
Штстйо ш стпо Й*снн Ц«1
Тмте от 14 фвару- 
•рм 1975 г. И1датм- 
стшо „Братство" • удо- 
стоом с Орден Братст- 

' ю и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
ма информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на

шите народи и наро
дности.
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ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ ЗА 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА И УСТАВНИТЕ ПРОМЕНИ

Да се засили дейността на 

Съюза на комунистите
ДЕВЕТИЯТ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ ЩЕ СЕ 
ПРОВЕДЕ ОТ 27 ДО 29 МАЙ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА В БЕЛГРАД. ПУБ 
ЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЕКТОДОКУМЕНТА НА КОНГРЕСНАТА 
РЕЗОЛЮЦИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО КРАЯ НА АПРИЛ КАТО СЪЩЕВРЕ 
МЕННО СЕ РАЗИСКВА И ПО УСТАВНИТЕ ПРОМЕНИ И ПО ПРЕДЛОЖЕНИ 
ТЕ ДОПЪЛНЕНИЯ

Тези решения са взети 
на проведеното на 26 март 
заседание на Централния 
комитет на Съюза на ко
мунистите в Сърбия, кое
то обсъди проектите на 
предложените партийни 
документи «и предложи 
дневния ред на конгреса. 
Уводно изложение във

да получат свободен прос 
тор за собствено дейст. 
вие. Национализмът, от 
което и да било потекло 
подрива направо основите 
на нашата социалистичес 
ка самоуправителна об
щност и няма никакво 
оправдание и изговор за 
неговото появяване и тър 
пимост.

Бих искал да подчертая, 
че нашият разчленен об
ществен механизъм, вклю 
чвайки редакциите на 
вестниците, радиото и те
левизията, издателските

е неоправдателно и про
тив това трябва да се бо
рим. Борбата за по-нататъ 
шно развитие на самоуп
равлението по главното 
трасе, както това разви
тие постави СК и друга
рят Тито, може да бъде 
успешен само ако се води 
всекидневно и във всич
ки среди.

Съвсем естествено е. 
преди всичко да дигнат 
глас комунистите-писате 
ли, хората на Изкуството, 
работници на универси
тетите, журналистите и 
другите радетели в наука 
та и културата, както и 
техните асоциации и сдру 
жения, когато отделни ли 
ца от тези среди действу
ват от националистичес
ки позиции или грубо по 
сягат върху основните 
предимства и придобивки 
от революцията. Тук не би 
трябвало никакво коле
бание и изчакване. Воич- 
ки ние като членове на 
Съюза на комунистите 
сме еднакво отговорни за 
успешното всеобщо разви 
тие на нашето общество 
— подчерта между друго
то Чкребич.

По-нататък Чкребич се 
спря върху отговорността 
на СК за идейното насоч
ване на младите хора и 
тяхното ангажиране. Той 
също така подчерта, че е 
необходимо „да се обезпе 
чи пълноценно информи
ране по военно-политичее 
ките и др. въпроси, за 
машата отбранителна и 
самозащитна организира 
пост и подготвеност".

НА 27 МАРТ СЪЮЗНАТА ЩАФЕТА НА МЛАДОСТ 
ТА МИНА ПРЕЗ СУРДУЛИШКА БОСИЛЕГРАД- 
СКА, БАБУШНИШКА И ДИМИТРОВГРАДСКА ОБ 
ЩИНИ

СУРДУЛИЦА

ИЗРАЗ НА ЛЮБОВТА 

И СВОБОДАТА
връзка проекторезолюии 
ята на конгреса изнесе 
ДУШАН ЧКРЕБИЧ, като 
подчерта, че Съюзът 
комунистите в Сърбия ще 
трябва да засили всеобща 
та си дейност.

Изчаква се какво ще 
кажат форумите, тяхното 
реагиране, 
напътствия

на

Щ:Щафетата на младостта 
— символ на братството и 
единството на нашите на-

народи и народности, но
си техните стремежи и 
борба. А тази борба в мо
мента е борба за провеж 
дане на икономическата 
стабилизация и укрепва
не на материалното поло 
жение на сдружения труд. 
Тя носи усилията меро
приятията да допринасят 
за развитето на доходни- 

Едновре-

заключения и 
в най-широ

кия смисъл, което сочи 
към констатацията, че фо 
румната работа, както се 
казва, е развита, 
дейността 
организации е недостатъч 
но развита, често пъти 
без истинско съдържание 
и недостатъчно съдържа
телна. Факт е, че слабата 
връзка между форумите 
и членовете на СК в пър-

роди и народности и из
раз на преданост към ре
волюционното дело на дру 
гаря Тито, пристигна в 
Сурдулица на 27 март т. 
г. в утринните часове. Още 
от ранни часове градът 
бе тържествено украсен. 
Най-числени бяха младите 
които с искрена предано
ст и

Г|докато шв първичните

те отношения, 
менно евъзторг се готвеха 

да посрещнат Щафетата. 
Над десет хиляди души 

и околните села

и отражение на 
развитиепо-нататъшното 

и задълбочаване на брат-
организациивичните 

каза Чкребич — Има из
вестно изчакване, схваща 
не, че форумите в СК на 

да реагират

от града 
бяха изпълнили улиците; 
площада и градското иг-

и единството наството
всички наши народи и на 
родности". всяка цена

а често и изклю*рище. първи,
чителио само те, като по та и20-минутем прес-Младежта от Сурдули

ца превзе щафетната пал- 
младежта на Влади 

Жито-

След I шР
Душан Чкребич

съвети, комунистите в те
зи и в другите среди, тря 
бва да бъдат ефикаона 
бариера срещу всеки вид, 
облик и явление на наци 
оиализъм и други антисо 
циалистически 
Разбира се, само тогава, 
когато членовете на СК, 
техните първични органи
зации и всички други со
циалистически и самоуп- 
равително насочени 
ществеии сили считат се
бе си за активен фактор, 
а не за наблюдатели. Дей 
ността на СК на идеоло
гическия фронт трябва да 
бъде по-богата, по-всеоб- 
хватна и по-навременна и 
много по-ангажирана. Длъ 
жен съм да подчертая, че 
се получава впечатление, 
че има стсоняваие и из
чакване при реагирането 
на членовете на СК. Това

къв начин те се претво
ряват в специални, дежур 
ни пазачи на соииалистиче

-гой Щафетата тържестве
но бе изпратена, а първа 

Станика Илич,
ка от
чин хан при село

А точно в 8 часа поския самоуправителеи 
рядък, което ме е добре 
и което отслабва всеоб
щата мобилност и дееспо
собност на Съюза на ко-

я понесе
раджа, 
и 20 минути пристигна на 

украсената
от 8 клас на ос- 

„Й. й.
членове

ученичка
ловното училище 
Змай". Младите
на културно-художествс-

„Първи

тържествено 
трибуна на градското 
рище. Щафетната палка с 
поздравите «а хиляди мла 
дежи и девойки на пред- 

иа ОК иа ССМ 
Сяе-

иг-

мунистите.
Стъдюиовихме се — из- 

по-нататък Чкребич

прояви.
Трима участвуващи в 

разискванията —Миломир 
Минич, Бранка Лазич и 
Миодраг Панчич — дадо
ха подкрепа «а проекторе 
золюцията, 
да се положи повече гри- 

иастаняването на

ното дружество 
май" от Сурдулица и на 
културно- художественото 
дружество от Биновце 
както и учениците от ,,И- 
Б. Тито" изпълниха под-

тъ,кна
— с най-агресивпа форма 

албанския’ иациоиал- 
лизъм през изтеклата го
дина, така че неговите ко 
репи водят 
дългогодишното му съще-

седателя
Ненад Янев предаде

Момчилович, раоот- 
Власинските во

нажана 
ничка във 
доцентрали.

предлагай^об-
потекло от

културно-забавн а жа за
работа на млади специа
листи, на реформата на 
образованието и за морал 
ния лик на комуниста. 
Павле Бранкович даде обо 
снование на проектодопъл 

в Устава на СК

митингНа тържествения 
пред повече 
пери, младежи, 
се, войници от 
граждани от града и око
лните села говори Славо- 
люб Маринкович. пред се- 

ОК на СКС в Су

ходяща 
програма, чиято централ- 

част зае рецитал, пое
на непреходното де 

Тито.

хиляди пио- 
трчдещи 
ЮНА и

ствуваие.
Платформата на 

съдържа главните насоки 
и акции за борба иа СК 
против
национализъм 
революцията

В същото време пито 
един, мито друг вид наци 
оиализъм, съответно, мито 
сръбският, ме ще могат

СЮК
на
ветем 
ло иа другаря великоалбапскияС. М. 

пос- и контра
та Косово.

(За тържественото
и изпращане иа 

па младостта в
пенията

Сърбия, при което най- 
исто

дател иа рещаие 
Щафетата 
Босилеград, Бабушница и 
Димитровград четете на 
9 страница)

иардулица.
И тази Щафета, из 

тъкна Маринкович, изра- 
любовта, свобода- 

на пашите

напред се изтъква 
рическата 
на Йосни

роля и принос 
Броз Тито.

зяваща 
та и щастието



НАС || ПО СВЕТА И У

НАКРАТКОАКЦЕНТИ ОТ РАЗГОВОРИТЕ НА КРАЙГЕР 
В НИГЕРИЯ И ГВИНЕЯ

ЗА УСПЕХ 1А СЕДМАТА СРЕЩА * В началото на седми 
цата шефът на 
партия и държава армей 

генерал Войчех Яру 
зелени пристигнал на офи 
циално 
щение в Германската де 
мократична република. В 
Берлин Ярузелски бил 
посрещнат спектакулярно.

в Бел-

полскатадитска Арабия (9960), 
Канада ( 9410), Авст
рия (9130), Австра 
ли).'
(8730) и т-н.

С 20 250 долара на 
един жител, Кувейт 
е страна с най-ви
сок бруто-национа- 
лен доход в света. 
Следват Швейцария 
(15 360 долара), Шве 
ция (12 250), ГФР
(12 200), Дания (12
030), Норвегия (И 
230), Белгия (11 020), 
Франция (10 650),
САЩ (10 610), Холан 
дия ( 10 490), Сау-

лоложител 
на Техе

ференция са 
ни: участвувансто 
раи в срешата на необвър 
заните страни на нащвисо 
ко равнище 
бн въздейегвувало върху 
обстоятелствата в тази ча 

света. Секу Туре 
на Коми

на необПодготовките 
вързаните страни за Сед- 
мата конференции на най- 
високо равнище в Багдад 
беше една от централни
те теми в разговорите на 
председтеля иа Председа 
телството на СФРЮ Сер
гей Крайгер с шефовете 
на Габон, Нигерия, Гвинея 
и Мали.

ски
8870), Япония приятелско посе

положително
най-бедните 

в света се нареждат: 
Бутан 82 долара бру 
тонационален доход 
на един жител), Бан 
гладене (110), Етио
пия и Чад (120) и 
други.

Сред

ст на
като председател

мир на Ислямска- 
запозна

-/< Комунистите 
гия се определиха за само 
управителен 
като основна цел на тех 
пата борба, която ще се 
коди на политически 
и в демократични рамки. 
Това е най-важното заклю 

конгрес 
комуни

•гета за
та конференция,
Крайгер със състоянието 

иракско-иранските от 
беше

социализъм

Крайгер и президентът 
на Нигерия Шеху Шагари 
изразиха надежда, че Иран 
и Ирак ще имат добра во 
ля за да прекратят въоръ 
женото стълкновение 
не един мсец преди и 
един месец след Срещата 
в Багдад (разбира се, ако 
преди това ие се пости г 
не споразумение). Така би 
била създадена възмож 
мост необвързаните да да 
дат принос за установява 
не на справедлив и траен 
мир между тези две стра 
ни. И становищата на Юг 
ославмя и Гвинея във връ 
зка с присъствието на 
Иран на Багдадоката кон

на
ношения. При това 
изтъкнато, че конфликтът 
не с от полза «ито «а ед
на от воюващите страни 
а създава възможности за 

отвън- Б разгово-

план
ЮБИЛЕЙ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕ 
СКА ОБЩНОСТ

от XXIVчение 
на Белгианската 
етическа партия-УСПЕХИ И много- 

БРОЙНИ ПРОБЛЕМИ
по

намеси
рите беше подчертана не 
обходимостта, от лемната 
тъш-но укрепване солидар 
ността, взаимното сътруд 

акционното

» В края на март за
върши XII конгрес на Ин 
дийската комунистическа 
партия. В предстоящия пе 
риод
индийските 
изграждане фронт на ле 
вите и демократически си 
ли.

* Априлските преговори между Югославия 
и ЕИО трябва да подействуват за създаването 
на по-благоприятни условия за купуване на 
наши произведения.

ничество и 
единство на необвързани
те страни въз основа на 
последовател ното

главна задача на 
комунисти е

спазва
не на коренните принци
пи .и противопоставянето 
на опитите за блоково 
разделение на движение-

вия, с което бе оповестен 
„по-стройно развитие на 
икономическите връзки". 
Но засега все още трудно 
се възстановява равнове
сие между нашето купува 
не на съоръжения и дру
ги стоки на общия пазар 
и продажбата на наши 
стоки. Не съществуват ни 
изгодности за кредитира
не на внос от Югославия. 
Все още не се реализира 
предложенито според ко 
ето държавният сектор в 
страните от Общия пазар 
да бъде по-голям купувач 
на югославски стоки-

Изминаха две десетиле 
тия и половина от онези 
мартовски дни на 1957 го 
дина, когато Анри Опак, 
Пино, Ланс, Бек, Сение и 
Аденауер подписаха Рим 
ското споразумение за съ 
здаване на общевропей 
ски пазар. Създателите то 
гава с оптимизъм оценя 
ваха начинанието си еже 
лание семейството на 
„шестимата" (основопо 
ложници Франция, ГФР, 
Италия, Холандия, Белгия 
и Люксембург) постоянно 
да се увеличава. Наскоро 
това се и сбъдна — към 
Европейската икономиче 
ска общност се приключи 
ха и Великобритания, Ир 
ландия, Дания и Гърция.

Повече от страните чле 
нки изразяват задоволст 
во от постиженията на Об 
щността. Премахването 
на митнически бариери 
на територията на Общно 
стта откри нови хоризон 
ти на взаимния стокообо 
рог и видимо повишение 
на жизненото равнище

Обаче стопанската кри 
за създава все повече гри 
жи на ,,семейството". Въ 
зниква и въпрос за бъде 
щето на Общността, пре 
ди всичко поради голяма 
та безработица и отслаб 
ването на инвестицион
ния фронт. „Най-лошото 
е, счита предедателят То
ри, че поради намалени 
те капиталовложения има 
ме изоставане по отноше 
ние на главните 
ри — САЩ и 
Списъкът на задачите дей 
ствително е голям: борба 
против инфлацията, осъш 
ествяване на по-голяма е 
нергийна нзависимост, за 
здравяне на държавните 
финанси, уравновесяване 
на търговския баланс, на 
маляване на икономичес 
ките разлики между стра 
ните

Юбилеят на общността 
съвпада с годишнината 
на Споразумението за съ
трудничество с Югосла-

* Ние всекидневно на
маляваме числото на ин 

Сегаго. тернираните лица. 
ги има общо 3200" — за-

Изборен фарс явил подпредседателят 
полското правителство 1*а 
ковски и добавил, че не 
са назряли условията 
освобожданието им.

на

Хунтата на Хосе Напо
леон Дуарте, с помощта 
на силния външен съюз
ник Вашингтон, тези дни 
организирали избори за 
учредителната скупщина 
въпреки абсолютно ненор 
малното положение в стра 
ната. В сила са мерките 
на извънредно положение, 
всекидневни са стълкнове 
нията между режима и

герилците, които контро
лират над една трета от 
територията на страната. 
В изборния процес -не са 
участвували всички поли
тически партии, освен дя- 
сните и крайно десните. 
Заради всичко това светов 
ната общественост оцени 
салвадорските избори ка
то изборен фарс.

за

* По време на двуднев 
ното си посещение в Па 
риж, генералният секре 
тар на ИКП Берлингуер 
водил разговори с ръко 
водителите на френската 
Социалистическа партия 
и президента Митеран.

По повод 90-годишнината от рождението на Йосип Броз Тито

(1)7У7о#о7о непреходно дела
ТРУДНОТО ДЕТСТВО И ТРУДОВИТЕ ЛУТАНИЯ НА ЙОСИП БРОЗ ТИТО

БОРБА ЗА ПАРЧЕ ХЛЯБ
НАШИЯТ най-голям приятел и другар Йосип 

Броз Тито целия си живот прекара в борба за ин
тересите на работническата класа и на всички тру 
дови хора, за най-благородните идеали и стреме
жи на нашите народи и народности. Седем десети
летия горя в революционното работническо дви
жение, шест десетилетия укрепва редовете иа юго 
славските комунисти, повече от четири десетилетия 
изпъднява най-отговорните длъжности в нашата 
Партия- Геройски вожд във великата Народоосво- 
бодителна война и социалистическата революция, 
три и половина десетилетия бе начело иа нашата 
социалистическа държава и въведе 'Югославия в 
световната история.

Всичко, което представлява нашата държа
ва днес, всичко, с което се гордеем и което сме ре- 
шени да отбраняваме с всички сили, се намира в 
Титовото дело: социалистическата общност 
ноправни народи и народности, братство и един
ство, социалистическо самоуправление, необвърз- 
ване, нашата независимост, прогрес и изгражда
не на нашата страна-, крепкост на нашата армия, 
всенародна отбрана и обществена самозащита...

Трикратен народен герой на Югославия, ви- 
зионер и тълкувател на света Йосип Броз Тито е ро
ден на 25 май 1892 година в загорското село Кум- 
ровец, като седмо дете -на бедни селяни Франьо и 
Мария Броз. Неговите родители, потъвали в дъл
гове, както повечето селяни в Хърватско Загорие по

това време. Поради това Йосип Броз, когато роди
телите и връстниците наричали Йожа, в детство
то си доживя много трудни часове.

