Ниш ди- 
м'итровградч5'Ни спечелиха ед 
на точка, а «имхаа шанс «и да 
се наложат 'над домакините 

«Играта беше, не толкова ху 
бава, «колкото ..твърда” и нап 
ротната. Димитроеградчсни 
избраха затворен вариант, 
затвориха всички пътища към 
своята врата, но «не се откз 
заха и от ат.акуването на до
машния вратар. С умело ор 
ганизирани контраатаки то 
създадоха 3—4 твърде «изгод 
ни голови положения но не 
успяха да ги 'реализират. Фут 
)болиотите на „12 февруари" 
пЪк не успяха да създадат 
(почти «нито един шанс за гол, 
кервничехз «и правеха груби 
.нарушения- Затова съдията 
показа червено картонче на 
И пич.

«С успешна игра в отбора ь.а 
„А. Балкански" се изявиха по 
чти всички единадесет футбо 
листи.

Неделя беше успешен ден 
и зз останалите фу.тболнн от 
бори .на ФК „Асен Балкан
ски'. В Пирот пионерите побе 
диха отбора на „Раднички" с 
4:0, а младежкият отбор се 
«наложи «над .Единство" 
що с висока победа от 5:2.

тазине мислят да сменят 
професия- Напротив, в къЩ*- 
та на Николови постоянно се 
говори как и по 
чии кравите да се хранят та 
да дздат колкото е възмож
но повече мляко, а ог там и 
печалбата да е по-голЯмз.

Никокакъв на-

Нико-

лови
всичко, което се случва 
селското

в
Поз-огопанство. 

всички акции, ко 
отнасят до подобрява 

на селското стопанство

съ-.— Аз с моя пример пока
зах иа всички, че с упорита 
работа може много да се 
направи — казва Милорад. — 
Сдружихме труд и средства 
със „Сточар" в Димитровград, 
взехме кредит от „зеления 
план", направихме необходи
ми помещения, купихме тра 
ктор и разбира се иай-хубави 
крави. Тогава мнозина ни го 
вореха, че слагаме главите си 
в чанти, обаче за наше щас
тие те се излъгаха.

Днес за 7Лилорад Николов 
е ООСТ „Сточар" хората 
имат само хубави думи, 
ц(ого той бил «ай-сериозн-ият

дравлявзт 
ито се 
мето
и активно е тях участвуват. 
Отделно се интересуват 
комасацията, понеже 
еод©твото на млякото 
по много \по-рен«табил'Но ако

М. Николов

В следващия кръг първият 
състав «на „А. Балкански" «•*■- 
посрещне отбора на „Озрен' 
от Сокобанд. Тази среща се 
счита за „дерби" «на следва
щия кръг.

внимание. отколкото преди 
година, две. Обаче вярвайте 

че за никакви пари не

«ще
за

ми,
бих отишъл във фабрика. Впро

произ- 
би би-

чем защото и да -ида там, ко 
гато от мякото заработвам ми

които във фабриката вс“''™и парцели са групирани.
Това тук «и другите 

лаят. Всички онози, които са 
н а 41- го

лиони,
едва ли щях да спечеля- В Ниш отборът на „Асен 

Балкански" игра «в състав:
го жо-

Семейството Николови от 
село Лукав«ица/ освен че са 
известни -като производители 
ка мляко в общината, хората 
ги познават «и но още нещо: 
Николови притежават един.

тръпнали «по «следите 
-дишният Милорад и баща му 

от село Лука- 
в-ица в Димитровградска об-

К. Ставров, Тодоров, «Кръс
тев, М. Тодорович, Марков, 
Н. Тодоров, Каменов, Летро- 
в-ич, Станулов.ич, Костов (Р. 
Тодоров* ч), Алексов (Гопубов).

«щина ще '.имат успех.за- Т. Петров
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винаги в опасност. 
СЕРВАНТЕР

Жената и чашата са

Афоризми да мълчиш са две ие
Да бъдеш жена и 
съвместими поиятия.

СЕРВАНТЕС

Външностите СП Л'1,ЖЛИ0И.

ЕЗОП

Магарето и п лъвска кожл ще роое като 
магаре.

ЛУКИАН

Нмамо щаб 

за ораиъе
Прекрасната външност е опасен съблаз- 
нитол.

МАРК АВРЕЛИЯ

В|,п всяка жена живее тъща.
Ж. РЕНАРМодата о от женски род и затопа има 

свои капризи.

К. Ю. ВЕБЕР
Жените ие се докарват толкова за мъже- 

жеиите.
Ж. НОРМАН

И у наше село тия дни елмо се говори за ора 
н»е на жито. Па и кво друго дл говоримо, това йе зл 
нас най-важно... И тека седнемо вечерно време пред 
задругуту, запалимо по йедну цигару, и ск говоримо 
кикво ИМАМО, а кикво НЕМАМО зл оран»е нл жито...

те, колкото против

Соетьт ще бъде щастлив само тогава, ко- 
гато всеки човек ще има душл на ху
дожник.

Нл жената сабя дай» но свобода ие давай. 
ТУРСКАПърво, и нлй-главно, немлмо ЧОВЕЦИ... Кой ие 

оре. Те я сам вече човек на седамдесе године. Мо
ят комшия, Перча има и он толко године. Кой да 
оре. У горну маду йедън човек има педесе године, 
ама и оне се мисли да оре ли, каже стегнул га иши- 
яс и едва се каводи. Лани по оран>е децата га води- 
ше по доктурйе та искара тамо йедън месец по бол-

О. РОДЕН

Ако се боите от самотата, ие се женете. 
А. П. ЧЕХОВ

нице.

Айде и да се найде по некой здрав човек у 
село, ама немамо 
още преди войнуту, ама нема куде да га клепам. 
Од наше село до Димитровград нема ни йедън чо
век кой да работи тея работе...

Където има брак без любов, там има и 
любов без брак.ПЛУГОВЕ. Я имам йедън плуг.

ЧУДОМИР

Най-голяма отрова за сърцето е мълча
нието.Ако задругата ни помогне с плугове и докара 

некой трактор за оран»е, може и да стане нещо, ама, 
човеци бре, разберете нийе немамо ЪУБРЕ. А кво 
може да се роди без 1)убре! Задругата каже 
немащ ни за лек, а онядан четим у весници дека 
га нема и у държавуту. При мене има на бужището 

кола, ама кой да ги искара на н»ивуту!

И седимо тека и си говоримо кво ИМАМО, а 
кво НЕМАМО за оран>е. Немамо нищо!

Одйеднуш Ставрия окну колко га глас държи:
— Е нейе истина дека баш нищо немамо за 

оран>е... ИМАМО ОПЩИНСКИ ЩАБ ЗА СЕТВУ...
Верно бре, сви смо забравили дека имамо щаб,

ПОЛ БУРЖЕ
Светът за човека е тъмна нощ — всеки 
сам трябва да си свети....дека

МАКСИМ ГОРКИ
неколко

Цивилизованото дивачество е най-лошото 
от всички дивачества.-

!■?

Й К. ю. ВЕБЕР

*
По-добре е да бъдеш овчар в своята ро
дина, отколкото падишах в чужбина.

УЗБЕЙСКА
Когато човек говори по-малко, той 
глежда по-умен.

из-

МАКСИМ ГОРКИ
Който е изпитал наслада от творчеството, 
за него не съществуват други наслади.

Понякога трябва да мълчиш, за да бъ
деш чут.

А. П. ЧЕХОВ

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 
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