След завършване на основно училище в Кум 
ровец 15-годишният Броз тръгва ,,след парчето 
^оп-7* * ^ова е тРУДвн и трънлив път. Най^напред през 
1907 година пристига в Сисак, кьдето изучава кел- 
нерски, па сетне браварски занаят. Вече тук като 
чирак започва да чете социалистическа литература 
и да следи прогресивния печат.

След завършения занаят през 1910 година Йосип 
Броз напуска Сисак и заминава в Загреб. Оттога
ва и започват неговите трудови лутания от предпри 
ятие до предприятие, от страна до страна от стъл 
кновение в стълкновение. Тези 
по Хърватско и Европа са негова

партньо
Япония"

усилени пътувания 
първа школа на 

пролетарски организиран работник — член на 
Съюза на ковашките работници и Социалдемокра
тическата партия на Хърватско, участвува в демон- 
страции и стачки. След това работи в Камник, 
„Шкода , Мюнхен и Виена. През трудния живот в 
него постепенно се извайва неотстъпно решение: бор 
ба за нов живот, без оглед на жертвите и лишенията.

на рав-

членки...
Началото на Първата световна война заварва 

Броз в австроунгарската войска. През януари 1915 
година неговият полк е изпратен на Карпатите на 
руския фронт. По време на едно нападение бива 
тежко ранен, а след това пленен. Цели 13 месеца
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО
Чия на“ввя КОсъюзРвИ 
ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН С ЮЗ В

ОТ ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА СКС В НИШ

'

СапоупрввлениетоКиздържа всички изпитиПредложени кандидати за 

най-отговорни постовв * Комунистите в региона съвместно с останалите обществено 
сили, трудещи се и граждани са осъществили идейно- 

единство, както и задоволителна обществено- 
икономическа и политическо-сигурностна стабилност * За нови 
постижения е необходимо укрепването на отговорността и поведението 
на всеки член на СК * За председател на МОК е избран Александър 
Йованович * Новоизбраното Председателство на МОК за секретар на 
Председателството избра Хенрик Селич * От Конференцията е изпра 
тена поздравителна телеграма до Председателството на ЦК на СКС

Председателството на Междуобщинска- 
та конференция на Социалистическия 
южоморавски регион
р - предложение за председател ня
обвд^1ИнТюНа Мезкд5общинската регионална
брХ^РАНКО ПАКИЧСКИ РеГИ°Н Да бъде из- 
_.р ИКО ДАКИЧ, известен обществено-

~ КОСТАДИН МоГчйлОВИЧПОДдРоскоС 
рошен председател на" ОК на СКС в Сурду^а.

За председател на Регионалната стопан 
ска камара е предложен ЛЮБА МИНИЧ пона 
стоящем директор на мина „Благодат? док^о 
за председател на Кооперативния 
ложен МЛАДЕН ДЖЕЛИЧ.

Председателството 
жения съгласно

политически 
политическо и акциО!шоСЪООЗ в

на заседанието си от 25март даде

политически 
дател

Делегатите на Изборно
то заседание на Междуоб 
щинската конференция 
на Съюза на комунистите 
в Ниш, състояло се в по 
неделник, приеха 
да: „Някои актуални зада 
чи на Съюза на комунис 
тите в предстоящия пери 
од”, изнесен от Саво Са 

досегашен предсе

съюз е пред
докла-- направи тези предло- 

обществен 
предложени

ето ще се води разговор в ОК на ССТН на Юж 
номоравски регион.

регионалния 
договор по кадрова политика. По

ватггч,
дател на МОК на СКС в 
Ниш, както и Ориентаци 
онна програма на актив 
ностите на МОК за пери 
од от 1982—1986

Съюзният ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

За отношенията със съседите Йованович е роден 
през 1981, а член на 
СЮК е от 1948 годи
на. Покрай останало 
то досега е бил член 
на Общинския коми
тет на младежта на 
Сърбия и Югославия, 
комитет на СК, член 
член на Общинския 
на Околийския ко
митет на СК, дирек
тор за плана в МИН 
и директор на пред
приятието за пътища 
в Ниш.

Селич родия 
през 1940, а член на 
СЮК е от 1958 годи
на. Изпълнявал е не-

година.
В отношенията с пове 

че съседни нам страни, 
се казва в отчета за до 
сегашната работа на Съ
юзния изпълнителен съ 
вет, са постигнати поло 
жителки

нение не само искрено 
стта на политиката си 
към нашата страна, но и 
интересите на мира и си 
гурноетта на Балканите. 

На нашата 
резултати в об да развиваме 

добросъседски 
ния в областите от взаи 
мен интерес, Албания от

Делегатите избраха и 
Председателство на МОК 
от 17 членове както и 
всички комисии на МОК. 
За изпълнителни секретари 
изпълнителни секретари 
са избрани Марица Ста 
менкович, квалифицирана 
работничка от Ниш, Све 
та Трайкович, дипломи
ран икономист от Проку 
пие и Петър Виданович, 
техник от Пирот.

Изтъквайки, че избори 
те в Съюза на комунисти 
те за пръв път се прове 
ждат без другаря Тцто и 
припомняйки за неговото 
огромно непреходно дело 
и творческия му подтик 
на всички наши акции, в 
доклада Саватич изтък

малко отговорни длъ 
жности, от кои

то: заместник сек
ретар на МОК на 
СКС Ниш, председа
тел на Общинската 
конференция на СКС 
Ниш, делегат на Ску 
тцината на СФРЮ. 
Член е на ЦК на 
СКС.

готовност
нормални

отноше-ластта на политическото, 
икономическото и култу 
рното / сътрудничество.

И покрай настоянията от 
отношенията с България

върна с намеса във вът 
решните работи на наша 

всичко та страна и с активност 
срещу конституционното 
устройство и териториал 
ната цялост. Югославия 
предупреди албанската 

страна за неприемливост- 
та на това поведение и 

открит . за опасните последици от 
тази политика за взаимни 
те отношения на двете

да се премахне 
онова, което пречи на 
трайната консолидация 
на взаимните отношения 
България се опитва чрез 
отричане на македонска
та нация и малцин
ство да държи 
въпроса за териториална 
та цялост на Югославия, 
с което довежда под съм страни.

труднос 
през

ционно единство, както и 
задоволителна обществе
но-икономическа и полита 
ческо-сигурностна стабил 
ност в региона. С цел по- 
реално да оценим какво 
е постигнато, както по-къ 
сно подчерта в разисква 
нето си БУДИМИР БУКА 
ШИНОВИЧ, трябва да 
си припомним за услови
ята, които характеризира 
ха този период. „Работе
ше се във влошени меж 
дународни отношения» а 
в страната останахме без 
другаря Тито, Кардел и 
други изтъкнати револю 
ционери. Въпреки бройни 
те трудности, самоуправи
телният
държа
Направихме това много 
по-успешно, отколкото то 
ва е направено в други 
страни. Това, разбира се, 
не значи, че нашата сис 
тема не трябва да доизгра 
ждаме, да търсим 
решения..

Припомняйки за Ти- 
товите думи, че всички 
членове на Партията тряб 
ва да бъдат истински ко 
мунисти, дори да са по- 
малко отколкото ги има
ме днес, Саватич подчер
та, че една от първосте
пенните задачи занапред 
е борбата за дейни члено 
ве и за идейно-полцтнче

на, че въпреки 
тите и слабостите 
изминалия период с уси 
лията на всички социали

самоуправителетически 
ни сили, преди всичко на 
трудещите се в сдруже 
мия , труд е постигнато 
идейно-политическо и ак

В търсенето' на работа йосип Броз през 1921 го
дина пристига във Велико Тройство, недалеч от Бйе- 
ловар. Тук прекарва четири години, работейки ка
то машинист в млин. Твърде бързо става известен и 
обичан в селото. Твърде е трудолюбив. Оказва на 
селяните дребни услуги и им обяснява необходимо
стта от организиране и целта на борбата за по-до
бър живот. Разказва им как Ленин разделил земя
та на селяните. Намира доста съмишленици и не
прекъснато разширява теорията на своята дейност 
и влияние. Става и член на Окръжния комитет на 
Партията.

Полицията не дава спокойствие «а Броз по вре
ме на пребиваването му във Велико Тройство. Пора
ди революционна работа постоянно е под набл-юде* Н 
ние. Затова бива принуден да напусне селото и да 
замине в Кральев1Йда, където намира работа в ко
рабостроителния завод. И тук бързо се почуетвува 
дейността на Броз: съживява работата на корабо
строителния синдикат и партийната организация. 
Наскоро става работнически довереник и организа
тор на успешна стачка, па управлението през ок
томври 1926 година го уволнява.

По покана на централата на Съюза на 
мсталците Броз минава през Белград и идва в Сме- 
деревска паланка, където започва да работи във фа
бриката за вагони. Броз и тук посещава голямо вни 
мание на синдикалната дейност: избран е за работ
нически довереник, идва в стълкновение с управле
нието на фабриката и бива уволнен.

Своята революционна дейност продължава в 
Загреб, където е избран за секретар на Областния 
комитет на Съюза на металците на Хърватско. По- 
късно поема и функцията ат секретар на Съюза на 
кожарско-преработвателните работници и бива из
бран за член на местния комитет на ЮКП за Заг
реб. Навсякъде работи неуморно и се бори за ре
шаване на жизнените проблеми ма работническата 
класа й трудещите се.
В следващият брой: „НЕ ПРИЗНАВАМ БУРЖУАЗ 

Подготвил: Д. Радованович

прекарва в болница: прележава възпаление на бе
лите дробове и петнист тиф. Обаче по време на ле
куването непрекъснато чете. Пребиваването в бол
ницата ползува да научи руски език и да запознае 
произведенията на класическата руска литература.

Тази световна война прави на Броз безцен 
на услуга: в Русия го заварва първата социалис
тическа революция- Веднага се явява в Червената 
гвардия. Участвува във въоръжените борби,

социализъм из- 
венчки изпити.

нови

Търсейки работа, Броз през 1911 г. пристигнал в Кам- 
(Тито стои вляво зад работника с бялата куртка)

ствува политически, работи нелегално и през де
кември 1919 година бива приет в Партията:

Йосип Броз в Югославия се завръща през сеп
тември 1920 година, когато новосъздадената власт, 
сътворена върху основите на социално и национал
но неравноправно, бива захваната от трудни иконо
мически и обществени кризи. Революционните нас
троения укрепват и металоработникът, който дожи
вява Октомврийската революция, веднага се озовава 
в редиците па иай-дейиите. Участвува в предизбор
ната кампания за Учредителната скупщина, стачку
ва, изнася лекции, говори на митинзи...

ник

ско разграничаване.
Спирайки се върху 

осъществяването полита 
икономическата 

в доклада
ката на 
стабилизация 
и в разискванията се 
тъкна, че тя бе и ще оста 
не в центъра на внимани 

на СК и всички

из

саето
моуправителни соццалис 
тичсски сили.В. Божило!НИЯ СЪД!..."
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБОБЩИНСКЛТЛ СКУПЩИНА В СУРДУЛИЦА

■ гж ,?л“&г'л\и°ггТимИ\
РОВГРАДСКА И ПИРОТСКА ОБЩИНИ

ИПЩОТ-ЕМИО ЗШ1Ю11 МЕРКИМиналата седмица в Димитровград и Пи 
рот ■ се състояха заседания на каидидационните 
конференции за предлагане кандидати за де 
легати в Съвета на общините на Скупщината 
ат СР Сърбия. Членовете на каидидационните 
конференции единодушно приеха предложени 
ето кандидат за делегат в Съвета на общини 
те на Скупщината на СР Сърбия от Димитров 
градска и Пиротска общини, които съчиняват 
една избирателна колегия, да бъде Елена Злата 
нова .прогимназиална учителка от Димитров
град.

през 1980 година. Об
що за тези цели са отде
лени над 143,7 хиляди ди* 

което е с 61,6 на сто

ж ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА СА ПОСТИГНАТИ 
ЗАВИДНИ СТОПАНСКИ РЕЗУЛТАТИ, НО СЕ НА- 

ОЩЕ ПО-ГОЛЯМОАНГАЖИРАНЕ НА ВСИЧ
ИЗНИК-

сто

ЛАГА
КИ СУБЕКТИ, ЗА ДА СЕПРЕОДОЛЕЯТ 
ВАШИТЕ ТРУДНОСТИ

нара,
повече от предишната го
дина. Обезпечени са сред
ства за възпроизводство в 

от 282,7 хиляди ди 
46 на сто по-

деиции и изострени усло-Занапред стопанските
организации в Сурдулиш- вия на стопанисване, 
ка община трябва още ло- 
последователно да разкри 
ват вътрешните резерви 
да увеличават обема

размер 
нара или сПрез миналата година 

организациите на сдруже
ния ТРУД в общината са 
осъществили общ доход

вече.
Трябва да се напомни, 

че през миналата година 
броят на заетите се е уве
личил с 8,9 процента, кое- 

че и за-

. Елена Златанова е примерна просветна 
работничка и обществено-политически деец. 
Понастоящем е член на Председателството на 
ОК- на ССТН и председателка на Конфереици 
ята за обществена дейност на жените в Димих 
ровград.

то потвърждава, 
напред ще се полагат уси
лия за намаляване на не
заетостта. Прибавим 
към това и фактът, че сре 
дният личен доход е уве
личен с 34,8 на сто и въз- 

иа 7637 динара — 
се общото

К. Г.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ИЗ ПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
КЪМ ОС В БОСИЛЕГРАД

ли

Осъществени положи
телни резултати

лиза
потвърждава 
определение заетостта да 
не- се увеличава за смет
ка на жизненото равнище 
на досегашните работни-

* Обсъдени и приети редица отчети. По
ложителни делови резултати в организациите 
на сдружения труд. Стабилизацията 
пред в центъра на стопанството.

ци.
Разбира се, през мина

лата година налице са би
ли и някои отрицателни 
явления. Преди всичко из
разходваните средства са 
се увеличили и са достиг
нали сума от 1 532 524 хи 
ляди динара, тка че тех
ният ръст е бил с 2,56 пун 
кта по-голям от ръстта на 
общия доход. Все още не
достатъчно се уплътнява 
работното време, а и неос 
нователните отпуски по 
болест намаляват стопанс 
ките ефекти.

Делегатите на Общинс
ката скупщина подкрепят 
предложените мерки от 
Съвета за стопанство и 
финанси и се приобща
ват към общите усилия 
за още по-последователно

и зана-

ЗАВИДНИ СТОПАНСКИ РЕЗУЛТАТИ: Центърът на 
Сурдулица

производството и намаля
ват разходите по стопанис 
ване, да заместват вносни 
те с домашни суровини и 
създават възможности за 
увеличаване броя на. зае
тите, като при това пос
тоянно се държи сметка 
за запазване и нарастване 
жизненото равнище на 
трудещите се — препо
ръчва Съветът за стопан
ство и финанси при Об
щинската скупщина.

Тези ооновни направле
ния са били в центъра на 
вниманието и през изтек
лата година, която, се от
чита като успешна сто
панска година, въпреки 
някои неблагоприятни тен

Членовете на Изпълни
телния съвет при Общин
ската скупщина в Босиле 
град, на проведеното през 
миналата седмица заседа
ние обсъдиха й приеха от 
четите за работа на Общин 
ската скупщина, нейните 
органи и тела, за период 
март 1981 — март 1982 го 
дина. Същевременно бяха 
разглдани и приети и от
четите на общинските пра 
восъдни органи, инспек
ции й останалите органи 
И тела, които ще обсъдят 
делегатйте на Общинската 
скупщина.

вет обсъдиха и приеха про 
ектобюджета на Общинска 
та скупщина за текущата 
1982 година, в който се 
предвиждат средства от 
около 42 милиона и 700 
хиляди динара.

в размер от 2302 милиона 
динара, което е с 53 на 
сто повече в сравнение с 
предишната (1980) година 
Твърде висок размер на 
номинално увеличение бе
лежат и останалите фи
нансови резултати: осъЩе 
ствен е доход от 770 ми
лиона динара, или с 48 на 
сто повече и чист доход 
в размер от 534 милиона 
или с 51 на сто повече в 
сравнение с предишната 
година.

При разпределението на 
чистия доход е отделено 
повече за разширяване на 
материалните основи на 
труда и резерви — общо зация. 
26,9 на сто срещу 25,2 на

В продължение на засе 
данието бяха разгледани 
няколко искове на местни 
о бщности и отделни лица 
повече от които се отна
сят до комунално-битово
то изграждане на селата 
и отделни махали, а преди 
всичко електрифициране 
то на същите.Освен това членовете на 

Изпълнителния съвет, об
съдиха и няколко инфор
мации, от които и инфор
мацията във връзка с осъ 
ществените 

стопански

прилагане на мерките на 
икономическата стабили-

М. Я. Ст. Н.
миналогодиш 

резултати 
на организациите на сдру 
жения труд. Обща е кон
статация, че воички орга
низации 
труд в общината, според 

заключителните баланси на 
1981 година отчитат поло
жителни делови резулта
ти. Констатация е и • това,

ни БЕЛЕЖКА

Навреме и откровенона сдружения

Хората, на които изкачването на всяка 
цена по , лествицата на властта и политичес 

йерархия е ,/най-свещена" цел в живота 
са носители на зародиша на голям брой „вът 
решни болести" на социалистическото 
управление. Кариеризмът е 
тически плевел

остро осъдено кариеристичното поведение на 
Вера Миланова, юрист в Общинската скупщи 
на в Димитровград. Както изтъкна председател 
ят на ОК на ССТН Цанко Костов, 'Другарката 
Миланова се е налагала като кандидат за де- 
летат в Съвета на общините в Скупщината на 

С, каот при това злоупотребила с длъжнос- 
гттц16^ на Политическия , активна ОК на 
и Именно, като политически ^активист, 
Вера Миланова е участвувала в изборната ак 

местната общност Бачево, където 
уейяла да подготви издигането на собствена 
кандидатура, въпреки че въз основа на пред 
ложенията от предкандидационните и канди 
дационните събрания Координационното тя 
ло за кадрови въпроои е издигнало кандидату 
рата на Елена Златанова.

ката
че с пб-организирана ра
бота, с по-целесъббразно 
използуване на вътрешни
те ресурси и по-голямо 
вндряване мерките на ико 
номическата стабилизация 
деловите им резултати мо 
гат да бъдат много по-доб

само
обществено-поли 

върху чието стъбло избуяват 
груповщината, бюрократизмът и други анти 
самоуправителни прояви.

Разбира се, делегатската система 
най-широка форма на демократично

като
участие

на трудещите се и гражданите в* решаването 
по всички основни обществени въпроси, 
стояннб е изложена на прицел на кариерис
тите. Затова бдителността, преди всичко на 
комунистите в делегациите и 
скупщини, и навременното засичане 
те на кариеристичните прояви са от 
мо зачение за успешната борба срещу кари

тивност в
пори.

Във връзка с обедине
нието на основните учили 
ща,Изпълнителният съвет 
застана на становище, че 
този въпрос трябва да раз 
решат трудещите се в те 
зи образовател но-възпита 
телни ведомства.

На заседанието 
те. на Изпълнителния съ

делегатските 
корени- 

най-голя-

Отправяйки конкретна и конструктивна 
критика, членовете на кандидационната кон 
ференция заеха становище, че такова поведение 
е в разрез със самоуправителната 
ческа практика и с авторитета 
кн активист.

Един показателен пример в тази насо- 
ка неотдавна забележихме в Димитровград.

На кандидационната конференция за 
предлагане кандидати за делегати в Съвета 
на общините на Скупщината на СР Сърбия беше

социалисти 
на политичес

чренове
К. Георгиев
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Защо не връщат 

нзлишека?
ИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Високо самоупоштенно съзнание 

на избирателите В изнесения преди известно време доклад 
на Общинската изборна конференция на СК в Бо
силеград между другото беше подчертано, че в ня- 
колко организации на сдружения труд работниците 
оправдателно изтъкват, че нямат никакав преглед 
и влияние върху средствата, който отделят за съв
местно потребление. При > това самоуправителните 
общности на интересите осъществяват излищек, а 
организациите на сдружения труд в общината сто 
панисват със загуба или на ръба на доходността.

Това са съвсем неоповержими факти.

на избирателните пункто
ве, и Да изпълнят граждан 
ската си длъжност.

Предложените кандида 
ти за членове на делега 
ции и членове на обще 
ствено-политическия - съ
вет на Общинската скуп
щина получиха голямо 
мнозинство гласове, което 
показва, че в. делегациите 
са предлагани хора, които 
според оценка на избира 
телите могат успешно да 
вършат делегатската длъ
жност и да допринасят 
за по-успешно действува- 
ване на делегатската систе

в Димитровградска община изборите 
протекоха и протичат при пълна демократич 
ност и координация, а населението с масовото
си участие на дело потвърди предаността си 
към социалистическото самоуправление, деле
гатската система и политиката на Съюза на 
югославските комунисти. Тръгнахме обаче по-нататък, да узнаем с 

какви средства са разполагали през миналата годи 
на СОИ по основно образование и възпитание, дет
ска и социална защита, култура, физическа култура 
и здравна защита, колко са имали излишек и ка
ква е по-нататъшната му съдба.

Трудовите хора и граж 
даните, както и «ръковод 
ствата на обществено-по
литическите организации 
в Димитровградска общи 
на не крият задоволство
то си от факта, че. на из 
борите, състояли се на 18,
19 и 21 март, тяхзната об 
щина беше една от най- 
успешните в СР Сърбия.
Показателите наистина са 
внушителни. В организа
циите на сдружения труд 
гласуваха 4902 трудещи се 
(95 на сто), а на общите 
избори успехът беше още 
по-голям — гласуваха 95,6 
на сто от избирателите 
(11 007 граждани).

Безспорно масовият от 
зив на гласоподавателите 
беше доминантно явление 
в изборите. Заради значе 
нието, -което отзивът на 
избирателите има за всяка 
изборна активност, както 
и заради стремежите, с 
които многохилядната де
легатска база излезна на на онези, които са изготви 
избирателните * пунктове, ли
на тази масовост трябва ци, над 600 гласоподавате
да се обърне изключител ли не се намираха на спи градчани посрещат пред
но голямо внимание. Що' сък и ■ не получиха пока- . стоящите изборни задачи 
се отнася до Димитров на за гласуване, но това К. Георгиев
градска община, високият не им попречи да дойдат

процент на гласувалите е 
резултат на навременната 
и съдържателна организа 
ционна и политическа под 
готовка, която проведоха1 
обществено - политически 
те организации начело със 
Съюза на комунистите, но 
още в по-голяма степен 
резултат на високото са- 
моуправително 
на трудещите се и граж 
даните в тази крайгранич 
на община. В потвържде 
ние на тази констатация 

. ще посочим, че до 8 часа 
гласуваха 53 на сто от 
гласоподавателите,' а в ня 
колко местни общности 
за два часа гласуваха вси 
чки избиратели. Значение 
то на тези факти е още 
по-голямо ако се знае, че

През миналата година тези шест самоупра- 
вителни общности на интересите чрез облагания от 
трудещите се и гражданите в общината и от обезпече 
ните средства от регионалните и републикански СОИ 
разполагали с над 88,3 милиона динара. За осъществя 
ване на обществените си цели и програми са из
разходвали над 82,2 милиона динара. В случая не 
навлизаме в това да ли е толкова трябвало да се 
изразходват. Всичките те са имали положителен ба 
ланс, а останалите около 6 хмилиона динара са раз

които 
доход

в настоящата година, а благоволили са да върнат 
на стопанството само 1,2 милиона динара?!

Ако се направи сравнение на целокупните раз 
полагаеми средства с миналогодишния: бюджет на 
общината (35 милиона динара), разбира се ако въ
обще е нужно такова сравнение, произлиза че тези 
СОИ, които действуват в икономически доста изо 
станалата община, стават все по-голяма икономиче 
ска сила и все повече се налага въпросът: защо те 
взимат повече средства от сдружения труд? Ако 
пък все още достатъчно не заживя свободната раз 
мяна на труда и средстава и ако все още се чув
ствува бюджетният начин на финансиране, един 
друг въпрос търси отговор: защо тези СОИ, т.е. су 

' бектите им не връщат излишека на стопанството.

Имайки предвид обществените становища и 
ползувайки се с някаква ,,справедливост” към сто 
ланските организации тези СОИ са решили част 
от излишека да върнат на създателите дохода. 
СОИ по детска защита е запланувала да върне 
на стопанството 1,08 милиона динара, докато над 
3,2 милиона динара е засметнала като доход в наето 
ящта година. От неизразходваните средства, СОИ по. 
физическа култура за доход е запланувала над 195 
хиляди, а за стопанството само 7067 динара. СОИ по 
култура ще върне над 184 хиляди, докато над 260 
е оставила за доход, а- СОИ по образование остана
лите 92 244 динара е разпределила за свои 
На СОИ по здравна защита са останали 53 хиляди 
динара и същите са насочени за капиталовложения- 
СОИ по социална защита „няма” средства за връща 

— останалите над 446 хиляди динара е разпреде 
лила за свои нужди.

Факт е, но не нов, че самоуправителните об 
щности на интересите вместо да бъдат място за 
размяна на самоуправителни интереси все повече ста 
ват място за натрупване на икономическа мощ. Поня 
кога те заимствувагг средства на стопански органи 
зации, когато те имат серибзни трудности в стопа 
нйсваието. Но те това правеха в крайна нужда, ко- 

тези трудности се издигаха като обществено- 
икономически и политически въпроои. Обаче неудо 
бно е когато се казва, че заимствуват средства на 
онези, които ги дават. Но, тук, коментарът е изли
шен. Сигурно е, пък че заслужава внимание когато 
отделни СОИ намаляват облаганията на ндкои ор 
ганизации. Обаче, това не се прави винаги и после 
дователно.

ма.

Не бяха позволени про 
пуски. Така например, в 
,,Металац” изборите бе 
повториха, само заради 
това, че директорът „опъ 
лномощил” един работ 
ник да гласува и за него.

съзнание

за различни цели, от 
милиона

пределили 
— над 3,9 за

В Димитровградска об 
щина вече се учредиха де. 
легациите и се проведоха 
кандидационни конферен 
ции на избирателните ко , 
легии, на които бяха ут 
върдени кандидати за де •

нито лошото време, нито легати в съветите на об 
старостта бяха пречка да ществено - политическите 
се дойде на избирателния общности. Според плана 
пункт, Ето още едно све минават и подготовките за 
дение, което ярко говори изборните събрания на 
за съзнателността на гла делегациите. Всички тези 
соподавателите. По вина резултати,, осъществени в 

досегашната изборна ак 
избирателните списъ- тив-ност са извор на опти 

мизма, с който Димитров

СУРДУЛИЦА

Жените готови и за най-сложни задачи
цели.

отбранителните задачи 
при всички обстоятелства.

Висока оценка е дадена 
,за боеготовността и подго 
твеиостта и на жените от 
териториалната отбрана 
На миналогодишните у че 
мия те проявиха висока 
морално-политическа и бо 
ева готовност за изпълйе 
ние ма най-сложни зада-

изнесени на съвещанието 
дадоха фактически пре- 
сек на дейността на поде 
ленията по териториална 

изтеклата

Тези дни в Сурдулица 
беше проведено съвеща( 
ние на командирите пр‘ 
териториална отбрана. В 
него покрай представите
лите на щаба по територи 
ална отбрана лрисъству

не
отбрана през 
година. Ако се съди по
резултатите, осъществени 
в многобройните учения 
и упражнения, може да 
се каже, че частите по те 
ригориална отбрана ' са 
напълно подготвени за из 
пълиение на боевите

ваха и най-вйсшите ръко 
водители на Общинската 

обществено 
организа

скупщина и 
-пол ити ческите 
ции в Сурдулица.

Уводните изложения
чи.

Това естествено не зиа. и гато
чи, че не могат да се по 
стигнат и още по-хубави 
резултати, 
именно оттам, през наето 
ящата година е предвиде 
на активност, която още 
повече да .повити цодгот 
всиостта и боеготовността 
па числящите се към тери 
ториалиа отбрана.

Частите цо териториал 
ма отбрана са развили 
твърде оживено сътруднй 
чесгво с местните общно 
сти и организациите на 
сдружения труд.

I ,
Изхождайки3

[*Нгшштт а Сегашното състояние показва, Че от работништ ците еч отчуждена част от дохода им й че са лише 
ни от възможността да влияят върху нея- Сигурно 
е, че в дните пред нас спрямо трудно заработения 
ботиически динар е необходимо по инакво поведеЩШ-щ

субект в териториалната отбрана

ние.
Васко БожиловС. М.Жените са активен
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БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИ 
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИИНТЕГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ В СУРДУЛИШКОТО СТОПАНСТВО

ОБЕДИНЯВАНЕ НА „ЗИДАР“ 

И „МАНГОВО“ ОТ СКОПИЕ
* ЛЗТРАДНЯ“- БЕЗ ШУМ

беше фак- 381 хиляди динара. /Сред 
пият личен доход на един 
зает през миналата годи- 

възлиза 5771 динара и 
в сравнение с по-минала 
та година са 
със 17 на сто.

Загрижващ 
тът, че все до деветмесс- 
чието на изтеклата година 
строителната организация 
„Изградил” стопанисва- 

със загуба. Дотолкова 
повече, че тя до преди то 
ва беше една от най*ста- 
билните стопански 
низации в общината, 
тук над 160 души изкар
ват прехрана за себе си и 
семействата;

наОт друга страна, в раз 
говорите се изтъква въдмо 
жността над 50 полуква 
лифицирани, квалифици 
рани и висококвалифици 
рани работници от , Зи
дар да работят на обекти 
те в Съветския съюз в 
рамките на спогодбата 
между „Маврово" и съвет 
ски строителни организа
ции. Още толкова квали
фицирани 
коквалифицираии , работ 
ници зидари биха били 
приети на постоянна ра 
бота, а ще работят на обе 
ктите навред по страната

® На 4 март т.г. се е състоял Референдум, 
на който трудещите се (370 от „Зидар” и 6800 
от „Маврово”) са казали „да” на интеграцията, 
след която „Зидар” става основна организация 
на сдружения труд на този колектив

по-високише
Един от най-изпъкващи 

те проблеми през минала
та година, който е въздей- 

деловите

орга-
че

ствувал върху 
резултати е бил недоимъ
кът и нередовното обез
печаване на строителен ма 
териал, цимент, желязо, 
както и известни субектив 

причини преди всичко

В Сурдулишка община 
стопанските организации 
отдавна са схванали зако 
номерностите и предимст 
вата от сдружаването. Са 
мостоятелното стопанис
ване и затваряне в общин 
ски (или каквито и да би 
ло други) рамки не дава 

, възможност за размах и 
ограничава развитието. 
Оттук обстоятелството, 
че почти всички стопанс 
ки организации стопанис
ват в рамките на големи 
стопански обединения.

печава топло ядене за 
работниците от „Зидар”, 
които ще заплащат само 
по 15 динара, а останала 
та сума до 56 динара ще 
компенсира организация

Ето защо, общото състо
яние в което се намери та 
зи организация, както и 
изнамиране начийи и въз 
можности за преодоляване 
на слабостите бяха въп
рос за разрешаване на 
трудещите се тук и на об 
ществено-политическите ор 
га низации и Общинската 
скупщина. Задружно със 
съвместни сили, а преди 
всичко с по-голямо анга
жиране на трудещите се 
в организацията, състоя
нието значително се по
добри. До края на 1981 го 
дина с по-голямо ангажи
ране, икономисвате на 
материали и с по-добра 
организация, трудещите 
се не само че успяха да 
наваксат загубите но от 
-делиха и във фондовете 
около 52 хиляди динара.

През изтеклата година 
в тази ТО е осъществен 
общ доход от 42- 431 хиля 
ди динара, доход от 
19 630 хиляди и чист до
ход от 16 392 хиляди дина

висо-и
ни
неефикасното ползуване 
на работното време, чес
тите отпуски по болест (в 
сравнение с по-миналата 
година са увеличени с 16 
на сто).

Според плана за настоя 
щата година с по-добра 
организация, с пълно про 
веждане мерките на ико 
номическата стабилиза
ция, както и изостряне на 
личната и колективна от , 
говорност, общият до
ход ще се увеличи с 54 
на сто и трябва да досгиг 
не сума от около 65 445 
хиляди динара, докато пък 
личните доходи ще се уве 
личат от 25 на 30 на сто.

Във връзка с това, от
насяйки се с въпрос към 
директора на организа
цията Кирил Велинов той 
каза: Планът е реален и 
осъществим. Необходими 
ят строителен материал 
вече е обезпечен около 
70 на сто, а също така ще 
се стремим пестенето на 
време и материал да за
еме значително .място в

та.
Двете строителни орга 

низации „Маврово” и „Зи

Да напомним: ООСТ 
„Пети септембар” е в със 
тава на автомобилните 
заводи „Дървена Застава” 
от Крагуевац, „Галени
ка” в химическо-фарма 
цевтичната индустрия „Га 
леника” от Белград, кон 
фекция „Вело поле” в съ

I на модната конфек 
„Ниш”, свои основни

става 
_ Ция

организации имат 
обувната фабрика „Коща 
на” от Враня, мебелната 
фабрика „Симпо”, 
от Враня и прочие.

още

Дело на „Зидар”: Нови строежи в Сурдулица
СЪЩО

в състава на ООСТ „Унг- 
рап”.

Очевидно, обединяване 
то с „Маврово” пред ,,3и 
дар” разкрива редица бла 
гоприятни възможности 
за афимрация и извън об 
щиноки граници.

дар” вече са направили 
съвместни предложения и 
конкурират за изгражда 
нето на редица обекти: 
втория етап на мотела 

от „Предеяне” и регулацията 
на „Морава” и предпазва 
не на град Буяновац от 
наводнения.

Тези дни и строителна
та организация „Зидар” 
пристъди към обединява
не със строителната ор 
ганизация „Маврово” 
Скопие. Именно, на 4 
март т.г. трудещите се 
от „Зидар” и „Маврово” 
са казали „да” за интег
рация, след което 
става основна организа 
ция на сдружения 
на този колектив, 
щия брой на работниците 
за интеграция в „Зидар” 
са гласували 292 души 
или около 80 на сто от за 
етите. Не са гласували 40 
работника, поради годиш 
ни отпуски и 
командировки на 
обекти.

Според програмата за 
интеграция, на срещата 
—договор състояла се на 
10 март т.г., всички закон 
ни формалности за интег 
рацията, както и съгласу 
валето на нормативните 
актове трябва -да се прове 
дат до 15 април.

Предимствата от интег 
рацията вече са налице: 
според договора ООСТ 
„Изхрана” в състава 
„Маврово” предприема 

мерки от 1- април да обез

ра.
През 1981 година тру

дещите се в тази органи 
зация за лични доходи са 
изразходвали 15 895 хиля 
ди динара, а за съвмест
но и общо потребление —

стопанисването на нашата 
организацията.

Ст. Н. М. Я.

„Зидар” НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ 1981 ГОД.

Неспазване на пропорциитетруд 
От об

486 динара повече, колко- 
то възлизат 
заплатените

Отделни организации не са спазвали съот
ношенията между изплатените чисти, лични 
доходи и разпределените средства за съвмест 
но потребление и пропорции от самоуправител 
ните споразумения

териалната основа на тру
да и за резерви са отде
лени само 1 024 000 дина
ра и тези средства с 2 
на сто са по-малки от раз 
пределените за тази цел 
през по-миналата година 
За лични доходи са раз- 
пределни 29 271 000 дина
ра, а средният личен до- 
ход
възлезъл на 7922 динара и 

с 15
Но докато едни 

организации са имали уве 
личение по-малко ог 15 
на сто или

и превишено 
лични дохо

ди.

Същевременно- за съв
местно потребление пове
че са отделени 734 756 ди 
нара (Здравният дом — 
92 463 дин.. Центърът по 
социална работа — 7777, 
Основното училище в Бо
силеград — 210 897, Ос
новното училище 
тър — 28 133, Основното 
училище в Г. Любата *- 
62 • 280 и Основното 
ще в Г.
206 динара).

временни 
други Трудещите се в десет

те нестопански организа- 
на сдружения труд 

Босилеградска община 
миналата година са прик
лючили 
баланс. Същевременно оба 
че отделни организации 
са показали недомакинс- 
ко поведение

1980 година е увеличен с 
19 на сто. Същевременно 
са изразходвани 11 113 000 
динара. Участието пък на 
тези 
доход

ции
в по трудещ се е

в общия 
е доста малко, а 

особено в училищата 
неже разходите са отде
ляли преди всичко за ото 
пление, ток, амортизация, 
за пътни

средства
с положителен отчита увеличение 

на сто.по- в Бис-

в разпре
делянето на средствата за 
лични доходи и за съв
местно потребление.

293-те работника, колко 
то в тях са работили (7 
души повече -отколкото 
миналата година) са осъ- 

на ществили общ доход от 
61 019 000

даже по-мал
ки личне доходи от тези 
през 1981 год. ( в Аптеката) 
в други' това увеличение | 
е по-голямо: личните дохо 
ди в центъра за култура 
са увеличени с 34, в Цен
търа по социална работа 
с 26 и пр. Всъщност

учили 
Лисина — 333

разходи и пр., 
докато най-голяма част от 
средствата са отделяни за 
лични доходи.

Доходът е възлезъл на 
49 904 000 динара и е уве
личен със 17 на сто, 
чист доход са разпределе
ни 44 057 000 динара. Оба 
че за разширяване на ма-

Изхождайки 
гурно е че ^нарушаването 
в разпределението на сред 
ствата за лично и съвмест 
нб потребление трябва да 
се премахне.

от това, си-

а за
тези

две организации за лични 
доходи

динара и съ
щият по отношение на

са заплатили 55 В. Б.
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Брой 1306 
Годима XI. 

2 сприл 1982 
Белград

Време на 

творчески 

диалог
^^амираме се пред обнародването на про- Твърде вдъхновителният и постоянно акту- мяна на състоянието, с което евентуално не 

екта на главните документи на Дванаде- ален девиз от Програмата на СЮК, че „нищо сме доволни, по-последователно и енергично 
сетия конгрес на Съюза на югославските ко- което е създадено не бива да бъде за нас ангажиране върху линията на икономическата 
мунисти (отчета, измененията и допълненията толкова свето, за да не може да бъде надми- стабилизация и демократизация на отношения- 
на Устава, резолюцията), които — предвари- нато и да не отстъпи мястото си на онова, ко- та между хората. Дословното подражаване на

ето е още по-напредничаво, още по-свободно, стила и маниера на авторите на някои отчети, 
още по-човешко” и този път, разбира се, ще които имахме възможност да прочетем, няма 
бъде творческата изходна точка за критическо за нас винаги и навсякаде да бъде положител- 

сдържание на дебатата на всички и самокритическо разсъ.ждаване за всичко, ко- но качество, защото и в тези документи, по
членове и останалите наши хора, готови да се ето подтиква или бави нашия вървеж по пътя вкоренената инерция, има места на които се
борят за по-нататъшното издигане на действу- На генералните идейни определения (братство- много говори а мално казва, има обобщаване
йянето ня ГК И птнпшрниатя к пбшрсткптп к то и единството, самоуправлението, необвърз- до нрайни предели и фактори, които ги създаването на ьк и отношенията в обществото. ь ването ...). Вярваме, че така насочени, наис-
настоящия момент на подробно анализиране на ти-на ще има какво да кажем в предстоящата 
прилагането на партийната политика и нейно- дебата. По близка ориентационна точка, подтик стряно още от изборните събрания в първич-

и повод за обсъждането може (и трябва) да ните организации и конференциите на Съюза

телно можем да кажем — в заключителния 
етап на подготовката на конгреса, ще бъдат 
основното

ват. Нритическото разсъждаване, вероятно изо

то оформяване за непосредственото бъдеще, 
колективните и личните доприноси към общото 
дело във всеки случай няма да се цени спо-. 
ред това откъде и от кого идват, но преди 
всичко според тяхната реалност и рационал-

бъдат решенията на Единадесетия конгрес на на комунистите в общините-, във всеки случай 
СЮК, който бе единствен и недвосмислен за няма да бъдат излишни.
позицията на сдружения труд, за ролята на 
работническата класа в решаването, за дохода, 

• който съ.здава, за задачите на комунистите в 
обществените служби и в самоуправителните и 

. Момент е за всичко

Трябва ли още да се каже, че общопар-* 
тийната и всеобщата дебата върху партийните 
документи и по повод на същите, за нашия- 
опит и непосредствените задачи, никак не бива 
да бъде деградирана с начините и средствата,
____| тук-таме чуваме, в тази дебата не би
което обикновено некритически считаме за ди- 

— е много заинтересован за същността и алог Етикетирането и присъдителските тонове, 
осъществяването на партийните решения. които тук таме чуваме, в тази дебата не би

Естествено е, в зачатъка на този по-масов трябвало да намерят място. Колното има по-

ност, според действителното значение за по
литиката и практиката на Съюза на комунис
тите и цялото общество.' Предпоставяйки, без Държавните институции..

това да се чуе думата на трудовия човен, кои- които 
то — бил член на Съюза на комунистите илисъмнение оправдано, такъв критерий на оценя

ване на предконгресните разисквания върху 
партийните документи, обнародването на про- не 
ентодокументите е призив към всички трудови
хора да съдействуват в разискванията, което
ще рече на конференциите и конгресите на предконгресен диалог, да се очаква* сюгжес- малко ораторско съревнование

да тията, че диалогът да бъде твърчески, което възможно повече употребяване на аргументите
и колкото е

/ Съюза на комунистите, за което можем
фактически започват с момента на между другото, би трябвало да значи не само — толкова са по-големи изгледите за реални

всички
твърдим, че
активното включване на хората в изграждане- вербален принос към формулиране на оцен- оценки и рационални заключения, които

ките и становищата! но на първо място про- желаем и търсим.то на техните решения.

ПРЕД КОНГРЕСИТЕ НА СК

ОГЛЕДАЛО НА ВРЕМЕТО4

то и оценните за събитията през ците от Носово, макар че се насае ние е посветено на идейната бор-
изтекли-я период, който според всич за един реален процес с големи ба, докато ударението е сложено
ки показатели бе бурен. последици. Не се споменава нито на идейното изграждане (семинари,

понятието „работнически съвет", а Курсове, политически школи) в Съю 
тъкмо по това сме известни в све- за на комунистите. Интересна е и
та. Също така, малко се говори и забележката: в текста на проекто

резолюцията трябва да се внесе 
ударната мисъл, според ноято раз
витието на самоуправлението е ог
ледало на действителното авангард
но действуване на Съюза на ному- 
нистите.

В текста на проекторезолюци
ята на Деветия нонгрес на Сп на 
Сърбия своето място трябва да на 
мерят аналитическите оценки на 
събитията, които съществено сложи 
ха печат на обществените процеси 
в изтеклия период

Много забележки може да се 
текста на Проекторе-

Прекаленото съкращаване на 
тепета на проекторезолюцията, оба 
че, би могло — накто заяви Душан 
Чкребич — да влияе върху негова
та нонзистентност. Все пак, трябва 
да се знае, че работата върху по
добряване на формулациите в тек
ста на проекторезолюцията не пре 
става все докато не се стигне до 
предложението на този документ,

В проекта трябва да намерят 
място аналитическите оценки за съ
битията, които съществено сложи
ха печат на настоящите обществе
ни процеси. -Забелязано е, напри
мер, че е изостанала онази част за 
изселването на сърбите и черногор-

за Синдиката.
На заседанието на комисията 

за изготвяне на Проекторезолюция
та на Деветия конгрес на ОК на 
Сърбия (на 22 март) мнозина изтък 
ваха, че повече трябва да се рабо
ти върху аналитичността на проек
та. Това особено се отнася до мяс- _ _ ,,„,я
тото и ролята на Съюза на номунис . “'е“тпве“0и^®-:нптяЯгто«1тум^(а про тите в нашето общество. Говори се нието и идейната струк ур( а: _Р
само за ролята на Съюза на ному- ®|(т°Р0„3°”ЦцВ ?екстт т тепъРйа тряб пистите в политическата система, Да се каже, |в текстът т ър Р
чато че ли той е класово полигичес ва да бъде публично об ъ Д • 
ка партия. Също така, малко внима м- "•

ч/ят относно 
золюцията на Деветия конгрес на 
СК на Сърбия. Най-вече критичес
ки думи са отправени по адрес на 
дължината на този проектодоку- 
мент. Не по-малко критически го
вори и за усилията, които се пра
вят за формулиране на задължени
ята и задачите, ноито в предстоя
щия период се намират пред Съ- 

номунистите. В този. доку
мент трябва да намерят своето мяс

вижда, забележките 
не са от такъв вид да може по-съ-

Както се

юза на



\
Л Комунист_____
БРЮКСЕЛСКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Недопустимост на »двойни« стандарти
вмъкна в СФРЮ), е забележимапонеже милитантните групи на хър- сили не може да застраши костит/- 

прантиката на двоен стандарт, този ватоните емигранти могат Да моби- ценния порядък вI СФР1Р,^ емигра- 
_ . , П!ГТ ппиппжрн нр ня домашни" и лизират хиляда членове за нападе- цията все повече активността си и
Тези дни, макар че от наи-офи- п^оспнри™ теоооисти но''на Ди вида ния и а'тентати на германски и юго- бъдещето свързва за онези сили на 

циалните белгиисни места приети- ;Хт0 са оаТелени от тамошните олавени инструкции и личности”, ноито пречи социалистическа необ- 
гат убеждения, че ще предприемат ^ак™^ След това, както е известно, прави- вързана Югославия Емиграцията, из
по-големи мерки за защита на юго- ^ фашистки теро забранява преда-- ползвана от чужд фактор, представ
славските Представители в тази стра ристймС"о натиска на аргу- ването на фашистки терористи, по- лява, поправо, стратегически резерв,
на — с цел в бъдеще да се осуе- ^ме^р: ^гославсните оогани неже опозицията изнасяше съмне- нойто в дадено конфликтно положетят кървавите събития, канвито са менти* ноито югославсните органи неже и а гтигнр до ние на международните отношения
онези от 3 март. Заповедниците и гФедст^ Тонверген^я на интересите" на до може да послужи като сила от коя
тези, ноито планират‘убийствата на ти — и посочването, че недопуска „конвер1ег} ятвеот.т би оекег/тирал разузна 
югославсни граждани, ноито със си- емата активност на фашистното под машни терористи, и фашистката еми то агресорът ои реиюР Р У
гурностната отдалеченост, влечат кон ^^Г^еж^унаоо^Г^задълже- фа4Ия П° Югославия- °ачни’б“а^ТсТтТна^к:
ците, официално още не са откри- приетите международни задълже • т_лт_гмиспц|/1 проррд тивността на антиюгославсната фа-
ти, а е неизвестно да ли и кога ще ^нон* *в™1Я д0Теже°лаГ пое СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕЗЕРВ Гсткаемигра"е ^ява ч?ез
С6 СВъпреки Тч°еВабелгианското прави Фашистко-терористич^ката еми- субвер-нощре^на^ дейност
телство спооед дVмите на поотпа- ни — правосъдните органи на Ав- грация по потекло от Югославия чрез сътрудничеството с чужди ра 
рола на Министерството на външни- стралия са изказали едножисло при — в най-голямата част създадена^ от зузнааателни служби,насилие Р Р 
те работи на кралевина Белгия съди На членове на фашистките емиграционната вълна, с ноято след зъм и други видове насилие, 
„твърде сериозно е обсъдило про- емиграции. От друга страна На сце- революцията нашата страна напусна
дължението на нападенията на‘юго- ната се появява проверената такти- ло 250 хиляди поданици на стара пппвеш
славяните в Белгия" и във връзна с «а, ноято се стреми емиграцията да Югославия, сред които са били и зивната дейност, ноято се провеж- 
това взело решение да се увеличат представи и нато „политически бор- 3764 военнопрестъпници, но и Със да срещу нашата страна, емиграция 
мерните за защита на тези лица в Ци за свобода на своя поробен на- сетнешно подмладяване и рекрути- та играе значителна роля. О такава 
ефикасността и досега на тези мер- РЗД в рамките на комунистическа- ране на нови сили, представяйни се субверзивна антивност опитват да се 

накто това ни поназва досе- Югославия" нато „политическа опозиция" изда- унищожат или да доведат в съмне-
гашната практика, може оправдател Подобна1 практика, а такива при ва над 270 описания, вестници и бю ние, основните стойности на обще-
но да се съмнява - поради най-малко меРи има наистина много, почуетву- летини — днес наброява около 3000 ството (братството и единството и
две- причини: едната прантическа, а вана е и в Германсната федерална най-енстремни привърженици. самоуправлението), което би влия-
втората „теоретично-правовЯПа". ’ република. Ногато югославските офи Енгелс още, говорейки за еми- ело върху взимането на политичес-

Ано историята е учителка на циални органи на правосъдните ин- грацията в свое време, е казал след ни решения, промяна насоката на 
живота, тогава примерите от пран- станции на ГФР са презентирали ната, все още значителна мисъл: развитие и определенията, пренасоч 
тината (през 1963 гвдина в посолст- богата документация за антивността „След всяна безуспешна революция ване на кадровата политика и т. н. 
вото на СФРЮ в Брюксел експлоа- на осем лица принадлежащи към или контрареволюция, се развива
дира подтурена бомба, а миналата фашистко-терористическата емигра трескава дейност сред онези, кои- „СМЯНА НА ПОКОЛЕНИЯ" 
година в столицата на Белгия бе Ция в ГФР търсейни тяхната енстра то са пребягали в чужбина. Създа- 

, убит посланикът на СФРЮ Стоян Динция, германският съд, под натиск ват се групи с различни партийни В разумното настояване анти- 
Джерич, а ранени три наши официа на доказателства, е одобрил техно- нюанои, обвиняват едни други, че югославската ■ фашистна емиграция 
лни лица) не. вливат доверие, че т0 предаване, с цел за извършени- заради, тях колата са се заглавили, да „защитят" от ударите на много
активността на фашисткото Подзе- те злодеяния да им се съди в Юго взаимно се обвиняват за предател- строгите антитерористичесни закони
мие ще бъде енергично пренъсна- Славия. Тогава реакционният печат ство и за всички други възможни насочени срещу „домашните” теро- 
та. Защото, и по повод тези напа- очевидно инстр/иран от един цен- смъртни грехове. При това, остават -ристи, заповедниците на техните ан- 
дения своевременно бяха давани и ТЪР. започва да поблинува статии за в тясна връзна с отечеството, орга- тивности, паралелно с нарастването 
официални обещания, че1 такива те-' терористите като „борци за свобода" низират, конспирират печатат афи- на левия тероризъм в страните на

• рористични действия вече няма да „милитантни хървати" и под., и ши, вестници, заклеват се че. за 24 Западна Европа, провеждат уокоре-
се повтарят, че ще бъдат предприе югославската тайна полиция, която часа отново да „започне", че побе- на „смяна на поколения,, във върхо
ти енергични мерки и т. н. ползувайки се с терористически ме дата е известна, и с оглед на това вете на антиюгославската емигра-

От друга страна, усилията за тоди, тези „борци" на почвата на вече помежду си делят местата в ция, която не е последствие само
политическо-правното премахване на ГФР преследва, шпионира и линви- правителството”. на биологически закономерности, но
международния тероризъм въобще дира. С цел да се посочи на опаст- Танава обстановка, която до го- и желание на международни покро-
Р^ГнТГго Гн^ен^т/на - намесата на „Югославия ляма степен характеризира и поло- ^^Томпро^итирани^усташи чет'-
югославски граждани и представи- и нейната политическа опозиция в жението в антиюгославсната фашис ници и военнопрестъпници на чело
тели в Белгия :— белгианското пра- Германия" нянои вестници, като на- тка емиграция, използуват реанцион- на терористичесните организации ид
вителство с поведението и станови- пример „Ди Велт" (15 юни 1978) ните сили страните -убежища да из ват млади лица, ноито могат да се
ГдТавъСпр5? Гс00Ягл1дСнаПетова0ВчеЖтя ТВЪРАЯТ- че предаването на осемте лязат насреща на стремежите на ^РНиатзаС пМа0вкаатаа ^ сеоя™^=
на Мадридската среща за европейс терористи на Югославия би отвори- емиграцията и ги използуват за свои народ" Тази стратегия на отделен
на сигурност и сътрудничество от- ло „втор фронт на терора в ГФР, цели: Съвестна, че със собствени третман" на домашни и внесени"
^^^"^^Гне^оТ06;:'  --------------- ---------------------------------------- — —? » -
тТхУНеаРнГъИлЯно Тразбир?емо, Геж*! Д° ^
приемането на танъ,в документ би 
ги задължило в националното си 
законодателство да вградят елемен 
ти за премахване на тероризма и 
на територията на Белгия, а това им, 
съдейки според миналата и настоя
ща практина, от известни на тях при 
чини, не съществува.

Милан Пашансни

.*
В различните видове на субвер

ни

емигранти 
само 33,7 на сто са над 50 годишна 
възраст, 66,3 на сто са по-млади от 
50 години, от които 8 на сто 
малко от 33 години живот.

има по-

Двойният стандарт, с който за 
•. също терористичеоко действие, се 
предписват различни наказания, не 
само че не допринаоя за премахва
нето на международния тероризъм, 
но напротив, довежда до охрабря- 

развитие на

ПОД МАСКАТА НА „ПОЛИТИЧЕС
КИ БОРЦИ"

Това отнрива твърде опасна 
практика на тана наречения двоен 
стандарт в третирането на терорис
тите и техните дела, с ноито в ми
налото, за съжаление, доста често 
се срещахме. Това особено дойде 
до изява в отношенията с ГФР, на 
чиято територия с'а извършени чети 
редесет на сто от целокупното чис
ло нападения на фашистката емиг
рация на югославяни и официални 
представители на СФРЮ. Танива на
падения, които извърши фашистка
та емиграция с потекл-о от Югосла
вия, от завършването на войната до 
днес, е имало над 200 и в тях са 
загинали 94 наши и чуждестранни 
поданици, докато 333 са тежно или 
по-леко повредени.

И в Австралия, в която живеят 
и безпрепятствено се подготвяват 
за диверсантсно-терористически ак
тивности срещу СФРЮ, принадлежа 
щите на фашисткото подземие 
(през 1972 година от Австралия тръг 
на терористичеона група, която се

ване и по-нататъшно 
неофашисткото антиюгоелавско на
силие, ноето в отделни страни на 
Запад е насочено срещу интереси
те на СФРЮ- Макар, че на различ
ни начини са настанали и десния и
левия тероризъм са абсолютно 
приемливи и е необходимо да се 
направи изравняване пред занонода 
телните и съдебни инстанции, докол 
кото, искрено се желае да се пости:1 
не изнореняване на международния 
тероризъм. Обаче 
случаят в Белгия, всички

не-

накто показва 
страни за 

това не са заинтереоувани, отделно 
ногато нямат по-големи проблеми с 
„домашни" терористи и ногато са
мо на тях известни причини, дикту
ват танова поведение. 
улоналГ.



Комунист 3
ПО ПОВОД СЪВЕЩАНИЕТО ЗА СТРУКТУРАТА НА СЮК

Важно е влиянието,
броят

АКЦЕНТИ

Сериозни индикаториа Ако в СК влиза предимно чиновничеството, а не работни
ците, това тогава са сериозни индикатори за оценяваие на насоче
ността на СК към отделните социални слоеве, съдържанието на 
активността на първичните организации и органи на СК, т.е. дали 
същите наистина се борят за постоянно издигане и укрепване на 
социалистическото 
та класа, трудовите хора и гражданите или се „Въртят" около ра 
зличните центрове на отчуждената мощ; дали са насочни към 
изпълнителните и управителните органи на държавната власт и 
управленческите

Класовата опреленост на Съюза на комунистите 
се потвърждава със социални» състав, 
ствуване ~

не може да 
но само с прантическото дей-

самоуправление, за властта на работническа
Разискванията 

совата структура на СЮК 
•много предпазливо

за социално-кла- 
. се водят 

и засега в тях 
почти редовно се чуват повече въ
проси отколкото отговори. Подобно 
р.е0 и на тридневното съвещание 
118, 19 и 20 март) в Кумровец. Ма
кар, че за тази цел бяха изготвени 
«янолно обемисти изследвания 
добри сравнителни анализи, а се у- 
потребяваха стотици цифри и про
центи, съвещанието приключи с до
говор участниците през есента още 
един път да се срещнат.

Между повечето конкретни за
ключения, особено около осъвремен 
яването на евиденцията и статисти 
«ата на СЮК, като особено важни 
привеждаме становищата от рез
юмето: ....Дадена е подкрепа в
проектодбкументите на конгресите 
да залегнат разпоредбите за задъл 
жителната адекватна застъпеност на 
н еп ос р е дете е ни те п р оиз води т ел и 
органите и форумите на СК на вси 
чки равнища. Подчертана е потреба 
та от идейно-политическа диферен 
циация във функция на класовото 
укрепване, както и ефикасността по 
организиране на акцията на С'\ 
„Участниците в съвещанието също 
така се съгласиха, че от самия брой 

работници

не в Съюза на комунистите и — 
може да се каже — масовото запи 
сване в Съюза на комунистите, осо 
оено на служащите,' средношколци 
те и студенеката младеж...” структури в стопанството или към работничес 

ката класа и всички трудови хора...
С оглед на характера и целите на революционната борба ко 

ято води, на историческата роля и своето основно социално—кла 
сово—упорище, Съюзът на комунистите трябва'и в бъдеще да се 
развива преди всичко като авангард на работническата класа. Ра
збира се, неговата социална основа е по-широка, защото изразява 
тежненията и на всички други части на обществото, които своите 
интереси свързват с реализацията - на историческите интереси на 
работническата класа, относно осъществяването на целите на на
шата революция. Затова СК трябва да бъде вкоренен във всички 
слоеве на трудовите хора, които живеят сот собствения си;труд;..

(Бранко Микулич на съвещанието в 
Кумровац за социално—класовата 
структура в СЮК).

Известно е, че интересът 
приемането в СК особено от „нера 
ботничесните професии” и в бъде 
ще ще бъде голям, защото черве 
ните ннижни, за съжаление в мно
го среди още се взимат като дока 
зателство

за
и

за морално-политическа 
подобност и преломно помагало, към 
което и да е ръководно място.

Впрочем, Съюзът на комунистите 
може да остане авангард само ако 
обезпечи в неговите редове да се 
приемат само действително опреде 
лени и активни хора и ако по-реши 
телно поведе диференциаци-ята и
това диференциация по тежкия ре
волюционен път — провеждането (Гойно Станич.) Зад това предложе то кръг се намира. Предложението,
на своята Програма. Съмняваме се, ние стои мнението, че Съюзът на изнесено на съвещанието, че всич
обаче, че и с такава работа СК ще номунистите може да реализира ни хора, които се избират на обще
успее да обезпечи работническо стремежите на работническата кла сгвено-политически функции, пран 
мнозинство, защото „надпреварата” са само ано върху своята политика тичесни остават в трудовите орга 
с другите слоеве работниците не обезпечи преломното влияние на низации, тук да получават" заплати, 
може да спечелят вече и заради то онази част на работническата класа, да останат свързани със своята („ро 
ва, защото с по-нататъшното разви „която" най-вече очаква от бъдеще- дна”) първична организация на СК, 
тие на обществото все по-малко ще то”. изглежда доста рационално, обаче
има непосредствени производители в днешните условия трудно осъще
в стария, класически смисъл. Следо Предложената пропорция сама ствимо. Вероятно това е решението, 
вателно, вместо все по-голямото при по себе, все пак автоматически не на което трябва да се обърнем в 
емане на работниците трябва да се би означавала някой голям напре бъдеще, обаче донато това и тако 
потърси някой друг, по сигурен, път дък. Напротив. Тласък може да се ва бъдеще дойде трябвало би във 
за обезпечаване на класовото влия* направи само ако същевременно по всички органи на СК, от секретари

следват решител-ни промени в над атите на първичните организации до 
Тъй като върху формулирането ровата политика, ако се обезпечи ЦК на СЮК и за всички конферен 

и осъществяването на политиката обобществяване и депрофесионали- ции и конгреси на СЮК да изберем 
на СК преломно значение още и- зация на политиката. Защото, както повече работници. Това- би можало 
мат неговите органи изглежда логи бе предупредено на съвещението, да означи началото на лотолямо у- 
чно предложението от съвещанието се занимава с политика, нужно гу- частие на работниците във форму 
в Кумровец: „във всички органи на би някои от добрите качества на лирането и осъществяването на по 
СК да се избира по една трета част, представителя на своята класа, а литиката на СК. 
работници, професионални политици постепенно възприема маниери и на 
и хора от останалите дейности” чин на размисляне на онези, в чий

в

СК...

и разпределение на 
Съюза на комунистите

те в 
е да

лече по-важно тяхното класово 
влияние върху политиката и пра 
ктиката на СК.

Тогава е логично,- че двата въ
проса — как нататък да се води по
литиката по приемане в СК и как 
да се*увеличи влиянието на работни 
ческата класа — предизвикаха най- 
голямо интересование и най-оживе 
ни разисквания. Още в уводното из
ложение, Бранко Микулич изтъкна, 

е нужно да се противопо
ставим на практиката на напускане 
на утвърдените критерии по приема

ние.

че
М. Томашевич

■

такъв е случаят със 114 такива (48^ 
председатели на номйтетите и 66 
секретари на председателствата). 
Също така, в комитетите са избрани 
три четвърти нови членове, а във 
всички органи 53 на сто са работни 
ци и селяни.

ОБЩИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОНФЕРЕНЦИИ

Фуннционери от цеховете
На ръководните длъжности в об-щиисните организации на Съюза на номунистите на Сърбия е избран го 

лям брой хора, ноито никога по-рано не са били на професионални политичесни фуннции.
Кадровите изменени» и избира 

нето на функционерите, които в мно 
го общини дошли в номитета нело- 

ция^га-след продлъжителни разисква средствено от фабричния цех —- по
ни» приели сюгжестията на комисия влияли и върху значително по-голя '

мото интересование на членовете за 
всяно предложено име.

От 259-те първични организации, може да занемари мнението на ба- 
колното в Кралевашна община об- зата. Решението на Номитета в Кра 
съждали ориентационни» списък на лево преди конференцията да из- 

II,,™ ппгянитр ня СИ мени първоначалното предложение,кандидатите за органите на ь , ишшото сега ни изглеждало есте-
осемдесет от тях не дали подкрепа ствено — това трябва да се забеле- 

предложението за председател жи — очевидно е резултат на демо
на Общинския комитет, а 37 от тях кратизацията на кадровата полити- на шощин я иа в Съюза на номунистите, ноя-

то в процеса на подготвената за об 
за секретаря на Председателството. ЩИНС14Ите изборни конференции дой

де до пълна изява.

та.
Обаче, този случай, като и нра 

левашкият също така говори за то
ва, че в Съюза на комунистите днес Това е още една крачна в демо 
е съзряло убеждението, че канди- кратизацията на политиката на Съю 
датът за която и да е функция тряна

за на номунистите и новина, с която 
бва да получи единодушна подкре по-нататъ.н се прилага инициативата 
па в първичните организации на СН. за нолентивната работа. Защото^ а- 
Разбира се, тези до голяма степен йо повече от половината ръноводи- 
нови отношения, ги няма във всич тели в общинсните организации на 
ни организации на. Съюза на кому Съюза на комунистите за пръв път 
нистите, обаче въз основа на тънмо се намират начело на общинския 
завършените нонференции в Съюза орган, това значи, че действително 
на комунистите на Сърбия, остава започва да се личи кръгът около по- 
впечатлението, 'че в общините вече големите фуннционери. При условие 
няма място за предварително изгот в бюлетините за предстоящите из 
■вените листи и „избори преди избо бори в Съюза на номунистите, пък

■и в останалите обществено-полити 
чесни' организации, пан да се нвме 

Тези промени в нам-голямата си ряТ някои ноаи имена, това ще бъ- 
са подтикнати и от обстоятел

съгласили е предложениетоне се

приели нандидату-Останалите
оите обаче Общинският комитет и 
нялппвата комисия - оценили, че за всички предложени» на първичните 
IX на функциите е необходима организации са приети без резерва.

подържиа И предложили На юридически» факултет в Бел 
други имена Изборът е, окончател фцд, например, е евидентиран кан 

Конференцията успе дидат, който — според мнението на 
а . изборната комисия — се е служил 

нлевети. Това повлияло на коми

Това, разбира се, не значи, че

по-голяма

но, завършен 
шно завършила 
на всеки,

своята работа, 
нойто бил запознат с це с

тази общин сията да предложи нов кандидат,
рите".

локулната процедура в 
сна организация било ясно, че по- обаче поради тази постъпка се чу-

сериозни забележки. На самото де още една причина за по-голяма 
ството, че на ръководните фуннции а1,ТИ1ВН0СТ на Съюза на комунисти- 
в Съюза на комунистите в общини- Тв п|)и ИЗбИранат0 на всени нанди- 
те са избрани голям брой хора, но дат зНщ0Т0 се насае за хора 

изобщо не са били на

часттози начин се манифестират нови- ли 
те отношения в Съюза на комуни заседание на Изборната нонферен-

Вси- ция на Университетската организа- 
първичните ор ция на комунистите от Правни» фв-

стите.
чки членове, относно 
гаиизации на Съюза на номунистите нултет се опитали да докажат, че 

изхождат от това, че в Съюза тяхното предложение — е правил 
на комунистите няма форум, нойто но. Все пан делегатите на Нонферен

от
тяхната среда.'ито досега 

професионални дъяжности в обще 
ствено-политическите Б.Радивойшаднес организации.



4 Комунист
ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ВЛАДИМИР поповияДЕСЕТ

Войнин на революцията
Владимир Попович е един от оне зка с работниицте. да се поведе бран за кандидат член на ЦК на 

зи борци • на нашето работничеоно и успешно завърши всяка акция. юли. 1941 Година
движение, номуто действително от- Затова бива изпратен на Светов пвъгьс&иие ,най-отговор 
товаря названието войнин на парти ния конгрес на студентите кому ^ито го изпраща най Р
ята и революцията. Този строен чер писти в Париж 1937 година, къде ми задачи^ На заседанисто^от^ 
ногорец от Бар в своя четиридесет- то с Иво Лола Рибар представля твъргн юли тгдш да помо
годишен революционен вен, като вал Белградския университет. От д^егДт ^ в Хяшватско къ 

■дисциплиниран комунист изпълнява- там не се връща V дома, но про гне на дру Р“ )94з година,
ше най-отговорните задачи на пар- дължава пътя между доброволни Дето остшоп ^
тията от единия до другия нрай на те - бойците за отбрана на Ис Там "з^лнявал. пай отговорни 
нашата планета. Това правел като паноката република. Там се из медии в Кому „ младРтой
ученин в цетинената гимназия, нато тъкнал с храбростта си и военни на Хдоватско партиен
студент в бунтовническия универси те способности. В интернационал вече бил опитен ор и ^пщ} ^ 
тет в Белград и като доброволец в ните бригади бил същевременно работник. Опитът организи
Испанската гражданска война, орга и партнеяг функционер и капитан ценен за раотгла V' отряди 
■низатор на въстанието през 1941 го на Испанската републиканска ар райето на партизан ог)га •
дина и сетне като секретар на Цен мия- „ « освободателната войска. В орга
тралния комитет на СД на Хърват- След разгрома па Испанската визирането на партийната Раоота 
сно, а в освободената страна като република, която не могла да и живот, Съ3даваД5™ ^ иа
Титов близък Сътрудник и посланик отстои на удара на международ страняването на оргш т 
в Обединените нации, в Москва, Ва ния фашизъм, Владимир Попович родната власт в „„кшочи
шингтон, Пекин и други страни на- по нелегални канали през Европа жената борба, проявява изкл 
вред по света. се пробива до своята страна, в тели способности. Това било при

. която поема нови задължения, чина Тито да го вземе във вьр- От там идва и нашето спомня 
1ой се отличаваше с изключи най-напред на Белградския ушг- ховния шаб. не яа Ю-годишнината от смъртта

телна решителност да изпълни верСИтет, а сетне където и да тл гпеп победата на револю на народния герой и изтъкнатата 
5пЯа^^паС^яНтп1,пмп!шНОтям го изпратят — в Покрайнинския цията Владимир Попович не спи личност на нашата революция 
пето3 Състоянието било сложно н ктжтитет на ЮКП за Сърбия, след ,^ая Като член на Най-висшето ръ Владимир Попович Шпанац, чие 
най-критично. Преди войната .в това като инструктор на Централ ководство на Съюза на югослав т0 дело на идващите 
Белградския университет бил из ния комитет на ЮКП в Черна го ските комунисти и Държавата то остава като пример

стТГ^а^е0дТсГ?аВв°ит™ 5а Югр, човек да се бори за идеалите на 
славия и Тито отива по света, къ революцията.

вещество, и на тези длъжности по 
изключителни способности 

иа политик и дипломат, в чиято 
личност била съчетана и храорост 
та иа решителен борец и трезво
стта на политик и дипломат.

казва

поколения 
как трябва

вестен като изключителен реали ра и Далмация, пък като член на 
затор на всички замисли на пар
тийната организация — и когато 
трябвало да се организира стачка 
на студентите, да се установи връ

ПК навоенната ,комисия към
ЮКП. На Петата национална кон дехо Се бори за интересите 
Ференция на ЮКП (1940) бива из своята страна и прогресивното чо

на
С. К.

КУЛТУРАТА В СДРУЖЕНИЯ ТРУДДРАГОСЛАВ БОЖКОВИЧ

През средата на март бе из 
вършена промоция на една, един 
вид необикновена книга, книгата 
на творби на работниците-писате 
ли от Индустрията за прецизна ме 
ханика в Белград. Тази сбирка на 
поетически и прозни текстове и
израз на дългогодишната литера участие писателите-любители от 
турна дейност и другаруване на този колектив: майските и октом 
младите работници в Литератур врийските среши на писателите-

самодейци от Белград, Поетскага 
щафета, която от 1977 година се 

Литературния клуб на Индус провежда в организация на Обш 
трията за прецизна механика въз ността на литературните клубове 
никна през 1973 година в резул на Сърбия и други. Членовете на 
тат на желанията на младите ра й Интк-гг>и«тя зя пиениз ботници да прекарват времето на кл',ба на инД1'стрията за прециз 
хубав и необикновен начин. Една на механика спечелили много на 
група работници — творци нали гради и признания за своето твор Трудно би било специално да 
тературното поле (Франя Призре честв0. Инак, това е първият посочим някого от тази интерес 
нац, Светлана Бйелцца, Радойка „я„пат на книга, в която са печатани поВикентйевич и Планинка Здравко опит да се съберат на еДно място етиче<жи’ и прозшг трудове на 
вич), започва да се събира и свои наи-плодовитите литературни тво дванадесет автори. Тук има на 
те литературни творби да чете на рци от този клуб. Някои от тях чални неопитни стихове, които 
представленията по повод забеле дечатеха свои трудове в различни говорят за таланта, който трябва 
жителните дати и събития и на сбирки обаче сега обединиха сво да се развива, но и такива, които 
срещите в колектива и извън ко работа в своя клуб гов°Рят. че пред себе си имамелектива — декламирани са сти ята творческа раоота в своя клуо. автори със зрял поетически език.
хотворения в Дома на младежта Към стойността на тази книга и Обаче, всички ги краси автенти 
в Белград и в други среди, учи нейното 
лшца. казарми, местни общности... качество допринесоха • и членове- шлосери, металостругари, служе 
Цифрата от 127 предадени прог те от клуба на изобразителните щи и инженери. Всеки на свой на 
рами свидетелствува за плодотво художници в колектива: редакто чин допринесъл, за красотата на 
рната многогодишна работа.

Важно е да споменем някои от кцията на техните картини и ску и разказите има любовни, патрио 
манифестациите, в които взеха лпторски произведения.

Книгата заедно със струга
Стихосбирката „Мисъл с крач- | ^«5-;.. . ц.

ка" носи заглавие на стихотворени ;
ето, което написала младата ра !..■ ■ П""
ботничка от този колектив Лю- ; ... .Л . 'У
бинка Микович. Стихотворението щ*. ■ . Шг 1 -УУ .
има заглавие „Май с дъжд от бол гг: ? • - ..... НЬ 
ка” и е наградено с първа иагра ' 7,- вг М •; : 'ГД:-
да па Тринадесетите югославски. Кчдл-.- *
среши „Братство-единство” 1980 !) '
година в Кралево. -

ния клуб на тази фабрика.

' :
щ. къ тк
&
$

естетическо-обществено чност и искреност. Писали са ги Ш:
1.

И 1..рите на книгата ползували проду тази сбирка. В стихотворенията
щ

•• :-лЯ—|!!ъ- -
Младен Маринков: Вълнообразен 
облик

тически и социални мотиви, но
р4

Комунист
преди всичко стихотворенията Лъ 
хат с дъха на младостта и *ентуси 

Защото, както каза един от 
авторите, той както и останалите 
обаче да пише стихотворения с 
'удоволствие, но все пак 
се справя на своето работно мяс 
то, сред машините и струговете.

С указ на президента на Републиката от 
22 декември 1964 година „Комунист” е отли
чен с Орден народно освобождение, а е указ 
от 30 декември 1974 година с Орден братство 
единство със златен венец.

Председател на Издателския съвет на НИРО 
,,Комунист": Доброслав Чулафич.

Председател на Издателския съвет (редак
ционен отбор) на всички издания на вестник 
„Комунист”: д-р Антон Вратуша.

Директор и главен и отговорен редактор 
на всички издания на ,,Комунист”: Велко Ми- 
ладинович.

Председател на Издателския съвет на из
данията на „Комунист” за СР Сърбия: Мария 
Тодорович.

Редакция на изданието на „Комунист” за 
СР Църбия: д-р Живорад Джорджевич — из
пълняващ длъжността главен и отговорен ре
дактор, Бояна Антунович, Велимир Филипович, 
Растко Йоветич, Слободан Клякич, Михайло 
Ковач, Обрад Кович, Йован Маркович/ Зорица 
Станимирович и Милентие Вуксанович.

Секретар на редакцията: Споменка Топа-

азма.

по-лесно

На края трябва 
така хубавите 
ратурното и изобразителното твор 
чество на работниците в Индуст 
рията за прецизна механика в 
Белград не би били осъществени 
ако освен големият ентусиазъм 
не е бил и талантът -на младите 
художници, не е била

да се каже, че 
Резултати в лителович.

Адрес на редакцията:_ Белград, Площад
Маркс и Енгелс 11; телефони: централа 335-061 
секретариат 320-184; Но* Белград: Булевард 
Ленин 6, телефон 627-793. У

Издава: Издателска 
„Комунист”. трудова организация 

,,Комунист” се печата на сърбохърватски,
подкрепа 

та и материалната помощ на об 
шествено-политическите

целия този
организа 

авторитетенции и 
трудов колектив.



ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В НИШКИ РЕГИОН

Засяване на ю-голеин площи ЦЪРНОЩИЦА

Подготовка за 

електрификация* ПРЕЗ ПРОЛЕТТА С РАЗЛИЧНИ 
ТУРИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАСЕТИ 
118 268 ХЕКТАРА ПЛОЩ

тона за нуждите на сеит 
бата, както и допълнител 
ни количества за интер 
венциц.

КУЛ-
ОБЩО

Според плана по електрификация на села
та в Босилеградска община, приет от страна на 
Електроразпределителното от Лесковац, тази 
година село Църнощица трябва да получи ток. 
За целта местната общност и останалите обще 
ствено политически организации вършат серио 
зни подготовки. По инициатива на местната об
щност и първичната партийна организация в 
селото вече е формиран комитет по електрифи 
кадия, който работи твърде дейно. В ход е ак
цията за събирането на парични средства. Спо
ред приетия договор на ниво на общината, ме
стната общност ще трябва да обезпечи 35 на 
сто от общата стойност, а останалите 65 на сто 
ще бъдат обезпечени от Републиканския фонд 
по електрификация. ''

— Според първите акции, които проведе 
комитета по електрификация, очаквам над #0 
на сто от общия брой домакинства да се вклю
чат в нея- Повечето от тях внасят наведнъж 
необходимата сума за изграждането -на ниско- 
токова мрежа — заяви Драгомир Велинов, пред 
седател на Съвета на местната общност. И не 
само това, добави секретарят на първичната 
партийна организация Владимир Костадинов — 
очакваме да се включат и нашенци, отселили 
се в Скопйе, Ниш и в други градове. Някои 
вече се интересуват от акцията, и по всичко ли 
чи, че ще успеем до края на годината, ако не 
цялостно то поне по-голяма част от нея да за
вършим.

Твърде добрите 
товки и оживената 
ност на 
те организации и остана
лите субекти 
ха планът по есенната се 
итба да бъде преизпълнен 
с 1,9 на сто, относно да 
бъдат засети 
1299 хектара площи. Сесе 
нници в Нишки регион об 
що са засети 69 061 хекта 
ра площи, от които пше 
ницата заема 67 699 хекта

Основната обработка на 
почвата е извършена през 
зимния период (80 наето) 
докато останалите площи 
ще се обработят през 
мата сеитба. В Нишки ре 
гион има над 13 
трактора 
съвсем

подго- 
дей-

селскостопански

Семена на хибридната 
царевица също не са обе 
зпечени в достатъчни ко 
личества — общо 810 то 

са на, или 81 на сто от не 
обходимите

хиляди Сравнително много се тър 
механизация сят хибридните царевици 

достатъчна за зася които узряват средно, 
ване на предвидените пло При това цената на царе

допринеоо-
количества

надпланово

V и

44ра.
14-1
1-4Реализацията на догово 

рените мероприятия и ак 
ции по осъществяване на 
благоприятни условия в 
есенната сеитба, осигури
ха необходимите предпо
ставки за изпълняване на 
плана и за пролетната се 
итба. Изготвеният план е 
приет от всички компетен 
тни — регионалния коопе 
ративен съюз, регионална 
та стопанска камара, сел
скостопанските организа 
ции по общините. -

9

Същствуващата механизация е достатъчна: Един от 
13 хиляди трактори Трябва да кажем, че както и досега елек

тропровода с високо напрежение ще финанси
ра Общинската скупщина.вицата е покачена от 60 

до 80 на сто в сравнение 
с миналата гбдина и въз 
лиза от 70 до 130 динара 
за килограм. Семената за 
останалите култури се из 
разходват, в по-малки коли 
чества (овес, ечемик, лю_ 
церка и др.) и има доста 
тъчно.

щи. Недостигат обаче при 
качни машини, особено 
сеялки за царевицата. На 
територията на региона 
има общо 278 сеялки.

През пролетта на наето 
ящата година общо тряб
ва да бъдат засети 118 268 
хектара. Царевица ще бъ 
де засадена на 
зеленчуци на 
тюн на 
глед на 909 ха и прочие.

М. Я.

73 348 ха БАБУШНИЦАДоколкото се касае за 
гориво, представителите 
на „Югопетрол" изтъкват 
че са обезпечени 5 хиляди

19 897 ха, тю

Двудневен семинар1537 ха, слънчо

Договарянето на произ 
водството е в ход и ггьр 
вите резултати са охраб 
ряващи, понеже все пове 
че селскостопански произ 
водители организирано се 
отнасят до организациите 
за кредитиране. Оттук и 
необходимостта за 
по-голямо ангажиране, за 
да бъде преизпълнен пла 
на и по пролетната сеит-

На 22 и 23 март в Бабушница се състоя се
минар за 28 стрелци, които обслужват 14 про- 
тивградни станции в Бабушнишка община. 1Хо 
време на семинара стрелците се обучаваха за 
бързо и точно стреляне срещу градобийните 
облаци и успешно ползуване на новите радио
станции, което е предпоставка за съчетана и 
резултатна акция на противградните станции.

Реализатори на програмата на семинара 
бяха Любисав Чолич, шеф на Деветия региона 
лен център в Ниш и Драган Маркович, пиро
техник.

ТОПЛИ дол

Дът и нови трафопостове
бъде построен в махала 
Пейчева, откъдето ще се 
направи разклонение за 
мах. Данчини, Мусини и 
Никодимови, а от другия 
трафопост — който ще бъ
де построен в мах. Велко- 

ще се приключат 
Стамболийски и Чипило- 
ва махала. На съществува- 

вече трафопост ще 
— Мутавина, Са-

Топлодолци през изтек- 
са насипали

още
лата година 
с чакъл и пясък пътя от 
Сепарация ДО Центъра на 
селото в дължена от 5 ки- Д. Гба.За целта всяколометра. 
домакинство е участвува- 
ло с 5000 динара.

През настоящата година 
ще положат асфалтово 
платно на участъка, за 
което ще бъдат необходи- 

6 000 000 динара. Лок- 
топлодолци са

Ст. Н.
ви

ЗВОНЦИ
щия Ще се строи хлебопекарницаостанат 
марджийска и Николчина 

За реализиране 
на тази хубава акция вся
ко домакинство,
124 на брой, ще участву- 

1000 динара, до

ми махали.
кия сезон, ни уведоми дн 

кооперация
рай
запланували да приклю
чат и с подмяната на еле
ктрическата мрежа в се
лото. Отдавна са довели 
електрически ток, направи 
ли са реконструкция, н° 
само един трафопост от 
10 000 волта не може да 
задоволи нуждите им, по- 

нискотоковата мре- 
9 км и токът е

това хляб в една смяна, дока 
то в сезона ще ,,вади" и 
по 2000 кг хляб.

По такъв начин в Звон 
разрешава един 

който

коопера
ция „Ерма" е запланува 
ла през настоящата годи 
на да построи хлебопека 
ршща в1 село Звонци. Обе ци се 
ктът ще заема плоод от. акутен проблем,

продължаваше с години.
С оглед >иа развитието на 
тчризма в Звоиска 
и в селото, хлебопекарни ^ 
цата ще спомогне да се ^ 
преодолее „порядъчният" 
недоимък на хляб и хлеб

Земеделскатаа те са ректорът на 
„Ерма” Божко Таков.

Б. К.ват с по 
като останалите средства 
необходими за приключва 

акцията ще бъдат 
от регионал-

120 квадратни метра с 
нужните помещения и ще 
струва 
към
Средства ще бъдат обез 
печени от фонда за насър 
чение развитието на недо 
статъчио развитите кран 

със собствено учас 
Хлебопекарницата 

200 кг

не на 
обезпечени

баняи републиканската на кооперацията 
30 милиона динара.

пата
самоуправителни общностинеже 

жа е от 
слаб.

по електростопаиство — 
осведоми Влада Милени

През настоящата годи
на ще построят два тра- 
фопоста в селото от по 
10 000 волта. Единият ще

нов, председател иа мест
ната общност в с. Топли 
ДОЛ'

ни изделия-
Хлебопекарницата тряб 

ва да започне да работи 
в началото иа туристичес

ща и 
тие.

ще произвеждаБ. К.
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ф ПРОСВЕТА^ ИЗКУСТВОф К У ЛТ9РА

НАСКОРО В ДИМИТРОВГРАД
ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

ПРЕМИЕРНО ИЗПЪЛНЕНИЕ № 

ГОСПОЖА МИНИСТЕРША" Защо без отзвук?
п

от, „любители”тях вече са отнесени* С ТАЗИ ИЗВЕСТНА КОМЕДИЯ НА БРА - 
" НИСЛАВ НУШИЧ ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

САМОДЕЙЦИ ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ПРЕГ 
ЛЕДА НА САМОДЕЙНИТЕ ТЕАТРИ, КОИТО 
ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОТ 12 — 25 АПРИЛ В АЛЕК- 
СИНАЦ

Свидетели сме на различни ини 
циативи, които раздвижват отделни 
лица, културни деятели, па дори и 
ведомства. Дават се мнения и пред 
ложения за редица въпроси 
най-правилно и най-целесъобразно 
да се уредят. И това е в пълен уии 
сон с демократичните ни самоупра 
вителни права всеки гражданин и 
трудещ се дейно да допринася за 
разрешаването на отделни пробле 
ми и активно да участвува в живота 
на своята среда.

на старинните.
По въпроса на художествената 

галерия неведнаж и не на едно мя
сто е посочвано, че Димитровград 
има няколко десетки художници, 
мнозина от тях със завършена худо 

академия. Самите худож 
(при организирането на колек

как

В първата декада на ап
рил в залата на Култур
ния център в Димитров
град ще бъде изнесено Главните роли са пове- 
премиерно изпълнение на рени на Колица Рангело-
известната комедия на ва (Живка — госпожа ми-
Бранислав Нушич ,,1’ос- ннстершЗ), Момчило Ан-
пожа министерша". Пре дреевйч (Уйка-Васа), Иван
дставлението подготвят Леков (Чедо), Снежана

самодейци Манчич, Лиляна Каменова 
Никола Николов, Ленко 
Тодоров и други. Пред 
любителите на драматич- 

в Димит-

ничиото оформление на 
действ

жествена 
ници
ти ви и или самостоятелни художест 

изложби) изразиха готовност 
или две картини,

пята.

вени
да оставят една 
скулптури и прочие доколкото , на 
мерят място в местна художествена 
галерия-За съжаление, свидетели сме 

и на нелепото явление инициативи- 
отмииават тихомълком, без 
Мнозина безгласно се об-

Неотдавна също така бе пов 
дигнат въпроса и за ценната цигул 
ка на Георги Гайдаров. Въпреки 
конкретните доводи и почти ясните 
показания къде може да се намери 
инструментът — отговор няма.

драматичните 
от Димитровград.

Както ни уведоми ре
ферентът по самодейност 
Слободан Алексич, който 
е и постановчик на коме
дията, та*зи седмица е из
ползувана 
репетиции, 
които

те да се 
отговор.
явяват да дадат отговор за повдиг
натия въпрос.

ното изкуство 
ровград ще се представят 
и няколко дебютанти. Ко 
стюмограф е Зорица Илич 

Драматич- 
в Белград, а

Как например може инак да 
по отноше-се разбере мълчанието 

ние на въпроса за създаване на мес 
тен музей в Димитровград. Подобна 
инициатива бе раздвижена и за съз 
даване на местна художествена га
лерия- И за едната, и за другата 
инициатива бяха посочени основате

А за всички въпроси, които 
се поставят на едно или друго рав 
нище (дори и чрез печата!) . компе 
тентни има.
ДЛЪЖНОСТ е да отговарят, да ка
жат какво мислят и да предложат 
решение, 
хлопа

за интензивни
по време на Стийович от

най-голямо внима- ния театър
ние е посвещавано на автори на сценографията
пресъздаването на образи- са Методи Петров и Ди-
те, - синхронизацията на митър Илиев,
диалозите и сцените и сце

Следователно, тяхна

Инак ще изпадне, че се 
врата. А това отК. Г лни доводи.

на глухи
своя страна деморализира и паси- 
виЗира гражданите и трудещите се 
в търсенето на решения за наболе
лите проблеми на своето време.

Така например музейната сбиР 
ка при Културния център има над 
1200 експонати — предмети и други 

от древното минало на на-

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НА ФЕСТИ 
ВАЛА НА ЮГОСЛАВСКАТА ПОЕЗИЯ НА 
МЛАДИТЕ ВЪВ ВЪРБАС ОБЯВЯВА вещи

шид край. За съжаление, някои от ЛР& IЪЛЧХЪ Ст. Н.КОНКУРС УЧЕНИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРИМЕР
за участие на Четиринадесетия фестивал 

на югославската поезия на младите който тази 
година се приобщава към ознаменуването на 
90-годщинината от рождението на другаря 
Тито, 40 годишнината от създаването на 
АВНОю и 40-годишнината от създаването на 
Съюза на югославската социалистическа мла
деж.

ВИСОКИ ПОСПИЕШ II тш
моуправлението в нашето 
училище. Тя има свои са 
моуправителни 
ученически 
съвет и всички 
самоуправителни

Ученическата коопера- Един от незаменимите и тела, които 
ция „Млад кооперант" източници на средства за ват кооперацията 
при основно училище ученическата кооперация развива и материално, и 
„Иво Лола Рибар" в Кли е събирането на шипцов самоуправително. 
сура през почти 25-годиш плод. Приходите от шип
ката си дейност се афир ките ежегодно се увели-, Че е така свидетелству 
мира като действен фак-, чават, въпреки че броят ва бронзовата емблема за 
тор в разрешаването на на учениците намалява, завоюваното, трето място 
проблемите във връзка с Само през миналата годи на Прегледа на 

стандарт- на е предадено количест
во, за което кооперацията 
получи 123 хиляди

-ж- Ученическата кооперация „Млад коопе
ратор" при основно училище ,,Иво Лола Рибар 
бар" в Клисура в почти 25-годишната си дей 
ност е постигнала завидни резултати

акубве,Фестивалът ще се състои на 29 и 30 май 
1982 година във Върбас под покровителството 
на СОСТ ПИК „Върбас" от Върбас.

Условия:

кооперативен 
останали 

орга*и
съдейству 

да се— Право на участие имат младите до 27 
години с по две] досега непубликувани стихо
творения на всички езици на народите и народ 
ностите на Югославия;

— стихотворенията се подписват с ши-
фър;

— със стихотворенията авторът едновре 
менно изпраща (в отделен плик) следните све 
дения: име и презиме, адрес, датум и месторо 
ждение и решение на шифъра, който не може 
да бъде псевдоним;

ученичес
ките кооперации от Юго 
славйя, състоял се 
лата година 
Ученическата

ученическия
Формирана през 1958 годи 
на предимно за набавката 
на учебници, учебни посо 
бия и помагала — оттога 
ва до днес, кооперацията Благодарение на добри 

пълна

мина 
във Враня, 
кооперация 

е носител и на редица дру 
ги общински, регионални 
и републикански 
пия.

дина
ра.— стихотворенията се изпращат включи 

телно до 20 април 1982 година в 10 екземпляра 
на пишуща машина на адрес: Дом на култура 
та, Върбас, М. Тито 87, 21460 ВъРБАС( За Кон
курса);

извървя път на 
афирмация.

Най-новото завоевание нансира екскурзиите на 
— IV място в СР Сърбия учениците от IV до VIII 
в областта на уреждането клас. Само през миналата 
на училищната среда — година са дадени над 70 
само потвърждава възхо хиляди динара, а за наето 
Дящия път на развитие. В ящата са обезпечени още 
резултат на постигнатото над 85 хиляди динара. 
Републиканската 
ренция на Движението на

те приходи ученическата 
кооперация ежегодно фи-

призна

— участниците, чиито стихове журито 
избере за заключителната част- на фестивала, 
ще бъдат с писмо осведомени до 10 май 1982 
година;

Да напомним 
ученическата

накрая, че 
кооперация 

в момеша разполага с око 
ло 200— стихотворенията, които избере профе 

сионалното жури ще бъдат публикувани във 
фестивалните публикации без компенсации

— ръкописите це се връщат;
— На фестивала ще бъдат присъдени три 

награди на журито:
I награда 
П награда 
III награда

хиляди динара и 
учебни Пособия и помага 
ла на стойност от 100 хи 
ляди динара. Тезиконфе сред

Ученическата коопе- ства» както и средствата 
гораните присъди на ко рация е най-подходяща които ще постъпят в 
операцията 13 хиляди ди форма за развитие на уче 
нара. Тези средства и още ническото самоуправле- 
толкова от собствени из ние

ко5000.00 динара
4000.00 динара
3000.00 динара 

Отделните награди журито ще присъди
на автори на най-добрите стихотворения, кои
то бъдат написани по вдъхновение от посоче
ните юбилеи.

оперативната каса от дру 
ги източници, дават осно. _ изтъква директо

точници (оощо около 3& рът Мирча Стоянов. __Ус
хиляди динара) ще бъдат троена върху самоуправи 
изразходвани за по-нататъ

ва за още по-добра дей 
ност на ученическата ко 
операция

роля рант" в Клисура, 
на са

телни начала, тя изиграва 
твърде положителна 
в задълбочаването

„Млад коопешно уреждане на учили
щната среда.

Ст. Н.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
От тържественото посрещане на Щафетата на младостта в нашито краища

БОСИЛЕГРАД

Н ДНЕС, И УТРЕ - ПО ТИТОВИЯ ПЪТ
готовността на жителите 
на Босилеградска община 
последователно да вървят 
по Титовия път говори Ла 
зар Стаменков, председа 
тел на Председателството 
на ОК на ССТН.

— С безмерна радост и 
щастие и тази година по 
срещаме и изпращаме Ги 
товата и наша щафета. 
Тя беше. и винаги ще бъ 
де символ на нашата обич 

войници всеотдайност към Тито 
тържестве-

Посрещайки и изпращайки Щафе 
жителите на Босилеградска община и

реши 
от ре

тата,
сега, както и винаги досега, потвърдиха 
мостта си да защищават придобивките 
волюцията и нейните светли идеали.

Още от ранна сут 
рин към площада пред 
сградата на Общинската 
скупщина потече река от 
хора, търгнали да посрещ 
нат този любим 
на югославската 
ност и на обичта ни 
другаря Тито.

На двадесетина минути 
преди пристигането на Съ 
юзната щафета на младо 
стта, на тр>:|ествената три 
буна пристигнаха местни . 
щафети от районите на 
общината и граничните 
застави.

Точно в 10 часа и 45 
минути Щафетата на мла 
достта, носена из ули
ците на града от десетки 
радостни пионери младе 
жи, девойки исимвол

задруж
към

пристигна на 
ната трибуна. На председа 
теля на ОК на ССМ Раде 
Пенев Щафетната 
предаде Раде Станоев, уче 
ник от четвърти клас 
Образователния 
„Иван Караиванов".

На многолюдния митинг

и нашата революция — 
изтъкна между другото 
Стаменков.

От митинга бе изпрате 
но поздравитенло писмо 
до Председателствата на 

център СЮК и на СФРЮ. Писмо 
то прочете Лиляна Баси 
лева, седмоклаоничка от 

за непреходното револю- основно училище „Георги 
ционно Титово дело и за Димитров" в Босилеград

Щафетната палка минава през Босилеград

Съпътствувана от бурни училище Славица Димит 
аплодисменти и песни, Съ рова. 
юзната щафета на младос 
тта след това тръгна към с 
Църна трава. Първа от 
трибуната я понесе учени 
чката от седми клас в бо 
силеградското

палка
Тържеството продължив културно-художествена 

програма, подготвена от 
учениците на основното 
училище, средношколци 
те и граничарите.

М. Яневосновно

БАБУШНИЦА На тържествено украсе 
ната трибуна на площада 
в центъра в БабушниЦа 
пред няколко хиляди ду
ши, в 15,50 часа 'Щафет
ната палка взе Сладжана 
Милошевич, ученичка в 
VI клас в основното учи
лище „Иво Лола Рибар" 
в Бабушница, комендант 
на пионерския отряд и 

стилколор", а сетне Горан победител в общинското 
Костич, ученик в Образо- съревнование на рецита-

тори. Поздравителна реч 
по повод пристигането и 
изпращането на Щафета
та на младостта произне
се Душан Ристич, предсе
дател на Общинската кон 
ференция на Социалисти
ческия съюз, който., изтък 
на епохалното значение 
на делото на другаря Ти
то за по-нататъшното раз 
витие и изграждане -на 
самоуправителната, необ
вързана социалистическа 

^ Югославия.

И след Тято — Тито
От мла- Бонинци. Пред Бабушни- 

дежта на Власотинци в ца я поема Радка Кирова 
15,30 часа при Велико Бо- работничка в ООСТ ,,Тек 

• нинци Щафетната пажа 
пое Боркица Милошевич, 
ученичка в основно учи
лище „Младост" във В.

вателния център.

Величествено тържество в Ниш
С. Милошевич донася Щафетата на трибунатаЗавчера на 31 март в 18 часа улиците на 

град Ниш бяха препълнени с младежи, пионе 
ри, граждани и трудещи се, които най-сърдеч 
но приветствуваха пристигането на Титовата 
щафета. За революционния йът и грандиозното 
дело на другарят Тито говори Мирослав Пет 
кович, председател на Общинската конферен 
ция на ССМ.

Към Съюзната щафета в 
Бабушница се приобщиха пратена приветствена те- 
и местните щафети от леграма до Председател- 
Цървена ябука, Щърбо- ствата на СФРЮ и ЦК, 
вац, Киевац, Ресник, Ра- 
дошевац, Дучевац и Звон-

От тържеството беше из

Щафетата от Бабушни
ца поеха димитровградча-

Д. Гл.ци. ни.

ДИМИТРОВГРАД

Преданост към Титовото дело
Щафетата най-на рама, щафетата пое път 

пред пристигна в гранич към Димитровград, Там 
ната застава „Иван Кара пристигна точно в 17,35 
иванов”, където беше тър часа. 
жествено посрещната от 

митничари

ва, ученичка от основно 
училище ,,М'Оша Пияде” 
в Димитровград.

След пристигането на 
четирите районни щафе 
ти, поздравителна реч про 
изнесе
председател ма Общинска , 
та скупщина като между 
другото изтъкна:

— Щафетата на младост 
та беше и си остава и за 
напред единственият оим 
вол на нашата обич и вяр

На централната трибуна 
„Освобождеграничарите, 

те и служещите на пропу 
сквателния пункт Гради

на площад
ние", бурно привутствува 
па от над 5000 трудещи се, 

а сетне от жителите граждани, младежи и дево 
общност Гради йки, пионери и числящи се 

към Югославската народ 
на армия, щафетната пал 
ка понесе Росица Рангело

Борис Борисов

ни,
на местна

След кратък престой, 
изпълнен с подбрана кул
пи.

прогтурно-художествена
Зоран Андонов приема Щафетата на младостта

необвързаната ни полити 
ка и противник на всяка 
къв вид военни заплахи и 
хегемонизъм ма- военните 
лагери.

След това беше прочете 
на поздравителна телегра 
ма до Председателството 
на СФР Югославия « ДО Броз Тито .

Над 2000 младежи и девойки, пионери, 
трудещи се и граждани в Димитровград по 

идването на Щафетата на младостта 
27 март трудова акция по

МОСТ КЪМ основоположни
вой Председателството на ДК 

на СЮК, до Председател 
ството ма Съюза на соцн

ка, стратега, първия 
ник и комунист в нашата 
борба и революцията, ос 
повеи камък на грандиоз 
ната югославска федера 
ция на сбратимени наро 
ди и народности, символ 
ма боец за свобода, мир

повод
организираха на 
залесяване.

алистическата младеж на 
ТелеграматаЮгославия- 

прочете Сладжана Ранге 
лова, ученичка в Образо 
вателндя център „Носип

А. Т.

Рано сутринта със знамена и с песен на 
участниците в трудовата акция поеха 

„Стрелите”, където засадихауста
към местността 
борови фиданки.

Към 10 часа акцията приключи с успех. и равноправие, символ на
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иБягам от действителността • • •ГГ-

Младен или някой друг, за мене 
все едно. Това не те интересува. 
Зная и защо са го убили, а това 
би трябвало да знаеш и ти: пла- 
шили са се защото той видял Мла 
ден с оръжие- Ако узнаят, че съм 

и мене ще ме 
убият! Нима всечко това не ти е 
ясно? <

Как да я успокои, какво да и 
каже?... В този миг, развълнувана, 
беше оше по-хубава. Дойде до из 

цялата й естествена хубост. . 
Но Драган пак не схвана добре. 
Каза нещо като съжаление а тя 
избухна:

ГОВОРЕШЕ с упрек, въпреки какво прави властта... жду другото и някои от оня раз-
че лицето й даваше приятелски из И, като че ли не става дума говор, когато го посети в кварти 
раз. Драган обвзе неспокойствие, за политика, за Стеван, тя насочи рата му и му каза, че марга ходи 
Би й зашлевил една плесница. Тя, разговора на друга тема. Говоре- ла някъде в гората, заключи, ч 
белградска кукличка, приятелка ше. за своите планове — крайно Мира за всичко това знае ми 
на художника, чуждестранен а- време е сериозно, да продължи да повече, отколкото той предпола- 
гент, да се грижи за ..враговете” следва. гаше.
и да иска тяхното изгонване! Все — Не.могат родителите вечно Обаче и сега се увери, че с 
пак се успокои. да ме издържат, а и онова, което нея не може да се води сериозен

— Бъди конкретна, на кого заработя при художника Петров разговор. Щс каже по нещо, пове
мислиш? Хората сгрешат, полу* е малко... Требва да си намеря ра чс случайно, като че ли участву- 
чат наказание и шанс да се поп- бота. Дач завърша и да започна па в детска игра, или пък иска 
равят. Тъкмо по това се различа- да работя. да му противоречи, а веднага след
ваме от тези „отвъд”. Те свалят Дали това нещо нахвърли слу това се затваря в себе си, загадъч 
глави и без каквато да е вина. чайно. или пък искаше да говори по се усмихва, мълчи; оа миг си

— Мисля на Стеван, който ра за Петров? Драган замълча. Кога- помисли, че тя се разпъва измеж-
боти в съда. Пръв се изясни за то си тръгна, той забеляза, чс въР ду майка си и себе си- За смърт- 
Сталин. Позоваваше русите... Хо- веше не толкова „грациозно” не та на дядо й» Драган бецгс уверен, 
рата негодуват- Нима тъкмо в съ1 се ,ллюлееше”, както имаше оби- че обвинява майка си. Може би 
да трябва да работи? чай да прави. майка й е знаела много повече за

— Възбуди се страстно, като Димитър и за идването на Мла-
въвличаше цигарения дим. „Как- „БЯГАМ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ- ден през границата, а Мира знае 
ва актриса? — помисли си Дра- ТА”... ше всичко това или пък предпо-
ган и призна на себе си, че е твър лагаше, но как да тръгне против
де хубава жена. Черничка, с бял

била на поятата.

раз

съжаление, ис-— Не искам 
кам да ме разбереш поне ти. Дъл 

това мълча. Когато заго-го след . _
вори наново, беше тиха и спокои 
на, с тих и спокоен глас, като ня 
кой служещ зад гишето, който 
дава Обяснения на гражданин- 
страна, говореше:

— Младен се срещаше и с 
учителката. Това мама ми довери. 
Пращал я в града при художни
ка... Неотдавна я посетил и няка
къв железничар. В селото считат, 
че той й е любовник, тя е съглас 
на с това... привързана е единст
вено на Младен. И още нещо, Ди
митър често в града се отбива при 
художника, а веднъж и художни
кът го посети. Заедно отидоха в 
една посока, в Мъртвилата. къде- 
то преди един месец забелязах и 
Марчето. Това вече ти казах.

Инсистираше нещо повече да 
му каже за всичко това, отделно 
за учителката, на тя пак, на свой 
начин, добави:

— Учителката ми е приятел
ка... Впрочем, и ти я посещаваш. 
Попитай я, може би ще ти разка
же..

Преместването на Стеван от майка сй?
оттенък, с правилни черти на ли- съда се налагаше да стане по-око — Миналия път малко ме 
цето. по което вече се очертава- ро. Драган вече обмисляше за то- смутихте със съмненията си за 
ха няколко бръчки и подутини ва и вече имаше идея за новото Марчето и нейните екскурзии... 
под очите, като доказателство за му. работно място. Трябваше да Знаеш ли. че се касае за сериоз- 

. нощен живот, който водеше в работи в Културния дом. Като ни работи... Не намираш ли за 
Белград, но привлекателна. Какво домопазител. Той и без това беше нужно да ми обясниш някои не- 
да й каже за Стеван. Да й каже, член на самодейния им колектив, ща? 
че се е поправил, или пък, че е Петров се въртеше в Дома. Рису- . 
съмнителен. Нито _ — Нима не ти е ясно, че аз

едното, нито ваше кулиси. Стеван трябваше да през цялото време, от смъртта на
другото не ще излезе на добре, му бъде при ръка. А възможности ДяДО, се опитвам да ти обясня не-
Ако каже: „поправи се”, това би Стеван да пътува, както художни- шо> но ти като че ли имаш по-
могло да се протълкува като сиг- кът му навести, вече имаше много важни работи, или ме взимаш за
нал да го оставят, а ако каже, повече, 
че е останал като неприятел и
приеме нейния тезис. че той е по този въпрос и за всичко друго,
предател, това би могло да се про те се договориха. Петров с удо-
тълкува като тяхна „полицейска волствие прие „отстраняването'' _ Казах ти достатъчно Твое
провокация ... на Стеван от съда. е да свържеш всичко това, което

—: «Закъсняваш след събитията На Драган като че ли беше тя мижаза... Ти искаш голи фак- 
По искане на комитета Стеван ще съдено този ден да има работа ти, логично ’ свързани. А всяка ис-
оъде отстранен от съда, ще му само с жени. Потърси Стеван и тина, когато се оголи става дейст
се намери някаква друго място. като Не го намери в съда, помие- вителност. Аз бягам от действитея Докато си отиваше от нея 
Юи има семейство, тряова да му ли сине си е в къщи и там наме иостга, ие я поднасям... Моята никак не му беше ясно, къде в
се намери работа. ри Мира. От смъртта на дядо й единствена вина е там, че съм целия случай се е намирала Мира.

Отказа да отговори налраво. тя повече време провеждаше в гра принудена в тази ваша действи- Може би е знаела още много ра~
но й даде до знание, че Стеван да, макар че учебната година бе- телност да живея! боти без да даде до знание за то-
ще промени работното място. ше вече започнала. И продължи сърдито и раз ва Можеше само да налучква

Много съм луда — отвър- Помисли си: добре е, инак вълнувано: (В' следващия брой' СЪМНЕНИЯ
на Марга. — Зашо ме интересува имам много неща да изясня. Ме- —Дядо го убиха... Димитър В БЕЛГРАД)

несериозна за „сериозни” разго- 
На първата среща със Стеван вори.

— Ето, сега те слушам сери
озно.

ПЪРВОАПРИЛСКИ БРИГАДИРСКИ СРЕЩИ

Акциите са голяма школа на живота
и чувството, че с труд 
разхубавявам родината. 

— Най-любимите споме

Неотдавна в Умчари край Белград срещнахме 
Миодраг Милошевич — Руле, водач в Градско 
то транспортно предприятие „Белград”. На ви
зитната му картичка, под името и презимето, 
е записано : „Ветеран на младежките трудови 
акции от 1963 до 1981 година. Участник в 85 
смени и 69-кратен ударник”.

— И тази година ще 
работя
ни и то на СМТА „СА
ВА ’82” в Загреб, сетне на 

„Братст
во-единство” в Парачин 

във Враня, на

във всички сме
ни?

автомагистрала— Това са спомените. 
ми за бригадирските сре 
щи с Тито, особено за 
първата ми среща с на
шия вожд и учител на 
МТА „Сутйеска ’75”. По 
време на тези срещи още 
повече укрепна

след това 
Джердап...

Приятно изненадани се запозная с повече хора
предложихме на Руле да от нашата страна. Рабо
побеседваме за младежки тих с бригадирите на МТБ 
те трудови акции и брига „Дара Павлович” от Зве 
дирския живот.

— Бригадир станах през 
1963 година като деветго 
дишно момче, _ — 
ми младежка трудова ак 
ция беше „Скопйе '63".
Тогава „заработих” първа 
та ударническа значка 
Произхождам от бедно се 
мейство така че трудовите 
акции тогава бяха и един 
ственият ми шанс да пъ
тувам извън Белград, да 
видя нови предели и да

Миодрат Милошевич — 
Руле е на 28 
кто и самият той казва, 
още дълги години ще го 
има на трасето.

години и ка
реше-

ността ми да се боря за 
социалистическото строи 
телство на

здара. Сетне другарите от 
бригадата ми помогаха в 
школуването, като ми из 
пращаха книги и пари. Б 

а първата знак на- благодарност аз 
реших да бъда бригадир 
все докато ми позволява 
здравето — казва Миод 
раг Милошевич.

нашата роди- 
придо-

и социа поръка до младежта: „На 
революция трудовите акции изгражда 

але родината, но изгражда 
ме и сами себе си. Акци 
ите са 
живота".

Накрая ето и неговатана въз основа на 
бивките от НОБ
листическата

М. Милошевич — Руле Трудно ли е да се ра 
боти иа трудовите акции?прекрасни спомени, свър

зва ме нерушнмо другар
ство и приятелство със 
стотици 
войки бт всички краища 
на страната, свързва ме

голяма школа на
— Може— Какво още те свърз 

ва с младежките трудови 
акции?

— Свързват ме много

и да е трудно, 
. но за младежкия ентусиа 
Зъм нищо не е трудно. 

— На кои
младежи и де

Разговора осъществи: 
Раде Станоевакции ще уча 

ствуваш тази година?
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Шизическз «удтурац(%(0/рф БОСИЛЕГРАД: ПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНО
ТО

V
* ,АСЕН БАЛКАНСКИ” Домга см апрата ивица?— „РУДАР” 3:0 (1:0)

ЧЕТВЪРТА ПОРЕДНА ПОБЕДА Поддържането на хигиената и чистотата в 
Босилеград не е нова тема. Проблемът е из
вестен и за него не един път е разговаряно на 
различни заседания и форуми. Конкретни ре
зултати обаче все още няма. Напротив, вместо 
този наболял проблем постепенно да се разре
шава, като че ли от време на време става все 
по-изострен. Навсякъде по града се среща бок
лук: отпадъчни материали, счупени шишета и 
какво ли не още. Малките зелени площи пред 
магазин „Нама” и сградата на пощата личат 
на всичко, но най-малко на това за което са 
предназначени. Подобен е случаят край Драго
вищица и Добродолски поток. Не рядко се слу 
чва някой боклука и останалите отпадъчни ма
териали: хартия и другия амбалаж да запали. 
Преди някой ден до сградата на Общинския 
комитет магазинерите от месопродавницата за 
палили различен амбалаж. Всичко това д#ва 
поразително впечатление не само на тези, кои
то за първи път идват тук, но и за всички нас, 
които тук всекидневно живеем. Не по-добра е 
картината пред Културния дом, а да не гово
рим за автогарата, хотела, училищните дворо
ве...

и вече е 2:0 за „Асен Бал 
кански”. Още тогава бе 
ше извстен победителят 
така че останалите мину 
ти минаха при бавна и 
неинтересна игра. В 73 ми 
нута Кръстев вкара топка 
та във врата и потвърди 
победата на своя отбор.

С тази победа отборът 
на ,Асен Балкански” пря 
ко се включи в борбата 
за шампионската титла. 
В следващия кръг „Бал 
кански” играе в Свърлиг 
срещу едноименния от
бор, който също заема ед 
но от първите места. От

Димитровград, 28 март — Стадион „Парк”.
над 1000. Съдия: Д. Анджелкович 

(Ниш). Голмайстори: 1:0 — 3, Марков (12') 2:0 
— Н. Алкесов (48), 3:0 — К. Кръстев (73).

Зрители

Ако се вземе предвид и 
победата на „Балкански" 
срещу „Лужница” в пос
ледния кръг на есенния 
полусезон, тогава осъщес
твената в неделя победа 
срещу „Рудар” от Алекси 
начки рудници е четвърт 
пореден успех 
тровградския футболен от 
бор. В тези четири мача 
футболистите на „Балкан
ски” се изявиха като добри 
реализатори (отбелязаха 
10 гола) и успешни зашит 
ници на своята врата (про 
тивниците им дадоха са 
мо един гол).

Въпреки убедителната по 
беда от 3:0 на своите лю 
бимци, многобройните лю 
бители на футбола не ос 
танаха доволни от мача 
Разликата в качеството 
на отборите беше очевид 
на, така че домашните 
футболисти играеха без 
ентусиазъм1.. В 12 минута 
беше изпълнен ъглов 
удар, а вратарят на гости 
те късно интервенира. В 
наказателното поле най- 
високо скокла Марков 
последва точен удар с гла

ва и топката влезна в дол 
ния ляв ъгъл на вратата 
на „Рудар”. През цялото 
първо полувреме футбо 
листите на „Рудар” игра 
ха толкова слабо, че ни-
то един момент не съдце 
ствуваше опасност за вра 

на дими таря Ставров. Обаче в на 
чалото на второто полу 
време гостите създадоха
един стопроцентов шанс 
който остана нереализи 
ран. Веднага след това до 
машните организират опа 
сна контраатака, Кръстев 
добре подава на Алексов 
___.ТАБЛИЦА__________

1. Бродоремонт
2. Раднички
3. X. Велько

\ 4. Яма
5. Озрен
6. А. Балкански
7. Свърлиг
8. Рудар
9. Йединство

10. Р. Глава
11. Рътань
12. Лужница
13. 12. фебруар
14. Турист

резултата на този мач ще 
зависи развръзката при 
върха на таблицата. Дими 
тровградчанц пътуват с 
желание да спечелят поне

Д С.една точка. Ако имаме предвид, че поддържането на хи 
таената и чистотата е отражение на културата 
на хората, тогава е ясно кой е най-виновен за 
това Състояние в града. Въпреки, че напосле
дък се придава все по-голямо значение за за
щитата й подобрението на жизнената и трудо
ва среда на човека, ние в Босилеград, със свои 

нередности по въпроса на хигиената и чис 
тотата сякаш сме сами против себе си. Като 
че ли не може да се отречем от старите нави
ци да не хвърляме боклука навсякъде, а да го 
оставяме там където му е място. Наистина про 
блем е и това, че няма определени кофи за 
събиране на боклука, и че комунално-услужно- 
то предприятие „Услуга” нередовно и го

2115 9 5 2 28:10
16 10 0 7 33:18
16 9 2 5 37:23
16 8 4 4 28:18
16 7 5 4 30:18
16 8 4 5 27:18
16 7 6 3 25:19
16 7 3 6 26:26
16 5 3 8 29:30
16 5 4 7 15:28
15 4 3 8 14:19
16 4 3 9 17:33
16 4 1 11 12:34
16 3 3 10 18:45

20
20
20
19 те19
19
17
13
12
11

изна-11
Ся.9

Разбира се, за разрешаването на проблема 
е нужно единодействие между домакинствата, 
Търговската организация, преди всичко магази
нерите и организадита, задължена за поддър
жане на хигиената в града. Все докато това не 
се установи не може да говорим за хигиена и 
чистота в града, въпреки че местоположението 
му дава възможност за това.

9

СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАДПОМИРИТЕЛНИЯТ
»*Помирява .върли противници

ята и действуването на 
най-старите самоуправите- 
лни съдове у нас.

устните заявки, които съ 
що така успешно са реша 
вани
те искове, т.е. числото на 
подадените за помирение 
ръце е много по-голямо. 
От началото пък на тази 
година 
рителния 
нали петима души и тези 
искове са в хода на реша 
ване.

Помирителният 
в местната общност в Ьо 
силеград, като своеобразен 
самоуправителен съд 
повече се афирмира, успе 
шно помирявайки

съвет
М. Янев

числото на решени В. Б.все

ОБЩИНАСЛЕД ЛОШОТО ВРЕМЕ В БОСИЛЕГРАДСКАхора,
които са същесгвувсред

Ъали кавги и размирици. 
Разбира се, скаралите се 
за межда, полска вреда 
или кавги поради обида, 
а това са почти главните 
причини поради 
гражданите се 
до помирителния

почти не търсят за 
пред

насам къМ поми 
съвет са се обър Премахване на последиците

та височина и над 60 см., дена Бооилеград остана 
теле- без електрически ток, ко 

ето неблагоприятно по
влия и върху дейността 
на стопанските органи 
зации, преди всичко на 
„Горската секция”, „Авто
транспорта”, и други.

Снегът, а след това и 
студеното време, което в 

община 
продлъжи повече от една 
седмица, предизвикаха и 
предизвикват големи зат 
руднеиия, както в пътни 
те и телеграфо-пощенски 
те съобщения, така и в 
снабдяването и работата 
на организациите на сдру 
жения труд. Именно, вла 
жния сняг, който шепре- 

два—три 
сед

и достигна на мес-

лепейки 
фонните жици, на много 
места ги скъса и изкърти 

стълбове. Въпре-

насе
БосилеградскаИмало е обаче и лица; 

не са търсили по-
които

обърщат 
съвет,

които
мощ от помирителния съ 

са се обър 
съда. В случая

повече
ки усилията на трудещи 
те се на ПТТ, да поддър 
жат връзките, дойде 
прекъсване на телефонни 
те връзки на Босилеград с 
районните центрове и въ 
трешността на 
в продължение 
дена.

вет, а прякосетне 
щита, т.е. правда 
редовните съдове.

щали до 
пък съдът е върщал таки 
ва заявления Д°
на първоначално 
дане. Съветът «е е успя
вал в онези случаи, 
то скаралите се и напра 

са „люти" 
Но помири-

ДО

съвета
обсъ-ж

Снеговалежите и лошо 
то време направиха затру 
днения и в снабдяването. 
Много села бяха отсечени

впечатле-Получава се 
ние, че помирителният съ 
вет в босилеградската ме 
стна общност 
скаралите се „като от ше 
га”. Също така съществу 
ва убеждение, че той дей 
ствува твърдо ангажира
но, отговорно и успешно. 
През миналата година, ка 
кто подчертава Стоян ьв 
тимов, председател 
миригелния 
самоуправителен с-ьД е Р 
зисквал по 15 искове. От 

над половина 
та успешно са решени — 

помирителният 
бил и първонача 

приключителеи 
в прекъсването на 

лошото отноше

страната 
4—5кога «а

помирява от центъра, и немогат ре 
довно да се 
със стоки от първа необ 

Снеговалежи-

къснато валя 
дни, през миналата

онабдяватвилите вреда Вследствие на снеговале 
жите и силния вятър, двапротивници, 

телният съвет е помиря
вал и семейства, които са 
били в дългогодишни

— сега са добри

мина ходимост. 
те, особено разтревожиха 

животновъдите. които 
страхуват за добитъка, по 
неже запасите на храната, 
вече са към края.

Не по-малко затрудне 
ния лошото време донесе 
и на автотранспортната 
организация. Особено с 
големи затруднени^ се 
поддържат пътните връз 
ки с Горна Любата и 
Тлъмино. Мразовете през 
нощите, конто ггрез деня 
се размръзват довеждат 
до свличане на камъни и 
земя по пътя.

I
раници 
съседи, приятели.. •

на по- 
този добрата раИ покрай

бота на съвета, съществу 
ва потреба от формиране 

във

съвет,

на такива съвети и 
всички организации 
сдружения труд. 
подчертава Евтимов в 

е необходимо и 
сътрудничест

това число на
Както

всъщност 
съвет е 
лен, и 
етап

случая 
по-голямо 
во помежду съвета и со 
циалистическия съюз в 
местната общност. Всъщ
ност, покрай останалото 

изисква и афирмаци

кавгите и
ние всред скаралите 
Но, както каза Евтимов, 
това са само

сс.

М. Я.Екип от Здравния дом се пробива по завеяния7)аписано 
искове, без товаотправените
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V ©е» дошеиие
Мъдри мисли

За истината ПРИНОС

В Босилеград никой не се занимава с 
хандбал, тази спортна игра не се упражнява 
дори и в училищата, а все пак голям е при 
носът на този град за сребърния медал на на- 

национален отбор на световното първен-шия 
ство в ГФР.Истината е като горчи- 

неприятно 
на вкус, но възстановява
вото питие В Босилеград е роден вратарят на нацио 

отбор Мирко Башич.

ИЗХОД

Трудещите с в 
ровград готвят санационен 
на дефицита.

Ето едно конструктивно 
за сполучлив изход: да се промени името 
организацията. Изглежда трудещите се все си 
мислят, че работата в „Нишава" ще си върви 

водата в Нишава.

що здравето. налнияГрешпе има 

криви „нема"
БАЛЗАК

.
И най-горчивата истина 

е по-добра и от най-прият 
но заблуждение.

ООСТ .Нишава" в Димит 
план за погасване

БЕЛИНСКИБре млого четим по вестниците, кико с 
разне работе закъсневамо, ама ме чуди нигде 
нема да пише кой йе крив за тея закъсневуч- 
йе; нити па да прочетим да су некога окнули 
да одговара заради тейа работе.

Те например у Димитровград йоще лани 
писуйею дека горе до Градинйе че пуще не- 
какъв туристцчЬи обект, а оно еве мину и за- 

ШР мину годината, нити пущащ, нити Некой одго 
■ ' вара за това.

Море нейе само работата до построййе- 
9^: те. Те да ви подсетим за друйе работе: — У 
Й» Културният дом почеше исто тека йоще лани 
Ш да спремайу глумците некву „Господйу минис 

тарку” и дън дънъска си Ьу спрему — ка чу 
Ьу припреме и на народ покажу, бог добар 

;*!<{ знайе... Четим те у „Циле" загубе, те у „Ни- 
шаву" загубе, а нигде не пише да йе некой за 
тея загубе и одговарал. Е па бре я и баба 
Стани* Ьи несмо направили тея загубе. Оно я 
ка преди две—три године пасейа овце и щом 
напущим нечию ливаду, полякат дойде и ме 

, глоби, ама тека требе сви да се глобевляю за 
свойете грешйе.

Море да йе това само у Димитровград. 
5Й Има теквия и по Сурдуличку и Босилеградску 

общину. Нели скоро се разодува натамо. Кве 
■ ч, бруНе па они работе с некъв план що га оку 

„Морава два” лелйе бошйе!
А и овамо у Бабушничку общину има те 

кве работе. Те с путеве, те с хотел у Звонци, 
те... Море ка реко хотел у Звонци те да ви 
подсетим, дека преди две године прочето у вее 
никат дека че буде готов, а оно йоще га праве 
ко „Скадар на Бояну” да йе.

предложение
наЗаблужденията, съдъР 

жащи в себе си известна 
част истина, са най-опас
ни. сама като тече самаАДАМ СМИТш ПЪРВОАПРИЛСКАНищо в крайна сметка 
не спомага толкова за по 
бедата на истината, както 
съпротивата, която й 
оказва.

Лекарите вече не взимат подаръци в знак 
на благодарност за успешно лекуване.

Това ви го казах вчера.се

У. ЧЕНИНГ

Лъжата разкрива слаба 
душа, безпомощен ум и 
поречен характер. Хумор * Хумор * ХуморI I Ф. БЕЙКЪН

— Не отричай, с очите 
си видях, че целуваш но 
вата прислужница!

В един от романите си 
Александър Дюма пише: 
„Празнотата му причиня 
ваше ужасна болка”. 
Един от приятелите му 
прави забележка:

— Започвате да шиле 
те все по-слабо! Та как 
може празнотата да при 
чинява болка?

ш Лъжата е религия на ро 
бите и господарите.

МАКСИМ ГОРКИ
— Извинявай скъпа, но 

аз мислех, че това е ми 
нал огодишната!

Не е грешно да изма
миш дявола.

.*! ДАНИЕЛ ДЕФО *ш Никой добродетел не 
взема за помощник лъжаI — Докторе, предпишете 

ми режим за отслабване. 
— Плетете!
— Преди или след яде 
— Вместо ядене.

— Никога ли не ви е 
боляла глава? — попитал 
невинно писателят,

щ та.
МОНТЕН

Гч не?Айде да не ненабрайам повече и това йе 
Ш доста ако йе за адет. Само йедно да ви кажем 
■Га па да бегам чека ме оран>е: — СваЬи требе 
М да одговара за свойете грешйе, тека ме йе 
ж? учил покойни тата, и тека си йе. И да се не 
Ак* лъжемо, ако к>чера беше първи април.

На лъжеца не вярваме 
дори когато говори исти-

*
на.

ЦИЦЕРОН
ЧЕТИРИ СТИХА ЗА ЕДНО СЕЛОЕдна лъжа може да оби

Доганнцаколи света, докато исти 
ната ще си връзва обувки
те.

ЧУДОМИР
ШШ} Факелът на истината че 

сто изгаря ръката на то 
зи, който го носи..

НА „ПОКРИВА" НА ОБЩИНАТА 
СЕ НАМИРА ТОВА СЕЛО.
ЕДНО УЧИЛИЩЕ В ПЛАНИНАТА 
И СЕДЕМ—ОСЕМ МАХАЛИ ОКОЛО.П. БАУСТ

•ВСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
Нмии есени яетък 
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